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Осы әдістемелік ұсынымдарда Қазақстандағы балаларға арналған қосымша 

білім беру жүйесін дамытудың кешенді стратегиясы, онда балаларға қосымша білім 

беру бағытын дамытудың  негізгі мақсаттары мен міндеттері, қосымша білім 
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Стратегия балаларға қосымша білім берудегі мемлекет саясатының негізгі 

принциптерін, оның ішінде қосымша білім сапасына және мемлекеттік әлеуметтік 

кепілдеме бере отырып, қоғамдық-мемлекеттік әріптестік принциптерін, 

мүмкіндігінше осы секторға нарық тетіктерін енгізу арқылы мемлекеттік-жеке 

меншік әріптестік принциптерін қолдануды айқындайды. 

Әдістемелік ұсынымдар білім беру ұйымдарының басшыларына, 

әдіскерлерге және ата-аналарға ұсынылады. 

 

В методических рекомендациях представлена целостная Стратегия развития 

системы дополнительного образования детей в Казахстане, где определены 

основные цели и задачи развития дополнительного образования детей, состояние и 

проблемы дополнительного образования, основные механизмы и направления его 

развития, ожидаемые результаты реализации Стратегии. 

Стратегия определяет основные принципы государственной политики 

развития дополнительного образования детей, в том числе принцип социальной 

гарантии государства на качественное и безопасное дополнительное образование, 

принцип общественно-государственного партнерства, внедрения рыночных 

механизмов и использования принципов государственно-частного партнерства в 

данной сфере. 

Методические рекомендации адресованы руководителям, методистам, 

педагогам организаций образования и родителям. 
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