
 

 

Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрлігінің 

Балалардың құқықтарын қорғау 

комитеті төрағасының              

2020 жылғы «25» тамыздағы 

№57-Н бұйрығына қосымша 

 

Қазақстан Республикасында балалардың құқықтарын қамтамасыз ету 

мәселелері жөніндегі балалар өкілдіктерінің жұмысы туралы 

ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Қазақстан Республикасында балалардың құқықтарын қамтамасыз ету 

мәселелері жөніндегі балалар өкілдіктері (бұдан әрі – Балалар өкілдіктері) 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Балалардың 

құқықтарын қорғау Комитетінің (бұдан әрі – БҚҚК) жанынан құрылады және 

Қазақстан Республикасы балаларының қоғам мен мемлекет өміріне қатысу 

құқығын іске асыратын балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін 

қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі бірлестіктер болып табылады. 

2. Балалар өкілдіктері өз қызметін БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы 

Конвенциясына, Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары туралы», 

«Білім туралы» Заңдарына, қолданыстағы заңнамаға, балалар мүддесіндегі 

мемлекеттік саясатқа және осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады. 

3. Балалар өкілдіктерін құрудың негізгі мақсаттары: 

 1) балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау; 

 2) балалардың қоғам мен мемлекет өміріне қатысуының өзекті 

проблемаларын шешуге жәрдемдесу; 

3) балалардың, қоғамның және мемлекеттің игілігі үшін балалардың 

әлеуметтік бастамаларын және балалардың қоғамдық бірлестіктерін қолдау. 

4. Негізгі міндеттер: 

1) балалар мүддесінде мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатысу; 

2) балалар бірлестігін, балалардың әлеуметтік бастамаларын және 

балалардың, қоғам мен мемлекеттің игілігі үшін жобалық қызметті мемлекеттік 

қолдау бойынша бастамалар енгізу; 

3) балалардың өзекті мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді 

әзірлеуге қатысуға балалардың ғылыми және шығармашылық әлеуетін тарту; 

4) «Мәңгілік ел» ұлттық идеясына сәйкес балалар ортасында жоғары 

адамгершілік-рухани және құқықтық мәдениетті, патриоттық сезімді, азаматтық 

жетілуді және әлеуметтік жауапкершілікті қалыптастыру. 

5. Балалар өкілдіктерінің құзыреттеріне кіреді: 

1) білім беру ұйымдарында, қалалар мен аудандарда балалардың 

құқықтарын қамтамасыз етудің өзекті мәселелерін шешуге қатысу; 

2) көмекке мұқтаж балаларды анықтау; 



 

3) балалар мүддесінде мемлекеттік саясатты дамытуға бағытталған іс-

шаралардың жобалары мен жоспарларын әзірлеу және орталық мемлекеттік 

және жергілікті атқарушы органдарға ұсыну;  

4) балалардың құқықтарын қорғау мәселелерін талқылау және ұсынымдар 

әзірлеу үшін конференциялар, дөңгелек үстелдер, семинарлар, тренингтер және 

басқа да іс-шаралар ұйымдастыру; 

5) бала мүддесі үшін мемлекеттік саясаттың басымдықтарына сәйкес 

балалардың қоғам мен мемлекет өміріне қатысуын жандандыруға жәрдемдесетін 

әдістемелік, ақпараттық және басқа да материалдарды әзірлеу; 

6) Қазақстан Республикасының әртүрлі балалар қоғамдық бірлестіктері 

мен мемлекеттік және қоғамдық құрылымдар арасындағы байланыстарды 

кеңейту және нығайту; 

7) балалар мүддесінде Халықаралық балалар қоғамдық қозғалысы мен 

халықаралық әріптестікті дамыту; 

8) әлеуметтік желілерде Балалар өкілдіктерінің қызметін, білім беру 

ұйымдарындағы, қалалар мен аудандардағы балалық шақтың өзекті мәселелерін 

жариялау; 

Балалар өкілдіктері өз жұмысын жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырады 

(Қосымша 2). 

6. Балалар өкілдіктерінің мүшелері келісім бойынша орталық 

мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың Балалардың құқықтарын 

қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі комиссияларының жұмысына қатыса 

алады. 

7. Балалар өкілдіктері балалардың мүдделерін қозғайтын проблемалар 

бойынша қажетті зерттеулер мен талқылауларды жүзеге асырады. 

8. Балалар өкілдіктерінің мүшелері білім беру ұйымдарының, қалалар мен 

аудандардың мүдделерін білдіретін Қазақстан Республикасының кәмелетке 

толмаған азаматтары бола алады. 

9. Балалар өкілдіктерінің мүшелері жас өлшем шартына және осы 

Ереженің өзге де талаптарына сәйкес келген жағдайда кейіннен қайта сайлау 

құқығымен бір жыл мерзімге сайланады немесе оның құрамына жіберіледі.  

10. Балалар өкілдіктерінің қызметі оның мүшелерінің жеке жұмысы 

нысанында жүзеге асырылады, олар келесідей анықталған мәселелерде орталық 

мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарын хабардар етеді: 

1) балалар құқықтарының бұзылуы туралы ақпарат; 

2) әрбір білім беру ұйымындағы балаларға қатысты мәселелердегі балалар 

өкілдіктерінің пікірлері мен шешімдері; 

3) әрбір білім беру ұйымындағы әлеуметтік және басқа да мәселелерді 

шешуге балалар өкілдіктерінің ұсыныстары; 

4) балалар өкілдіктерінің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келетін өзге 

де жұмыс нысандары. 

 

2. Балалар өкілдіктерін құру тәртібі 

 

11. Балалар өкілдіктері барлық білім беру ұйымдарында құрылады. 



