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«Бірлік негізгі мектебі» КММ 

Мектеп Парламентінің  

2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс  

жоспары 

Қырқүйек 

№ Жобалық қызмет 

бағыттары 

Іс-шаралар атауы, өткізілуі 

формасы 
Өткізу мерзімі Сынып  Орындалуы 

туралы мәлімет  

Жауаптылар 

1 ҚҰҚЫҚ 

ФРАКЦИЯСЫ 

«Құқықтық 

мәденит» жобасы 

«Мектеп Парламенті» 

ұйымының оқу жылына жұмыс 

жоспарын бекітіп, ұйымының 

президентін сайлау.  

Сыныптардағы Өзін-өзі  

басқару ұйымын сайлау. 

01-15.09.2021  5-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 

Тәлімгер 

Сынып 

жетекшілір 

Мектеп 

белсенділері 

  
ҚР «Білім туралы», 

«Мемлекеттік Жастар саясаты 

туралы» Заңдарын, ҚР өзге де 

нормативтік-құқықтық актілері 

мен Мектепшілік Ережемен 

таныстыру 

15-22.09.2021 1-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 
Тәлімгер 

Сынып 

жетекшілір 

Ұжым 

белсенділері 

  
Құқық қорғау органдары 

қызметкерлерімен кездесу 

24.09.2021 1-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 
Тәлімгер 

Сынып 

жетекшілір 

Ұжым 

белсенділері 

Қазан 

2 АҚПАРАТ 

ФРАКЦИЯСЫ 

(МЕКТЕПТІҢ 

БАСПАСӨЗ 

ҚЫЗМЕТІ) 

«Жаңалық 

«Менің ұстазым» тақырыбында 

жас блогерлер айдары 

04-08.10.2021 5-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 
Тәлімгер 

Сынып 

жетекшілір 

Ұжым 

белсенділері 



жаршысы» жобасы 

  Ақпараттық бұрыш жасау. 

«Оқулықты күтіп ұста»  

 радиолинейкасы 

11-15.10.2021 5-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 

Тәлімгер 

Ұжым 

белсенділері 

  Парламент отырысын өткізу  18-23.10.2021 

Айына бір рет   

1-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 
Тәлімгер 

Ұжым 

белсенділері 

Қараша 

 СПОРТ және 

САЛАУАТТЫ ӨМІР 

ФРАКЦИЯСЫ 

«Мен салауатты өмір 

салтын қолдаймын!» 

жобасы 

Медицина маманымен кездесу 

ұйымдастыру 

08-12.11.2021 5-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 

Тәлімгер 

Мектеп 

мейірбексі 

Сынып 

жетекшілір 

 

  Спорт-денсаулық кепілі. 

Спорттық іс-шара 

15-19.11.2021 5-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 
Тәлімгер 

Дене шынықтыру 

пәні мұғалімдері 

Ұжым 

белсенділері 

  «Таза мектеп-таза сынып» 

сыныпты тексеру жұмысы 

22-26.11.2021 1-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 

Тәлімгер 

Сынып 

жетекшілір 

Ұжым 

белсенділері 

Желтоқсан  

4 ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ 

ЖӘНЕ БАҚЫТ 

ФРАКЦИЯСЫ 

«Сүйіспеншілік-

жүректен» жобасы 

«Мейірім толы жүрек» сурет 

байқауы 

02-03.12.2021 1-8 сыныптар  Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 
Сынып жетекші 

Тәлімгер 

  «Әдеп-ең қымбат мирас» 

шығарма 

06-10.12.2021 5-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 

Тәлімгер  

  Тәуелсіздіктің діктің 30 15.12.2021ж 4-8 сыныптар  Әлеуметтік желіге Тәлімгер  



жылдығына орай «Тәуелсіз ел 

жастары» мектеп белсенділерін 

марапаттау. 

