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Сыйлық алу үшін Жеке меншік білім беру ұйымдарының мүдделерін
үміткердің
қорғау және олардың коммерциялық жобаларын жүзеге
миссиясы
асыруға жәрдемдесу, нормативтік құқықтық актілерге
жеке меншік білім беру ұйымдарының қызметіне
олардың әсер етуі аспектісінде тәуелсіз құқықтық
сараптама жүргізу, мемлекеттік органдарға жеке меншік
білім беру ұйымдарының қызметін қолдау туралы
ұсыныстар енгізу. Жеке білім беру секторында жас
ұрпақты тәрбиелеу және оқыту саласында үздік
жетістіктер мен тәсілдерді енгізу; ұлттық білім берудің
жеке секторын дамыту контекстінде халықаралық өзара
тиімді ынтымақтастық перспективасын кеңейту және оны
әлемдік білім беру кеңістігіне біртіндеп бірігуі.
Сыйлыққа
Жеке меншік білім беру ұйымдарының Республикалық
үміткердің нақты Қауымдастығы (ЖББРҚ) 2006 жылы жеке білім беру
мақсатты тобы
секторын шоғырландыру және жеке меншік заңды
тұлғаларды біріктіру қажеттілігі туындаған кезде
құрылды.
Бұл коммерциялық емес ұйым елдің мемлекеттік емес
білім
беру
ұйымдарын
мини-орталықтар
мен
балабақшалар, мектептерден бастап колледждер мен
жоғары оқу орындарына дейінгі барлық деңгейлерде

біріктіруге арналған.
Қауымдастық өз қызметіндегі негізгі міндет ретінде
жекеменшік білім беру секторына өскелең ұрпақты
тәрбиелеу мен оқыту саласындағы үздік жетістіктер мен
тәсілдерді енгізуді, ұлттық білім берудің жеке секторын
дамыту контекстінде халықаралық өзара тиімді
ынтымақтастық перспективасын кеңейту және оны
әлемдік білім беру кеңістігіне біртіндеп бірігуін белгіледі;
Қызметінің
сипаттамасы

Қауымдастықтың белсенді, жүйелі жұмысы нәтижесінде
азаматтық қоғаммен және мемлекеттік органдармен
ынтымақтаса отырып, ҚР «Атамекен» ҚР ҰКП тікелей
қолдауымен біздің еліміздің мемлекеттік емес білімі
дамыды және лайықты орынға ие болды.
2000-2010
жылдарға
арналған
Қазақстан
Республикасында білім беруді дамытудың мемлекеттік
бағдарламасын енгізумен жеке меншік оқу орындары
мемлекеттік білім беру жүйесінің құрамына кірді. «Білім
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы мемлекеттік
емес білім беру мекемелерін еліміздің бірыңғай білім
беру жүйесінің ажырамас бөлігі деп жариялаумен бірге,
білім алудың құқықтық нормаларын нормативтік түрде
бекітті.

Қосымша
ақпарат

ЖББРҚ – «Қазақстан Республикасының білім беру
жүйесінде жеке кәсіпкерліктің дамуының тиімділігін
жағдайын зерттеу және әдістемелік қамтамасыз ету»
мемлекеттік тапсырмасын орындайтын ұйым.
Нәтижесінде көптеген проблемалық мәселелер жеке
мектептердің, балабақшалар мен колледждердің
жұмысын едәуір өзгерткен және жақсартқан өз
шешімдерін тапты.
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ҚР Білім және ғылым министрлігі +77016066100, ҚР ҰКП
жанындағы «Атамекен» әлеуметтік сала және әлеуметтік
әріптестік комитеті +7(7172)919346(8)
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
+77771191047

Өтінімді толтыру 2018 жылғы 28 қазан
күні
Үміткерді
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
ұсынған
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