 

«Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының «Жеті 

жарғы» бағыты бойынша сайланған белсенді және жауапты оқушылар осы 

мектептің балалар өкілдігінің мүшелері болады. «Жеті жарғы» бағытының 

қызметі - құқықтық мәдениетті қалыптастыру, жас азаматтарға өз құқықтары 

мен міндеттерін түсіндіру.  

«Жеті жарғы» бағыты мүшелерінің және тиісінше білім беру ұйымының 

балалар өкілдігінің саны дербес айқындалады. 

Мектептің балалар өкілдігінің көшбасшысы Ұланбасы («Жас Ұлан» 

балалар ұйымының көшбасшысы) болып табылады. 

12. Балалар өкілдіктерінің құрамын қалыптастыру: 

1) 21 қыркүйек – 15 қазан аралығында білім беру ұйымдарында 

Ұланбасы сайлауы өткізіліп, ол балалар өкілдігінің көшбасшысы болады. 

2) 15-25 қазан аралығында аудандық/қалалық Көшбасшылар кеңесінің 

құрамы бекітіледі, аудандық/қалалық Ұланбасыны сайлау өткізіледі. 

3) 25-30 қазан аралығында облыстық Көшбасшылар кеңесінің құрамы 

бекітіліп, облыстық Ұланбасыны сайлау өткізіледі. 

4) 30 қазан – 15 қараша аралығында республикалық Көшбасшылар 

кеңесінің құрамы бекітіледі, республикалық Ұланбасыны сайлау өткізіледі. 

Сайлау «Балалар өкілі – Ұланбасы сайлау туралы» Ережеге сәйкес өтеді 

(Қосымша 1). 

БҚҚК аудандық/қалалық, облыстық, республикалық өкілдер арқылы 

балалар өкілдіктерімен байланысты жүзеге асырады. 

Аудандық/қалалық, облыстық, республикалық өкілдердің тізімі БҚҚК 

Төрағасының бұйрығымен бекітіледі. 

13. Білім беру ұйымдарының балалар өкілдіктерінің құрамына сайланған 

қатысушы, аудандық/қалалық, облыстық, республикалық кеңестің өкілі кез 

келген уақытта кері шақырылып алынуы мүмкін, сондай-ақ өз еркі немесе өзге 

де мән-жайлар бойынша мүшелер қатарынан шығып кетуі мүмкін. 

14. Бұдан былай 2020 жылы сайланған Республикалық балалар өкілдігінің 

мүшелері Кеңейтілген Кеңестің мүшелері болып табылады.  

 

3. Көшбасшылардың Республикалық кеңесі 

 

15. Республикалық көшбасшылар кеңесі тоқсан сайын өткізіледі. Кеңес 

өкілдері кездесулер өткізу мерзімдері туралы алдын ала хабардар етіледі. 

16. Кеңестің жұмыс туралы өз ережесі, өңірдің әр өкілі туралы толық 

ақпараты бар әлеуметтік желілердегі аккаунты бар. 

17. Балалар өкілдіктерінің жұмысын ұйымдастыру үшін БҚҚК 

төрағасымен келесі құрамда республикалық ұйымдастыру комитетін (бұдан әрі – 

комитет) құру шешімі қабылданады: БҚҚК қызметкерлері, «Жас Ұлан» ББЖҰ» 

РҚБ қызметкерлері, қалалар мен аудандардың өкілдері (әр облыстан 2 адамнан 

артық емес), ғылыми қызметкерлер, басқа ҮЕҰ. 

18. Комитеттің құрамы БҚҚК төрағасымен бекітіледі. 

19. Комитет балалар өкілдіктерінің қызметіне байланысты барлық 

мәселелер бойынша үйлестіруді жүзеге асырады: 



 

1) жергілікті атқарушы органдарға, ҮЕҰ-ға ақпараттық хаттар жіберу; 

2) бұқаралық ақпарат құралдарында қажетті ақпаратты орналастыру; 

3) Көшбасшылардың республикалық кеңесінің отырыстарын 

ұйымдастыру; 

4) балалар өкілдіктерінің жұмыс жоспарын әзірлеу және бекіту;  

5) балалар өкілдіктерінің қызметін ұйымдастыруға байланысты өзге де 

қажетті функцияларды жүзеге асыру. 

 

4. Қорытынды ережелер 

 

20. Осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар комитеттің шешімімен 

бекітіледі. 

21. Балалар өкілдіктері қызметін комитеттің шешімі бойынша, 

Көшбасшылардың республикалық кеңесінің келісімі бойынша тоқтатады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Қосымша 1 

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Балалардың құқықтарын қорғау комитеті 

 

«Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы» 

республикалық қоғамдық бірлестігі 
 

 

 

 

 

 

 

БАЛАЛАР ӨКІЛІ - ҰЛАНБАСЫ 

САЙЛАУЫ ТУРАЛЫ 

ЕРЕЖЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 ж.  



 

1. Жалпы ережелер 

 

Берілген ереже Қазақстан Республикасының жалпы білім беру 

мекемелерінде «Ұланбасыны» сайлау жұмысын ұйымдастыру мен өткізуге 

байланысты іс-шараларды  реттейді.  

Ұланбасы мектептегі оқушылардың өзін-өзі басқару құрамына кіретін 

«Жас Ұлан» ұйымының көшбасшысы, ҚР БҒМ БҚҚК балалар өкілдігінің 

көшбасшысы болып табылады, мектеп оқушыларының қоғамдық қызметін 

басқарады, мектеп әкімшілігімен өзара қарым-қатынастарда олардың мүдделерін 

білдіреді, өз атынан және оқушылар атынан мектеп қызметін жақсарту бойынша 

ұсыныстар енгізеді, оқушылар мен ұстаздар арасындағы даулы жағдайларды 

шешуге қатысады, түрлі әлеуметтік жобаларға, іс-шараларға бастамашылық 

жасайды және ұйымдастырады. 