жариялау/Сілтеме/ 

Қаңтар 

5 ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 

ФРВКЦИЯСЫ 

«Еріктклер» жобасы 

«Жомарт жүрк акциясы» 10-15.01.2022 1-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 
Тәлімгер 

Мектеп асханасы 

  «Қайырыидылық – қайырлы іс» 17-21.01.2022 1-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 

Тәлімгер  

Ақпан 

6 ҰШҚЫР ОЙ 

АЛАҢЫ 

ФРАКЦИЯСЫ 

Оқушы ойы жобасы 

«Білім артық па, байлық артық 

па?» блог 

 

04.03.2022 5-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 
Тәлімгер  

  «Қазақстанның жастары 

қаншалықты  патриот?» 

шығарма 

14.03.2022 4-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 
Тәлімгер  

Наурыз айы 

7 МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ 

ӨНЕР (музыкалық, 

көркем 

шығармашылық) 

ФРАКЦИЯСЫ 

«Өнерлі өрен» 

жобасы 

«Алғыс айту – көркем мінез 

белгісі»  

01-04.02.2022 1-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 

Тәлімгер 

  «Ең бақытты әйел» поэзиялық 

кеш 

07-11.02.2022 5-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 
Тәлімгер 

Қазақ тілі және 

әдебиет пәні 

мұғалмі 

Сәуір 

8 ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ 

ЕҢБЕК 

ФРАКЦИЯСЫ «Эко 

«Менің-ағашым» мектеп алдын 

көгаланжыру акциясы 

06-07.04.2022 1-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 

Тәлімгер 

Биология пәні 

мұғалімі  



start» жобасы Сынып 

жетекшілер  

  «Әке көрген оқ жанар, шеше 

көрген тон пішер» қолөнер 

көрмесі 

25-26.04.2022 1-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 
Тәлімгер 

Еңбек пәні 

мұғалімі 

Мамыр 

9  Отан қорғаушылар күні 02-06.05.2022 1-8 сыныптар  Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 
Тәлімгер 

  Соңғы қоңырау 25.05.2022 1-8 сыныптар Әлеуметтік желіге 

жариялау/Сілтеме/ 
Тәлімгер 

 ҚОРЫТЫНДЫ Ұйымның жылдық есебі 27.05.2022 Ұйым 

мүшелері 
  

     

 

                                                                                               Тәлімгер: Б.В.Акпарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



«Бірлік негізгі мектебі» КММ 

«ЖАС ҰЛАН» РББЖҰ ЖЫЛДЫҚ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

2021-2022 ОҚУ ЖЫЛЫ 

 

№ Атқарылатын іс-шара атауы Қатысушылар Уақыты Жауапты 

 

1 

«1 қыркүйек-Білім күні» атты жалпы мектептік салтанатты жиын. 

Сынып сағаты. «Саналы ұрпақ-жарқын болашақ» 

Алғашқы қоңырау іс-шарасын өткізуге қатысу. 

Мектеп ұжымы, 

1-8 сынып 

Ата-аналар 

 

Қыркүйек 

 

Тәлімгер 

Сынып жетекшілер 

 

 

 

 

 

2 

Құжаттарды реттеу 

а)Сынып оқушыларының тізімін алу 

ә) «Жас Ұлан» ұйымының белсенді мүшелерін түгендеу 

б) «Жас Ұлан» РББЖҰ жылдық жоспар құру 

в) Символдық рәміздердің ерекшеліктерімен таныстыру; 

г) ұйым мүшелеріне бағыт –бағдар беру 

 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» 

белсенділері. 

 

 

 

 

 

Қыркүйек 

 

 

 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері. 

 

«Жас Ұлан» ұйымына белсенді мүшелер сайлау 

Жас жол инспекторларын анықтап тізімін жасау 

«Денсаулық фестивалі-2019» спорттық шарасына қатысу 

«Қамқорлық» топтарын құру және жылдық жоспар мен таныстыру. 

                       Тәлімгер 

Дене тәрбиесіпәні мұғалімдері 

Сынып жетекшілер 

 

 

 

 

3 

 

«Жас Ұлан» ұйымының кеңесі 

1.Міндеттерін оқыту 

2. Қоғамдық жоспармен таныстыру 

3.Қоғамдық тапсырмаларды бекіту 

4.Топ басшыларын тағайындау 

 

Тәлімгер 

«Жас 

Ұлан»белсенділері. 

