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Теміртау қаласының №9 мектеп-лицейінің 2020-2021 оқу жылында  

тамақтандыруды ұйымдастыру жұмыс жоспары 

Мақсаты: Мектепте оқушыларға сапалы, пайдалы әрі нәрлі тамақтануды 

ұйымдастыруға жағдай жасау,пандемия уақытында санитарлық талаптарды 

сақтау. 

 

Міндеттері: 

1. Оқушыларды сапалы және нәрлі тамақтармен қамтамасыз ету; 

2. Тамақтанатын оқушылар санын арттыру; 

3. Ата-аналар және оқушылар арасында ыстық тамақтың қажеттілігі туралы 

ақпараттық-түсіндірме жұмыстарын жүйелі түрде ұйымдастыру(заңды 

тұлғалар) 

4. Пандемия уақытында санитарлық талаптарды сақтау. 

№ Негізгі іс-шаралар Мерзімі Жауапты 

1.Ұйымдастырушылық-аналитикалық ақпаратпен қамту жұмыстары 

1 Мектептің оқушыларды тамақтандыру 

жұмысын арттыру және ұйымдастыру 

мәселесі бойынша директор жанындағы 

кеңес: 

 Тамақтандыурды ұйымдастыру; 

 Оқушыларды тамақтандыруда 

мектеп асханасының санитарлық-

гигиеналық жағдайын талдау 

Ақпан Ахметова К.Ж 

Досмуратова Г.А. 

Қошанова А.С 

2 Бракераждық комиссия жұмысы Жыл бойы Комиссия 

мүшелері 

3 Асхана жұмысын қадағалау барысы Күн сайын Ахметова К.Ж 

Қошанова А. 

2.Әдістемелік жұмыс 

1 1-11 сынып жетекшілер арасында кеңес 

беруді ұймдастыру: 

 Оқушылардың тамақтану кезіндегі 

тәртібі мен мәдениеті, олардың 

санитарлық-тазалықты сақтау 

талаптарын орындалу; 

Жыл бойы Қошанова А. 

Ахметова К.Ж 

 



 «Ыстық тамақпен тамақтануды 

ұйымдастыру денсаулық сақтау 

кепілі» 

2 Оқушыларды тамақтандыру  жұмысын 

ұйымдастыруда озық тәжірбелерді тарату 

және қолдану, оқушыларға қызмет 

көрсетудің жаңа түрлерін еңгізу 

Жыл бойы Мектеп әкімшілігі 

3.Оқушылар және ата-аналарға қызмет көрсету аясын кеңейту бойынша мектеп 

асханасының материалдық-техникалық базасын жетілдіру 

1 Асхананың эстетикалық талапқа сай 

безендіру 

Ақпан Мектеп әкімшілігі 

2 Жаңа тамақтарды мектептің 

тамақтандыру жүйесіне еңгізу 

Жыл бойы Мектеп директоры  

Бракераждық 

комиссия 

5. Оқушылар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыруды насихаттау және 

тамақтану мәдениеті бойынша тәрбие жұмысы 

1 Әңгіме өткізу және тақырыптық кеңестер Жыл бойы Сынып жетекшілер 

2 «Мектептегі тамақтану: сапа және түскі 

астың әр түрлілігі» сауалнама 

мам Ахметова К.Ж 

Досмуратова Г.А 
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Коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  

Директоры    Нурғалиева Қ.А. 

«1»ақпан     2021ж              

 

 

Теміртау қаласының №9 мектеп-лицейінің 2020-2021 оқу жылына арналған 

бракераждық комиссисының жұмыс  

жоспары 

 

№ Негізгі іс-шаралар Мерзімі Жауапты  

1 Тегін тамақпен қамту бойынша 

отбасыларды анықтау 

Ақпан 

Мамыр 

Ахметова К.Ж 

Досмуратова Г.А 

2 Тегін тамақпен қамтамасыз етілетін 

оқушылардың тізімін анықтау 

Ақпан 

Мамыр 

Ахметова К.Ж 

Досмуратова Г.А 

3 Мектеп асханасын тазалығын 

бақылау,пандемия уақытында 

санитарлық ережелерді сақтау 

Жыл бойы Қошанова А. 

4 Оқушылардың тамақтану кестесін 

орындалысын қадағалау 

үнемі Досмуратова Г.А 

5 Оқушылардың жеке басының 

тазалығын қадағалау 

Апта сайын Досмуратова Г.А 

6 Тамақтың сапасын және дәмін 

анықтауға байланысты 

оқушылардан сауалнама алу 

Ақпан 

Мамыр 

Қошанова А 

7 Азық-түліктің сақталу мерзімін 

қадағалауға байланысты бақылау 

 Айына 1 рет Бракераждық 

комиссия мүшелері 

8 Ас мәзірін бақылау үнемі Бракераждық 

комиссия мүшелері 

9 Асхана қызметкерлері мен 

асхананың тазалығын бақылау  

Күн сайын Қошанова А. 

10 Дайын және шикі азық-түліктердің 

сапасын қадағалау 

Жыл бойы Бракераждық 

комиссия мүшелері 

11 Оқушыларды тамақтандыру 

бойынша сұрақтарға байланысты 

ата-анамен  жұмыс 

Жыл сайын Досмуратова Г.А. 

 

 

 

 

 

 