Мектептерде Ұланбасы сайлауы жалпыға ортак, тең және тікелей сайлау 

құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 

 

2. Сайлау органдары 

 

1. Ұланбасы сайлауын дайындау мен өткізуді ұйымдастыратын сайлау 

органдары тиісті мектептерде Ұланбасы сайлауын ұйымдастыру мен өткізуді 

қамтамасыз ететін мектептік сайлау комиссиялары болып табылады. 

2. Мектептегі сайлау комиссиясының құзыреттілік мерзімі: сайлау өткізілу 

уақыты. 

3. Мектептегі сайлау комиссиясының 5 адамдық құрамын «Жас Ұлан» 

ұймының мектептегі комитеті тағайындайды.  

4. Мектептегі сайлау комиссиясының мүшелері мектептердің өкілдері және 

«Жас Ұланның» мүшелерінен құралады.   

5. Сайлау комиссиясының мүшесі бола алмайды:  

1) «Ұланбасы» болуға үміткер;   

2) «Ұланбасы» болуға үміткердің сенімді адамдары; 

3) «Ұланбасы» болуға үміткердің жақын туыстары.  

 

3. Сайлау бөлімшелері 

 

Дауыс беруді өткізу мен дауыстарды есептеу үшін «Жас Ұлан» мектеп 

комитеті оқу орындарының әкімшілігімен келісе отырып мектептік сайлау 

бөлімшелерін дайындайды.  

 

4. Сайлау күнін белгілеу, үміткерлерді тағайындау 

 

1. Қазақстанның барлық мектептерінде Ұланбасы сайлауы мектепішілік оқу 

үрдістен тыс 21 қыркүйек – 15 қазан аралығында өткізілуі тиіс.   

2. Сайлау күні туралы хабарлама оқушыларға алдын ала ескертілуі қажет.  

3. 8-11 сынып оқушылары «Ұланбасы» бола алады.  

4. Үміткерді тіркеу келесі құжаттар арқылы өткізіледі:  



 

1) мектептік сайлау округі бойынша сайлануға үміткер өтініші;   

2) үміткердің өмірбаяны;  

3) ұстаздар, сынып жетекшісінен, достарынан мінездемелер (3-тен кем 

емес); 

5. «Ұланбасы» болуға үміткерлердің саны шектелмеген. 

 

5. Сайлауалды үгіт-насихат жұмысы  

 

1. Сайлауалды үгіт-насихат жұмысы жүзеге асырылады:  

- көпшілікке арналған сайлауалды шаралар өткізу арқылы (сайлауалды 

жиналыстар, көпшілік алдында сайлауалды пікірталастар ұйымдастыру);  

- баспа және өзге де үгіт материалдарын шығару және тарату арқылы жүзеге 

асырылады. 

2. Кандидаттар өздерінің болашақ қызметінің сайлау алдындағы 

бағдарламасымен таныстырады. 

3. Сайлау күні кез-келген сайлауалды үгіт-насихат жұмысы тоқтатылады. 

4. Кандидаттарда өздеріне сайлау науқанын жүргізуге көмектесетін, сайлау 

алдындағы үгітті жүргізетін, кандидаттардың мүдделерін білдіретін сенімді 

адамдары (саны шектелмеген) болуына құқылы. 

5. Кандидаттар туралы ақпарат, сондай-ақ олар ұсынған бағдарламалық 

тезистер мен әлеуметтік бастамалар білім беру ұйымының сайтында және 

олардың әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында, оның ішінде осы 

мектептің «Жас Ұлан» балалар ұйымының парақшасында орналастырылуға тиіс. 

 

6. Дауыс беру тәртібі 

 

1. Дауыс беру үміткердің сайлау алды бағдарламасынан кейін сайлау күні 

өткізіледі.  

2. Әр сайлаушы жеке дауыс береді. 

3. Сайлаушылар барлық сынып оқушылары болып табылады. 

 

7. Дауыс беру нәтижелерін анықтау 

 

1. Дауыстарды есептеу сайлау комиссиясының мүшелерімен үзіліссіз дауыс 

беру нәтижелерін анықтағанға дейін жүргізіледі.  

2. Әр үміткерге берілген дауыстар жеке саналады.  

3. Сайлау жәшігі ашылғаннан кейін сайлау комиссиясы бюллетендер саны 

бойынша мыналарды анықтайды:  

1) дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың жалпы саны; 

2) әр үміткерге берілген дауыс саны;  

3) жарамсыз деп танылған бюллетендер саны.  

4. Дауыстарды есептеу нәтижесі сайлау комиссиясымен тексеріліп, сайлау 

комиссиясының төрағасы мен мүшелері қол қоятын хаттамаға тіркеледі.  

5. Сайлау қорытындысы мектеп стендінде орналастырылады және мектеп 

сайтында және әлеуметтік желілерде жарияланады. 



 

6. Ең көп дауыс жинаған үміткер «Ұланбасы» болып саналады.  

8. Аудандық/қалалық, облыстық және республикалық Көшбасшылар 

кеңесін сайлау 

 

1. 15-25 қазан аралығында аудандық/қалалық Көшбасшылар кеңестерінің 

құрамы бекітіледі. 