 

 

 

 

 

Қыркүйек 

 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері. 

Сынып жетекшілер 

Тәлімгер 

Гум. пәндер мұғалімдері 

Тәлімгер 

Тәлімгер,сынып жетекшілер 

«Абайлаңыз балалар!» акция 

«Жол ережісін білейік, аман – есен жүрейік!» тәрбие сағаттары 

 

Қазақстан халқы тілдер фестивалі 

Отбасы  күні«Отбасы-өмір аясы» ойын сауықтық бағдарлама 

ҚБЖҰ штабына қабылданған оқушылар туралы мәлімет тапсыру 

1-8 сынып 

1-4 сынып 

 

1-8 сынып 

 

1-4 сынып 



 

4 

«Менің жазғы демалысым» сурет көрмесі 

Жол қозғалысы ережелеріне байланысты сауалнама жұмысы 

1-4 сыныптар 

 

Қыркүйек 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

 

5 

Тимуршылар отрядын  жасақтау 

«Қариясы бар үйдің – қазынасыбар» қарттарға көмек көрсету 

Мектеп комитетінің  жиналысын өткізу 

«Жас Ұлан» ұйымының стендін жаңалау 

«Таза оқулық» атты оқулықтар рейдін жүргізу 

 

8-сынып 

1-8 сынып 

 

 

Қыркүйек 

 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

 

              Кітапханашы 

Тәлімгер, «Жас Ұлан» 

белсенділері 

 

 

 

 

 

6 

 «Қарттарым, аман- сау жүрші» 

сынып сағаты, мерекелік іс шара 

 

«Менің құқығым» сынып сағаты 

Ұстаздар күніне арналған іс шара 

«Аяулы ұстазым» құттықтау жәшігі   

Өзін-өзі басқару күні. 

         Жол қозғалысының жалпы ережелерімен таныстыру 

1-8 сынып 

 

 

1-4 сынып 

 

 

 

 

 

 

Қазан 

 

Тәлімгер, Әлеуметтік педагог 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Сынып жетекшілер, Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Тәлімгер 

 

7 

«Денсаулық – зор байлық»  флеш моб  

«Күнделік – оқушы айнасы» рейд өткізу  

«Күзгі пейзаж» атты сурет көрмесі 

«Ауылым-алтын бесігім» музейге саяхат 

7-8 сынып 

1-8 сынып 

1-4 сынып 

0-1 сынып 

Қазан 

 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Тәлімгер 

 

 

 

«Алтын күз-2019» мерекесін ұйымдастыру 

«Менің сүйікті ойыншығым» сурет байқауы 

 

1-8 сыныптар 

      1-4 сыныптар 

 

Қазан 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Сынып жетекшілер 

8 Мектеп комитетінің  жиналысын өткізу 

Ұлттық ойындарға насихат 

«Отбасындағы қыздың тәрбиесінің ұлттық ерекшеліктері» кездесу 

«Елім менің» музыкалық – зияткерлік сайыс 

 

8-сынып 

5-8 сынып 

1-4 сынып 

3-4 сынып 

 

Қазан 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Сынып жетекшілер 

Муз пәні мұғ-і 



 

 

9 

 

Оқушылардың жеке басының гигиеналық талаптарының 

орындалуын бақылау 

«Табиғатым-тал бесігім» тақырыбында сурет сайысы 

«Сіріңке ойын емес, от-қызық емес» эссе жазу 

1-8 сынып 

үнемі 

5-8 сынып 

1-4 сынып 

5-8 сынып 

Қараша 

 

Тәлімгер, Медбике 

 

Тәлімгер, ҚТӘ пәні мұғ 

Сынып жетекшілері 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

10 «Дүниедегі ең, ең, ең,.......» ойыны  

«Қызық екен» бағдарлама 

«Жаяу жүргіншілердің міндеттері» таныстырылым-әңгіме 

 

