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«Коронавирустық инфекцияның 

таралуына байланысты шектеу 

шаралары кезеңінде  білім беру  

ұйымдарында оқу процесін іске 

асыру жөніндегі әдістемелік  

ұсынымдарды бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің                   

2020 жылғы 13 тамыздағы № 345 

бұйрығына өзгерістер енгізу 

туралы 

 
 

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 65-бабының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. «Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу 

шаралары кезеңінде білім беру ұйымдарында оқу процесін іске асыру жөніндегі 

әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2020 жылғы 13 тамыздағы № 345 бұйрығына мынадай 

өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Коронавирустық инфекцияның 

таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары кезеңінде орта білім беру 

ұйымдарында оқу процесін ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар осы 

бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Коронавирустық инфекцияның 

таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары кезеңінде техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқу процесін 

ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар осы бұйрыққа 2-қосымшаға 

сәйкес редакцияда жазылсын; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Коронавирустық инфекцияның 

таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары кезеңінде жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының оқу процесін 

ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар осы бұйрыққа 3-қосымшаға 

сәйкес редакцияда жазылсын; 
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көрсетілген бұйрықпен бекітілген Коронавирустық инфекцияның 

таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары кезеңінде қосымша білім 

беру ұйымдарының оқу процесін ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдар осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын. 

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке 

дейінгі және орта білім беру комитеті (М.Т.Мелдебекова), Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім 

департаменті (Н.Ж.Оспанова), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті 

(Ә.Ж.Тойбаев) осы бұйрықты облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және 

Шымкент қалаларының білім басқармалары басшыларының, жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары басшыларының назарына 

жеткізсін. 

3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрылымдық 

бөлімшелері мен ведомстволары осы бұйрықтан және қоса беріліп отырған 

Әдістемелік ұсынымдардан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын. 

4. Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының білім 

басқармаларының басшылары осы бұйрықты аудандық және қалалық білім 

бөлімінің назарына жеткізсін.  

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым вице-министрлеріне жүктелсін. 

6. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

 

 

Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрі                                            А. Аймағамбетов 

 
Результаты согласования 

02.09.2020 19:28:26: Кудеринова А. М. (Комитет дошкольного и среднего образования) - - cогласовано без 

замечаний 

02.09.2020 19:31:31: Мелдебекова М. Т. (Комитет дошкольного и среднего образования) - - cогласовано без 

замечаний 

02.09.2020 20:03:03: Каринова Ш. Т. (Руководство) - - cогласовано без замечаний 

 