Аудандық/қалалық кеңестердің құрамына балалар өкілдіктерінің осы 

ауданның/қаланың әрбір білім беру ұйымынан 1 адамнан сайланған 

көшбасшылары кіреді (қалалық өкілдіктер республикалық және облыстық 

маңызы бар қалалар үшін, қалған елді мекендер үшін – аудандық өкілдіктер 

құрылады). 

Қалыптастырылған құрамнан аудандық/қалалық Кеңестің (Ұланбасы) 

көшбасшысы лауазымына үміткерлер ұсынылады. Сайлау конкурстық негізде 

өтеді, оған 3 кезең кіреді: 

1. «Өзін-өзі таныстыру» (үміткердің өзін таныстыруы); 

2. Үміткер бағдарламасымен таныстыру; 

3. Брифинг (үміткерге сұрақтар). 

Дауыс беруге аудандық/қалалық кеңестің мүшелері (арасындағы 

үміткерлерді қоспағанда) қатысады. 

Үш кезеңнің қорытындысы бойынша ең көп дауыс жинаған Үміткер 

аудан/қала балаларының өкілі болады және аудандық/қалалық Ұланбасы 

лауазымына тағайындалады. 

2. 25-30 қазан аралығында облыстық Көшбасшылар кеңесінің құрамы 

бекітіледі. 

Облыстық кеңестердің құрамына осы облыстың әр ауданынан/қаласынан 1 

адамнан балалар өкілдіктерінің сайланған көшбасшылары кіреді. 

Қалыптастырылған құрамнан облыстық Кеңестің (Ұланбасы) көшбасшысы 

лауазымына үміткерлер ұсынылады. Сайлау конкурстық негізде өтеді, оған 3 

кезең кіреді: 

1. «Өзін-өзі таныстыру» (үміткердің өзін таныстыруы); 

2. Үміткер бағдарламасымен таныстыру; 

3. Брифинг (үміткерге сұрақтар). 

Дауыс беруге облыстық кеңестің мүшелері (арасындағы үміткерлерді 

қоспағанда) қатысады. 

Үш кезеңнің қорытындысы бойынша ең көп дауыс жинаған Үміткер облыс 

балаларының өкілі болады және облыстық Ұланбасы лауазымына 

тағайындалады. 

3. 15 қараша аралығында республикалық көшбасшылар кеңесінің құрамы 

бекітіледі. 

Республикалық Кеңестің құрамына әр өңірден 1 адамнан (3 Республикалық 

маңызы бар қала және 14 облыс) балалар өкілдіктерінің сайланған 

көшбасшылары кіреді. 

Қалыптастырылған құрамнан Республикалық кеңестің (Ұланбасы) 

көшбасшысы лауазымына үміткерлер ұсынылады. Сайлау конкурстық негізде 

өтеді, оған 3 кезең кіреді: 



 

1. «Өзін-өзі таныстыру» (үміткердің өзін таныстыруы); 

2. Үміткер бағдарламасымен таныстыру; 

3. Брифинг (үміткерге сұрақтар). 

Дауыс беруге республикалық кеңестің мүшелері (арасындағы үміткерлерді 

қоспағанда) қатысады. 

Үш кезеңнің қорытындысы бойынша ең көп дауыс жинаған Үміткер бүкіл 

республикадағы балалардың өкілі болады және республикалық Ұланбасы 

лауазымына тағайындалады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қосымша 2 

 
Балалар өкілдіктерінің («Жеті жарғы» бағыты») 2021-2022 оқу жылының 1 жартыжылдығына арналған 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

 

Іс-шара Қысқаша сипаттамасы 

Жүзеге 

асыру 

мерзімі 

Жауапты 

1.  Мектептегі Ұланбасы сайлауы, 

мектептегі балалар өкілдігін 

қалыптастыру 

Мектептегі Ұланбасы сайлауын ұйымдастыру және 

өткізу, мектептегі балалар өкілдігін қалыптастыру 

21-30 

қыркүйек 

Аға тәлімгер 

2.  Балалар өкілдіктерінің 

көшбасшылары – Ұланбасы 

базасын құру 

Республика бойынша Ұланбасының деректер базасын 

қалыптастыру. Толтыруға арналған нысан кейінірек 

жіберіледі 

Қыркүйек-

қазан 

Аға тәлімгер, аудандық, 

өңірлік үйлестіруші, «Жас 

Ұлан» ББЖҰ» РҚБ 

Республикалық штабы, 

Комитет 

3.  Балалар өкілдіктерінің 

аудандық/қалалық құрамын 

қалыптастыру, аудандық/қалалық 

Ұланбасы сайлауы 

Балалар өкілдіктерінің аудандық/қалалық құрамын 

қалыптастыру, аудандық/қалалық Ұланбасы сайлауын 

ұйымдастыру және өткізу 

1-15 қазан Аудандық үйлестіруші 

4.  Балалар өкілдіктерінің облыстық 

құрамын қалыптастыру, облыстық 

Ұланбасы сайлауы 

Балалар өкілдіктерінің облыстық құрамын 

қалыптастыру, облыстық Ұланбасы сайлауын 

ұйымдастыру және өткізу 

15-25 қазан Өңірлік үйлестіруші 

5.  Республикалық балалар 

өкілдіктерінің кеңесін құру, 

республикалық Ұланбасы сайлауы 

Балалар өкілдіктерінің республикалық кеңесін құру, 

республикалық Ұланбасы сайлауын ұйымдастыру және 

өткізу 

25-30 қазан «Жас Ұлан» ББЖҰ» РҚБ 

Республикалық штабы, 

Комитет 

6.  Ұланбасыларға арналған 

«Құқығым бар» семинар-тренингі 

Мектеп Ұланбасыларына (балалар өкілдіктерінің 

өкілдеріне) арналған «Құқығым бар» тренингтеріне 

қатысу 

Қараша Аға тәлімгер, аудандық, 

өңірлік үйлестіруші, «Жас 

Ұлан» ББЖҰ» РҚБ 

Республикалық штабы 

7.  Дүниежүзілік балалар күніне 

арналған дөңгелек үстел 

Мектеп, аудандық, облыстық, республикалық 

деңгейлерде Дүниежүзілік балалар күніне арналған 

дөңгелек үстелдер, конференциялар өткізу. Дөңгелек 

20 қараша Аға тәлімгер, аудандық, 

өңірлік үйлестіруші, «Жас 

Ұлан» ББЖҰ» РҚБ 



 