5-8 сынып 

3-4 сынып 

0-4 сынып 

 

Қараша 

 

Тәлімгер, «ЖасҰлан» 

белсенділері 

Тәлімгер 

11 «100%» пародиялық шоуы 

Оқушылардың күнделіктерін тексеру 

«Қазақты жаралғандай танытқалы» Қазақ елінің атақты, елеулі 

адамдарының ерліктерін, игі істерін насихаттау (дөңгелек үстел) 

1-8 сынып 

1-8 сынып 

8-сынып 

Қараша 

 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Тәлімгер 

 

12 

 

«Жас Ұлан»ұйымына Ант қабылдау рәсіміне дайындық 

«СПИД – XXI ғасыр індеті» айлыққа қатысу 

«Дарабоз» этнографиялық ойын 

«Жас  Қыран» буыны арасында дойбыдан  мектеп  біріншілігін  

өткізу.  

Мектеп комитетінің  жиналысын өткізу 

8-сынып 

1-8 сынып 

5 – 8 сынып 

1-4 сынып 

 

Қараша 

 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Тәлімгер 

Дене тәрбиесі пәні мұғалімдері 

Тәлімгер 

13 1-желтоқсан «Тұңғыш Президент күні салтанатты жиыны 

«Тәуелсіздік-теңдесі жоқ байлығым» сынып сағаттары, мерекелік 

іс шара 

1-8 сынып 

1-8 сынып 

Желтоқсан 

 

                      Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

14 «Тәуелсіздік – бастауы бар бақытың» 

16 желтоқсан « Тәуелсіздікке-28 жыл» 

«Болашақ білімді жастар қолында» тақырыбында дөңгелек үстел 

ұйымдастыру  

1-8 сынып 

5-8 сынып 

 

 

 

Желтоқсан 

Тәлімгер 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Тәлімгер 



«Тәуелсіздік тұғырым биік болсын» атты сурет көрмесі 

«Тәуелсіз елім – тірегім, туған тілім – жүрегім!» 

дөңгелек үстел 

1-4 сынып 

5-8 сынып 

 Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері «XXI - ғасыр көшбасшысы» атты сайыс 

«Елімнің бақытын тербеткен -Тәуелсіздік» Жайдарман ойыны 

2-4 сынып 

5-8 сынып 

15 «Шығармашылық шыңы» ата-ана»-оқушы конференциясы 

Заңды білу-заң бұзушылықтың алдын алу» дөңгелек үстел 

 

1-8 сынып 

 

Желтоқсан 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

 

16 

Мектеп комитетінің  жиналысын өткізу 

«Жас Ұлан» ұйымының жарты жылдық есебі 

«Жаңа жыл мерекесі» 

«Жарқырасын, Жаңа жылдың шамдары!» Концерттік бағдарлама 

Жолда жүру ережелері бойынша сынып сағаттары 

 

1-7 сынып 

8-сынып 

 

Желтоқсан 

 

Тәлімгер 

Тәлімгер 

 

Сынып жетекшілері 

17 «Қар жамылған ағаштар»сурет байқауы 

«Сенім телефондары жазылған» хабарлама тарату 

«Отаным – Қазақстан» патриоттық әндер байқауы 

1-4 сынып 

1-4 сынып 

1-7 сынып 

Қаңтар 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Тәлімгер 

18 «Қысқы пейзаж» атты сурет көрмесі 

«Айгөлек» балалар фестивалі 

 

«Белсенді бестік» білімділер сайысы 

1-5 сынып 

1-7 сынып 

 

5-6 сынып 

Қаңтар 

 

Тәлімгер 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Тәлімгер 

19 «XXIғасыр көшбасшысы» интеллектуалды ойыны. 

