Киров негізгі мектебі бойынша Қамқоршылық кеңесінің есебі.
 Киров негізгі мектебінде саны 9 адамнан тұратын Қамқоршылық кеңесі құрылған .Оның құрамы:
1. Анисов Саят Жамбулович-Қамқоршылық кеңесінің төрайымы;
2.Рамазанов Рүстем Кажмуратович – Қамқоршылық кеңесі төрайымының орынбасары;
3.Шахманова Бахыткуль Амангельдиновна - Қамқоршылық кеңесінің мүшесі
4. Жетписова Жадра Болатовна – қазынашы
5.Тагирова Рауза Мутагаловна – Қамқоршылық кеңесінің мүшесі
6.Алдабергенова Рауза Нурушовна – Қамқоршылық кеңесінің мүшесі 7.Зилгаринова Раушан Абдушевна – Қамқоршылық кеңесінің мүшесі
8.Клышев Руслан Темирбекович – Қамқоршылық кеңесінің мүшесі
9. Досанова Нургуль Наурызбаевна - Қамқоршылық кеңесінің мүшесі
Мектепте 07.06 2019ж күні Қамқоршылық кеңесінің жылдық қорытынды есебі болды. Оған Қамқоршылық кеңесінің барлық мүшелері қатысты.
Бірінші мектеп басшысы Р.Таханова мектепішілік жыл бойы өткізілген іс- шараларымен  таныстырып шықты .Сосын сөз алған Қамқоршылық кеңесінің төрайымы Анисов С.Ж болды.Ол кісі осы оқу жылында Қамқоршылық кеңесінің мүшелері түгелдей отырыстарға қатысып,өз міндетерін уақытылы орындап отырғандары жайлы қысқаша айтып шықты.Жыл бойы жиналған ақшаларды үнемдеп ,жоспарланған  мақсат бойынша жұмсап отырғандарын айтты.
Қыркүйек айында   Қамқоршылық кеңесінің төртінші отырысы болды.Онда бірінші Қамқоршылық кеңесінің құрамы құрылып ,өзара міндеттері бөлінді.Сосын жылдық жоспары құрылып осы іс-шараларға жауаптылар тағайындалды. «Мектепке жол», «Қамқорлық» акциялары болғанда өз көмектерін берді,бұл шараларға жауапты Тагирова Р.М болды. Ол кісі  аз қамтылған және көпбалалы отбасының оқушыларына мектепке қажет құралдарды әперіп отырды.
Желтоқсан айында үшінші отырыстары болды.Ондағы негізгі сұрақтары Жаңа Жылдық мерекені өткізуге көмек беру болды, бұл шараға жауапты Рамазанов Р.К .Онда олар мектеп   оқушыларына  сыйлықтар мен шыршаны безендіретін заттар алып берді.
Наурыз айында бірінші отырыстары болды.Ондағы негізгі сұрақ 8-22 наурыз мерекелерін өткізуге көмек беру және қатысу болады.Бұл шараларға жауаптылар Клышев Р.Т пен Зилгаринова Р.А олар ауылдын  тұрғындарына мерекеге арналған дастархан жайып , өткізілген сайыстарға арналған сыйлықтар алдып берді .
Мамыр айында екінші отырыстары болды .Ондағы атқарылытын жұмыстарға жауапты Жетписова Ж.Б. болды. Олар 7-9 мамыр мерекелерін  өткізуге көмек бергендері жайлы айтты. Олар  мерекелік дастархан жайып, ескерткішке қоятын гүл шоғын алып,сыйлықтар алды.Ауылымыздың тыл ардагер апасына өз көмектерін беріп,сыйлық табыстады.
     Екінші сұрақ бойынша сөз алған Досанова Н.Н  болды.Ол кісі жаз уақытында мектептің жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру керек екенің айтты.  Құрылыс заттарын алып мектеп ауласын жөндеуге жұмсайды.        
  Сөз соңында рахметін айтып,келесі жылда осы құрамда өз жұмыстарын атқаруларын айтты
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