үстелдер мен конференциялар аясында балалардың 

құқықтарын қорғаудың өзекті мәселелерін талқылау 

Республикалық штабы, 

Комитет 

8.  Белсенділерге арналған «Құқығым 

бар» семинар-тренингі 

«Жас Ұлан» ұйымының белсенділеріне арналған 

«Құқығым бар» тренингтеріне қатысу (тренингті 

мектептегі Ұланбасы өткізеді) 

Желтоқсан Аға тәлімгер, аудандық, 

өңірлік үйлестіруші 

9.  Республикалық көшбасшылар 

кеңесі мүшелерінің ҚР Білім және 

ғылым министрімен кездесуі  

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында 

Республикалық Көшбасшылар кеңесі мүшелерінің ҚР 

Білім және ғылым министрімен кездесуін өткізу 

Желтоқсан «Жас Ұлан» ББЖҰ» РҚБ 

Республикалық штабы, 

Комитет 

10.  Балалар өкілдерімен «Балалардың 

құқықтарын қорғау»  

тақырыбында кездесу 

Өңірлерде балалардың құқығына байланысты өзекті 

мәселелерді талқылау (апта сайын 1 өңірдің өкілдік 

мүшелерінің қатысуымен ұйымдастырылады)  

Апта сайын 

(кесте 

бойынша) 

Аға тәлімгер, аудандық, 

өңірлік үйлестіруші, «Жас 

Ұлан» ББЖҰ» РҚБ 

Республикалық штабы, 

Комитет 

11.  «Балалар бастауы» байқауы Балалардың әлеуметтік жобалары аясында өткізілетін 

байқау (ережесі қосымша жолданады) 

Жыл бойы 

 

Аға тәлімгер, аудандық, 

өңірлік үйлестіруші, «Жас 

Ұлан» ББЖҰ» РҚБ 

Республикалық штабы, 

Комитет 

12.  Білім беру мекемелерінде 

балалардың құқықтарын сақтау 

мониторингі 

Ұланбасы (балалар өкілдіктерінің көшбасшылары) 

білім беру мекемелерінде балалардың құқықтарын 

сақтауға мониторинг жүргізеді 

Жыл бойы Аға тәлімгер, аудандық, 

өңірлік үйлестіруші 

13.  Балалар өкілдіктерінің қызметін 

әлеуметтік желілерде жариялау  

Балалар өкілдіктерінің қызметін әлеуметтік желілерде 

білім беру мекемелері мен балалар ұйымдарының 

ресми парақшаларында, сондай-ақ Республикалық 

Көшбасшылар кеңесінің парақшасында жариялау 

Қыркүйек Аға тәлімгер, аудандық, 

өңірлік үйлестіруші 

 

* бұл жоспар негіз болып табылады және өңірлік үйлестірушілердің қалауы бойынша толықтырылуы мүмкін



 

Приложение 

к приказу председателя  

Комитета по охране прав детей 

Министерства образования и 

науки Республики Казахстан  

№57-Н от «25» августа 2020 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе детских представительств по вопросам обеспечения прав детей в 

Республике Казахстан 

 

1. Общие положения 

 

1. Детские представительства по вопросам обеспечения прав детей в 

Республике Казахстан (далее – Детские представительства) создаются при 

Комитете по охране прав детей Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (далее – КОПД) и являются объединениями по 

вопросам обеспечения прав и законных интересов детей, реализующими право 

детей Республики Казахстан на участие в жизни общества и государства.  

2. Детские представительства осуществляют свою деятельность                          

в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка,  Конституцией 

Республики  Казахстан, Законами Республики Казахстан «О правах ребенка в 

Республике Казахстан», «Об образовании»,  действующим законодательством, 

государственной политикой в интересах детей и настоящим Положением. 

3. Основными целями создания детских представительств являются: 

 1) защита прав и законных интересов детей; 

 2) оказание содействия в решении актуальных проблем участия детей в 

жизни общества и государства; 

3) поддержка детских социальных инициатив и детских общественных 

объединений на благо детей, общества и государства. 

4. Основные задачи: 

1) участие в формировании государственной политики в интересах 

детей; 

2) внесение инициатив по государственной поддержке детского 

объединения, детских социальных инициатив и проектной деятельности на 

благо детей, общества и государства; 

3) привлечение научного и творческого потенциала детей к участию в 

разработке нормативных правовых актов по актуальным вопросам детства; 

4) формирование в детской среде высокой нравственно-духовной  и 

правовой культуры, чувств патриотизма, гражданской зрелости и социальной 

ответственности в соответствии с национальной  идеей «Мәңгілік ел». 