«Отаным – Қазақстан» патриоттық әндер байқауы 

Жолда жүру ерелері бойынша сынып сағттары 

2-4 сынып 

1-8 сынып 

1-8 сынып 

Қаңтар 

 

Тәлімгер 

Музыка пәні мұғалімдері 

Сынып жетекшілері 

20 «Бала құқығы туралы» эссе жазу 

«Менің бос уақытым» суреттер байқауы 

Мектеп комитетінің  жиналысын өткізу 

1-5 сынып 

0-4 сынып 

8-сынып 

Қаңтар 

 

Тәлімгер 

Тәлімгер 

Пән мұғалімдері 



21 «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» спорттық сайысы 

«Қыста талай қызық бар»  

Қысқы сауықтыру ойындарын ұйымдастыру 

Қазақ поэзиясының Хантәнірі 

А.Құнанбаев шығармашылығына арналған әдеби кеш 

ұйымдастыру 

«Бағдаршам» сайысы 

2-4 сынып 

 

1-6 сынып 

5-8 сынып 

 

 

          1-4 сынып 

Ақпан 

 

Тәлімгер, ДТ пәні мұғ 

Тәлімгер «Жас Ұлан» 

Белсенділері 

Тәлімгер «Жас Ұлан» 

Белсенділері 

Кітапханашы 

Сынып жетекшілері 

22 «Кітапхана-білім ордасы» атты акция өткізу 

«Біз бақытты баламыз» ойын-сауық кеші 

«Абайлаңыз от» бейнефильм көрсету 

        1-8 сынып 

0-1 Сынып 

1-4 сынып 

Ақпан 

 

Тәлімгер, Кітапханашы 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Сынып жетекшілері 

23 «Кім білгір» білімпаздар сайысы 

«Қызық екен» бағдарламасы  

3-4 сынып 

5-6 сынып 

Ақпан 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

24 «Менің сүйікті кітабым» оқырмандар конференциясы 

Аналар мерекесіне дайындық 

Мектеп комитетінің  жиналысын өткізу 

1-4 сынып 

8-сынып 

8-сынып 

Ақпан 

 

Кітапханашы, Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

25 «Супер, аналар» сайыс 

«Сүйікті анама сыйлығым дайын»  үздік қолөнер байқауын өткізу 

Жолда жүру ережелері туралы білімін тест түрінде тексері 

«Дені саудың-жаны сау» спорттық сайыс 

 

1-8 сыныптар 

1-8 сынып 

5-8 сынып 

Наурыз 

 

Тәлімгер 

Тәлімгер, Пән мұғалімдері 

«Жас Ұлан» белсенділері 

26 «Қазақ ертегілерінің кейіпкерлері» сурет көрмесі 

«Ханталапай» ойыны 

Ұлттық ойындардан жарыс 

Мектеп комитетінің  жиналысын өткізу 

1-4 сынып 

1-5 сынып 

1-8 сынып 

Наурыз 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Дене тәрбиесі пәні мұғ 

27 «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні!» мерекелік іс-шара 

«Біз салауатты өмір салтын қолдаймыз» дөңгелек үстел 

1-8 сынып 

 

8-сынып 

Наурыз 

 

                    Тәлімгер 

Әлеуметтік педагог 

28 «Көктем келді!» атты сурет көрмесі 

«Құстарға қамқорлық» ұялар орнату 5-7 сынып 

1-5 сынып 

5-8 сынып 

Сәуір 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 



«Құстар біздің досымыз» сурет байқауы 1-4 сынып Тәлімгер 

29 «Ғарышкер болғым келеді» сынып сағаты, шығармалар сайысы 

«Күлкі күніне» Жайдарман ойыны 

1-4 сынып Сәуір 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

30 «Мен елімнің ертеңі» флеш моб 

Заттарға екінші өмір сыйла – қолөнер сайысы 

7-8 сынып 

1-4 сынып 

Сәуір 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Ата-аналар 

31 Әртүрлі жарақаттар алу кезінде алғашқы медициналық көмек 

көрсету-бейнебаян 

«Ер есімі- ел есінде» көрме 

Мектеп комитетінің  жиналысын өткізу 

1-8 сынып 

1-8-сынып 

Сәуір 

 

Тәлімгерлер, медбике 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Кітапханашы 

32 1-мамыр «Бірлік күні» 