5. К компетенциям детских представительств относятся: 

1) участие в решении актуальных вопросов обеспечения прав детей в 

организациях образования, городах и районах; 

2) выявление детей, нуждающихся в помощи; 



 

3) разработка и представление в центральные государственные и 

местные исполнительные органы проектов и планов мероприятий, 

направленных на развитие государственной политики в интересах детей;  

4) организация конференций, «круглых столов», семинаров, тренингов и 

других мероприятий для обсуждения вопросов защиты прав детей и 

выработки рекомендаций; 

5) разработка методических, информационных и других материалов, 

содействующих активизации  участия детей в жизни общества и государства в 

соответствии с приоритетами государственной политики в интересах детства; 

6) расширение и укрепление контактов между различными детскими 

общественными объединениями, государственными и общественными 

структурами Республики Казахстан; 

7) развитие  международного детского общественного движения и 

международного партнерства в интересах детей; 

8) освещение в социальных сетях деятельности детских 

представительств, актуальных проблем детства в организациях образования, 

городах и районах. 

Детские представительства осуществляют свою работу в соответствии с 

Планом работы (Приложение 2). 

6. Члены детских представительств, по согласованию, могут 

участвовать в работе комиссий центральных государственных и местных 

исполнительных органов по вопросам обеспечения прав детей. 

7. Детские представительства осуществляют необходимые исследования 

и обсуждения по проблемам, затрагивающим интересы детей. 

8. Членами детских представительств могут стать несовершеннолетние 

граждане Республики Казахстан, представляющие интересы организаций 

образования, городов и районов. 

9. Члены детских представительств избираются или делегируются в его 

состав сроком на год с правом последующего переизбрания в случае 

соответствия возрастному критерию и иным требованиям настоящего 

Положения.  

10. Деятельность детских представительств осуществляется в форме 

индивидуальной работы ее членов, которые  выявляют и доводят до сведения 

центральных государственных и местных исполнительных органов: 

1) информацию о нарушении прав детей; 

2) мнения и решения детских представительств в вопросах, касающихся 

детей в каждой из организации образования; 

3) предложения детских представительств в решение социальных и 

других вопросов в каждой организации образования; 

4) иные формы работы, соответствующие целям и задачам детских 

представительств. 

 

 

 

 



 

2. Порядок формирования детских представительств 

 

11. Детские представительства формируются во всех организациях 

образования.  

Активные и ответственные учащиеся, избранные в направление «Жеті 

жарғы», автоматически становятся членами детского представительства 

данной школы. Деятельность направления «Жеті жарғы» - формирование 

правовой культуры, разъяснение молодым гражданам своих прав и 

обязанностей. 

Количество членов по направлению «Жеті жарғы» Единой детско-

юношеской организации «Жас Ұлан» и соответственно, детского 

представительства организации образования определяется самостоятельно. 

Лидером детского представительства школы является Ұланбасы 

(лидер детской организации «Жас Ұлан»). 

12. Формирование состава детских представительств проходит: 

1) с 21 сентября по 15 октября в организациях образования проводятся 

выборы Ұланбасы, который становится лидером детского представительства.  

2) с 15 октября по 25 октября утверждаются составы районных/ 

городских Советов лидеров, проводятся выборы районного/городского 

Ұланбасы. 

3) с 25 октября – 30 октября утверждаются составы областных Советов 

лидеров, проводятся выборы областного Ұланбасы. 

4) с 30 октября по 15 ноября утверждается состав республиканского 

Совета лидеров, проводятся выборы республиканского Ұланбасы. 

Выборы проходят в соответствии с Положением о выборах детского 

представителя - Ұланбасы (Приложение 1).  

КОПД осуществляет связь с детскими представительствами через 

районных/городских, областных, республиканских представителей. 

Список районных/городских, областных, республиканских 

представителей утверждается приказом Председателя КОПД. 

13. Участник, избранный в состав детских представительств 

организаций образования, представителя района/города, области, 

республиканского Совета может быть в любой момент отозван, а также может 

выбыть из числа членов по собственному желанию или иным 

обстоятельствам.  

14. Члены Республиканского Детского представительства, избранные в 

2020 году, автоматически становятся членами Расширенного совета. 

 

3. Республиканский совет лидеров 

 

15. Республиканский совет лидеров проводится ежеквартально. 

Представители Совета предварительно оповещаются о сроках проведения 

встреч. 

16. Совет имеет свое положение о работе, аккаунт в социальных сетях с 

подробной информацией о каждом представителе региона. 



 

17. Для организации работы детских представительств Председателем 

КОПД принимается решение о формировании Республиканского 

организационного комитета (далее – комитет), в состав которого входят: 

сотрудники КОПД, сотрудники РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан», представители 

городов и районов (не более 2 человек от каждой области), научные 

сотрудники, другие НПО. 

18. Состав комитета утверждается председателем КОПД. 

19. Комитет осуществляет координацию по всем вопросам, связанным с 

деятельностью детских представительств: 

1) направление информационных писем в местные исполнительные 

органы, НПО; 

2) размещение необходимой информации в средствах массовой 

информации; 

3) организация заседаний Республиканского совета лидеров; 

4) разработка и утверждение плана работы детских представительств;  

5) осуществление иных необходимых функций, связанных с 

организацией деятельности детских представительств. 

 

4. Заключительные положения 

 

20. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

решением комитета. 

21. Детские представительства прекращают деятельность по решению 

комитета, по согласованию с Республиканским советом лидеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Комитет по охране прав детей Министерства 

образования и науки Республики Казахстан 

 

Республиканское общественное объединение  

«Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ  

ДЕТСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - 

ҰЛАНБАСЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г.  



 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение регулирует отношения, возникающие при 

подготовке и проведении выборов Ұланбасы в общеобразовательных 

учреждениях Республики Казахстан. 

Ұланбасы является лидером организации «Жас Ұлан», входящей в состав 

ученического самоуправления школы, лидером детского представительства 

КОПД МОН РК, руководит общественной деятельностью учащихся школы, 

представляет их интересы во взаимоотношениях с администрацией школы, 

вносит от своего имени и от имени учащихся предложения по улучшению 

деятельности школы, участвует в решении спорных ситуаций между 

учащимися и педагогами, инициирует и организует различные социальные 

проекты, мероприятия. 

Выборы Ұланбасы в школах проводятся на основе всеобщего, равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании.  

 

2. Избирательные органы 

 

1. Избирательными органами, организующими подготовку и проведение 

выборов Ұланбасы являются школьные избирательные комиссии, которые 

обеспечивают организацию и проведение выборов Ұланбасы в 

соответствующих школах.  

2. Срок полномочий школьных избирательных комиссий составляет: на 

время проведения выборов.  

3. Школьные избирательные комиссии формируются школьным 

комитетом «Жас Ұлан», в составе 5 членов. 

4. Члены школьной избирательной комиссий являются представителями 

школ, актива «Жас Ұлан».  

5. Не может быть членом избирательной комиссии:  

1) кандидат на пост Ұланбасы;   

2) доверенные лица кандидатов на пост Ұланбасы; 

3) близкие родственники кандидатов на пост Ұланбасы.  

 

3. Избирательные участки 

 

      Для проведения голосования и подсчета голосов школьный комитет 

«Жас Ұлан» по согласованию с администрацией учебных заведений образуют 

школьный избирательный участок.  

 

4. Назначение даты выборов, выдвижение кандидатов 

 

1. Выборы Ұланбасы по всем школам Казахстана проводятся c 21 

сентября по 15 октября, не затрагивая школьный процесс.  

2. Сообщение о дне выборов доводится до сведения школьников. 

3. Ұланбасы могут стать ученики 8-11 классов. 



 

4. Регистрация кандидата осуществляется при наличии следующих 

документов:  

1) заявления о намерении баллотироваться кандидатом по школьному 

избирательному округу;  

2) биографических данных о кандидате; 

3) характеристики от учителя, классного руководителя, друзей (общее 

количество не менее 3); 

5. К регистрации представляется любое число кандидатов на пост 

Ұланбасы.  

 

5. Предвыборная агитация 

 

1. Предвыборная агитация осуществляется:  

- путем проведения публичных предвыборных мероприятий 

(предвыборных собраний, публичных предвыборных дебатов и дискуссий);  

- путем выпуска и распространения печатных, и иных агитационных 

материалов.  

2. Кандидаты выступают с предвыборной программой своей будущей 

деятельности.  

3. В день выборов любая предвыборная агитация запрещается.  

4. Кандидаты вправе иметь доверенных лиц (не ограниченное 

количество), которые помогают им в проведении избирательной компании, 

ведут предвыборную агитацию, представляют интересы кандидатов.   

5. Информация о кандидатах, а также выдвигаемые ими программные 

тезисы и социальные инициативы должны быть размещены на сайте 

организации образования и на их официальных страницах в социальных сетях, 

в том числе на странице детской организации «Жас Ұлан» данной школы.  

 

6. Порядок голосования 

 

1. Голосование проводится в день выборов после предвыборной 

программы кандидата.  

2. Каждый избиратель голосует лично.  

3. Избирателями являются учащиеся всех классов данной школы. 

 

7. Определение итогов голосования 

 

1. Подсчет голосов проводится членами избирательной комиссии без 

перерыва до установления итогов голосования.  

2. Подсчет голосов производится отдельно по каждому кандидату.  

3. После вскрытия урн избирательная комиссия по числу бюллетеней 

устанавливает:  

1) общее число избирателей, принявших участие в голосовании;  

2) число голосов, поданных за каждого кандидата;  

3) число бюллетеней, признанных недействительными;  



 

4. Результаты подсчета голосов рассматриваются избирательной 

комиссией и заносятся в протоколы, которые подписываются председателем и 

членами избирательной комиссии.  

5. Итоги выборов размещаются на школьном стенде и публикуются на 

школьном сайте и в социальных сетях.  

6. Избранным Ұланбасы считается кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов. 

 

8. Выборы районного/городского, областного и республиканского 

Совета лидеров 

 

1. С 15 по 25 октября утверждаются составы районных/ городских 

Советов лидеров. 

В состав районных/городских Советов входят избранные лидеры детских 

представительств по 1 человеку от каждой организации образования данного 

района/города (городские представительства формируются для городов 

республиканского и областного значения, для остальных населенных пунктов 

– районные представительства).  

Из сформированного состава выдвигаются кандидаты на пост лидера 

районного/городского Совета (Ұланбасы). Выборы проходят на конкурсной 

основе, который включает в себя 3 этапа: 

1. «Визитная карточка» (презентация личности кандидата); 

2. Презентация программы кандидата; 

3. Брифинг (вопросы кандидату). 

В голосовании принимают участие члены районного/городского Совета, 

за исключением тех, кто выдвигает свою кандидатуру. 

Кандидат, набравший наибольшее количество голосов по итогам трех 

этапов, становится представителем детей района/города и назначается на пост 

районного/городского Ұланбасы. 

2. С 25 по 30 октября утверждаются составы областных Советов 

лидеров. 

В состав областных Советов входят избранные лидеры детских 

представительств по 1 человеку от каждого района/города данной области.  

Из сформированного состава выдвигаются кандидаты на пост лидера 

областного Совета (Ұланбасы). Выборы проходят на конкурсной основе, 

который включает в себя 3 этапа: 

1. «Визитная карточка» (презентация личности кандидата); 

2. Презентация программы кандидата; 

3. Брифинг (вопросы кандидату). 

В голосовании принимают участие члены областного Совета, за 

исключением тех, кто выдвигает свою кандидатуру. 

Кандидат, набравший наибольшее количество голосов по итогам трех 

этапов, становится представителем детей области и назначается на пост 

областного Ұланбасы. 