7-мамыр Отан қорғаушылар күніне арналған іс – шараларға қатысу 

«Жігіт сұлтаны» сайысы 

1-8 сынып 

 

7-8 сынып 

 Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

33 9-мамыр Ұлы Отан соғысына арналған еске алу  

апталығына қатысу «Жеңіс күні» 

«Жеңіс күні» мерекесіне қабырға газеті 

«Қауіпсіздік ережесін сақтау» қабырға газет  

1-8 сынып 

 

 

1-8 сынып 

Мамыр 

 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

Сынып жетекшілері 

34 «Жас Ұлан» ұйымының туған күн мерекесін өткізу 

«Жас ұлан» ұйымының отырысы 

Жылдық атқарылған жұмыстар есебі. Қорытынды жасау. 

Қалалық «Жас Ұлан» штабына есеп беру 

8-сынып Мамыр 

 

 

Тәлімгер 

«Жас Ұлан» белсенділері 

35 «Соңғы қоңырау-2020» мерекесіне дайындық 

«Сыңғырла соңғы  қоңырау» салтанатты жиыны 

1-8 сынып 

Мектеп ұжымы 

Ата-аналар 

Мамыр 

 

Тәлімгер 

 

Тәлімгер: Акпарова Б.В. 

 

 

 



                            



Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 

 күнін мерекелеуге арналған 

ЖОСПАР 

Іс-шаралар атауы Мерзімі Сынып  Жауапты Ссылка  

Аудандық БАҚ-та Тұңғыш 

Президент күніне арналған 

материалдарды жариялауды 

ұйымдастыру 

23 – қарашадан 

бастап 

 Тәлімгер  

Тұңғыш Президент күніне орай 

деректі фильмдерді көрсету- сынып 

сағаты 

23 – қарашадан 

бастап 

1-8 Сынып жетекшілер  

«Парасатты шешім» сынып сағаты 23.11.21 1-8 Сынып жетекшілер  

Эссе байқауы 24.11.21  5-8 Қазақ тілі мен орыс тілі пән 

мұғалімдері 

 

"Ғасырдың тамаша азаматы" кітап 

көрмесі 

26.11.21  Кітапханашы  

«Менің қазақстаным», «Менің 

Тұңғыш Президентім» суреттер 

байқауы 

29.11.21 1-4 Сынып жетекшілер   

«Болашаққа бастар жол» сынып 

сағаты 

30.11.21 1-8 Сынып жетекшілер  

 

Тәлімгер: Б.В.Акпарова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



06.09.2021ж. Тілдерді қорғау күніне орай мектебімізде "Үш тұғырлы тіл" тақырыбында апталықтың ашылу салтанаты 

өткізілді. 

 

09.09.2021ж. 5 қыркүйек – Қазақстан халқы тілдері күні мерекесіне орай 

мектеп кітапханасында "Тіл - тірегіміз, соғып тұрған жүрегіміз" атты тақырыбында көрме ұйымдастырылды. 

Мақсаты: Тілдік мәдениет пен жалпы адамзаттың рухани құндылықтар қағидаларына негізделген қоғамдық келісім мен 

ұлтаралық татулықты және өзара түсінікті нығайту. 

 

 

 



Мектебімізде "Жас Ұлан", "Жас Қыран" бірыңғай жасөспірімдер қатарына қабылдау рәсімі өткізілді. "Жас Ұлан", "Жас 

Қыран" - өскелең ұрпақты жоғары рухани-адамгершілік құндылықтар, гуманистік, толеранттылық пен демократиялық 

ұстанымдарға негізделген қазақстандық патриотизм рухында қалыптастыратын ұғым. 

 

 



2021 жылдың 28 желтоқсанында «Бірлік негізгі мектебі» КММ-де онлайн режимінде аудан әкімінің жаңа жылдық 

шыршасы өтті, оған 7-сынып оқушысы Сәлемгер Шыңғысхан қатысты. 

Мектебіміздің еңбек сіңірген ардагері Абай Молгаждарұлы Шыңғысханды аудан әкімі Смағұлов Рахат 

Назымбекұлының атынан келе жатқан Жаңа жыл мерекесімен құттықтап, зор денсаулық, үздік оқу, жақсы көңіл-күй 

тілеп, арнайы сыйлық табыс етті. 

 

 



2021 жылдың 29 желтоқсанында «Бірлік негізгі мектебі» КММ-де 1-8 сыныптар арасында жаңа жылдық мереке өтті. 

Оқушылар жаңа жылдық нөмірлерін көрсетті: тақпақ, жаңа жылдық әндер айтып, би биледі. Ойлау және тапқырлық 

бойынша қызықты сайыстар өткізілді. Оқушыларға Аяз ата мен Ақшақар жаңа жылдық сыйлықтар табыс етті. 

 

01.03.2022ж. «Алғыс айту күні» қазақстандық патриотизмнің, достық пен бірлігіміздің, мәдени саналуандығымыздың 

жарқын күні, себебі Елбасы 100-ден аса этностың әрқайсысы өзінің қайталанбас өрнегін салуының нәтижесінде біздің 

Біртұтас Ұлтымыз бірегей артықшылықтар иесіне айналғанын атап өткен еді. 

Алғыс айту күніне орай бастауыш сынып оқушыларымен сынып сағаты өткізілді. 

Мақсаты: Оқушылардың «сыйластық» құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту. 



 

05.03.2022 ж. 8-наурых халықаралық әйелдер күніне орай мерекелік іс-шара өткізілді. 

 



18.03.2022ж. Мектебімізде "Қош келдің, әз Наурыз!" атты мерекелік іс-шара өткізілді. 

Баршаңызды Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз! Наурыз – іргесі сөгілмес бірліктің 

берекесі,  ырысы төгілмес тірліктің мерекесі. 

 

 

25.04.2022ж. Мектебімізде Қазақстан халықтарының бірлігі күніне орай “Бірлік сабағы” өтті. 

Мақсаты: еліміздегі халықтар достастығын нығайту, бейбіт, тыныштықта өмір сүруге баулу. 

 



29.04.2022ж. Мектебімізде 1 мамыр – Қазақстан халықтарының бірлігі күніне орай іс-шара өткізілді. 

Қазақстан халқы үшін ең ірі мерекелердің бірі. Еліміздің барлық өңірлерінде дерлік 1 мамыр тойланады. Мақсаты, ел 

ішіндегі түрлі ұлт пен дін өкілдерінің бір-біріне деген сый-құрметін арттырып, татулықты, бірлікті, ортақ 

құндылықтарды насихаттау. 

 

04.05.2022ж. Мектебімізде 7-мамыр Отан қорғаушылар күніне орай эстафеталық ойындар өткізілді. 

Мақсаты: 

1. Оқушыларды салауатты өмір сүре білуге шақыру салауатты өмір салтын қалыптастыру. Эстафеталық ойынға 

қызығушылығын арттыру. 



2. Оқушыларды жаман әдеттен аулақ болуға, достық пен ынтымақшылдыққа, инабаттылыққа, елжандылыққа баулу. 

3. Күш, жылдамдық, ептілік қасиеттерін дамыту. 

 

Мектебімізде 9-мамыр Жеңіс күніне орай сынып сағаттары өткізілді.  

Мақсаты: «Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды» деген қағиданы ұстана отырып, жас ұрпақты тарихымызды тереңнен 

тануға баулу. Оқушылардың Отан тарихына деген сүйіспеншіліктерін арттыру, жеңіс салтанатын көре алмай кеткен 



боздақтардың ерлік істеріне тағзым етуге, өз халқымыздың тарихын құрметтей білуге, дүние жүзіндегі басқа ұлт 

өкілдерінің достығын нығайтуға тәрбиелеу. 

 

 

 

 



25.05.2022ж. Мектебімізде “Сыңғырла, соңғы қоңырау” атты мерекелік іс-шара өткізілді. 

 

Тәлімгер: Б.В.Акпарова 