 

3. С 30 октября по 15 ноября утверждается состав республиканского 

Совета лидеров. 

В состав республиканского Совета входят избранные лидеры детских 

представительств по 1 человеку от каждого региона (3 города 

республиканского значения и 14 областей).  

Из сформированного состава выдвигаются кандидаты на пост лидера 

республиканского Совета (Ұланбасы). Выборы проходят на конкурсной 

основе, который включает в себя 3 этапа: 

1. «Визитная карточка» (презентация личности кандидата); 

2. Презентация программы кандидата; 

3. Брифинг (вопросы кандидату). 

В голосовании принимают участие члены республиканского Совета, за 

исключением тех, кто выдвигает свою кандидатуру. 

Кандидат, набравший наибольшее количество голосов по итогам трех 

этапов, становится представителем детей всей республики и назначается на 

пост республиканского Ұланбасы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Приложение 2 

 

ПЛАН работы 

детских представительств (направления «Жеті жарғы») на 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

 

 

Мероприятие Краткое описание 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

1.  Выборы школьного Ұланбасы, 

формирование школьного 

детского представительства 

Организация и проведение выборов школьного 

Ұланбасы, формирование школьного детского 

представительства 

21-30 

сентября 

Старший вожатый 

2.  Создание базы Ұланбасы – 

лидеров детских 

представительств 

Формирование базы данных Ұланбасы по республике. 

Форма для заполнения будет направлена позднее 

Сентябрь – 

октябрь 

Старший вожатый, 

районный, региональный 

координатор, 

Республиканский штаб РОО 

«ЕДЮО «Жас Ұлан», 

Комитет 

3.  Формирование 

районного/городского состава 

детских представительств, 

выборы районного/городского 

Ұланбасы 

Формирование районного/городского состава детских 

представительств, организация и проведение выборов 

районного/городского Ұланбасы 

1-15 октября Районный координатор 

4.  Формирование областного 

состава детских 

представительств, выборы 

областного Ұланбасы 

Формирование областного состава детских 

представительств, организация и проведение выборов 

областного Ұланбасы 

15-25 октября Региональный координатор 

5.  Формирование республиканского 

Совета детских 

представительств, выборы 

республиканского Ұланбасы 

Формирование республиканского Совета детских 

представительств, организация и проведение выборов 

республиканского Ұланбасы 

25-30 октября Республиканский штаб РОО 

«ЕДЮО «Жас Ұлан», 

Комитет 

6.  Семинар-тренинг «Имею право» 

для Ұланбасы 

Участие в тренинге «Имею право» для Ұланбасы 

школ (лидеров детских представительств) 

Ноябрь Старший вожатый, 

районный, региональный 

координатор, 

Республиканский штаб РОО 

«ЕДЮО «Жас Ұлан» 



 

7.  Круглый стол ко Всемирному 

дню ребенка 

Проведение круглых столов, конференций, 

посвященных Всемирному дню ребенка на школьном, 

районном, областном, республиканском уровнях. В 

рамках круглых столов и конференций обсуждение 

актуальных вопросов защиты прав детей 

20 ноября Старший вожатый, 

районный, региональный 

координатор, 

Республиканский штаб РОО 

«ЕДЮО «Жас Ұлан», 

Комитет 

8.  Семинар-тренинг «Имею право» 

для активистов  

Участие в тренинге «Имею право» для активистов 

организации «Жас Ұлан» (тренинг будет проводить 

Ұланбасы школы) 

Декабрь Старший вожатый, 

районный, региональный 

координатор 

9.  Встреча членов 

Республиканского Совета 

лидеров с Министром 

образования и науки РК 

В преддверии 30-летия Независимости РК проведение 

встречи членов Республиканского Совета лидеров с 

Министром образования и науки РК 

Декабрь Республиканский штаб РОО 

«ЕДЮО «Жас Ұлан», 

Комитет 

10.  Встреча с детскими 

представителями на тему 

«Защита прав детей» 

Обсуждение актуальных вопросов, связанных с 

правами детей, в регионах (проводится еженедельно с 

участием членов представительства 1 региона) 

Еженедельно 

(по графику) 

Старший вожатый, 

районный, региональный 

координатор, 

Республиканский штаб РОО 

«ЕДЮО «Жас Ұлан», 

Комитет 

11.  Конкурс «Балалар бастауы» Конкурс проводится в рамках детских социальных 

проектов (положение будет направлена позднее) 

В течение 

года 

Старший вожатый, 

районный, региональный 

координатор, 

Республиканский штаб РОО 

«ЕДЮО «Жас Ұлан», 

Комитет 

12.  Мониторинг соблюдения прав 

детей в учреждениях 

образования 

Ұланбасы (лидеры детских представительств) 

осуществляют мониторинг на предмет соблюдения 

прав детей в учреждениях образования 

В течение 

года 

Старший вожатый, 

районный, региональный 

координатор 

13.  Освещение деятельности детских 

представительств в социальных 

сетях 

Освещение деятельности детских представительств в 

социальных сетях на официальных аккаунтах 

учреждений образования и детской организации, а 

также на странице Республиканского Совета лидеров 

Сентябрь Старший вожатый, 

районный, региональный 

координатор 

 
* данный План является основой, и может дополняться по усмотрению региональных координаторов



 

 

 
Результаты согласования 

21.09.2021 17:25:37: Макулбекова А. Е. (Управление нравственно-духовного развития человека и 

информационного сопровождения) - - cогласовано без замечаний 

21.09.2021 17:51:59: Имангалиев Е. Н. (Комитет по охране прав детей) - - cогласовано без замечаний 

 


