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2021-2022 оқу жылындағы тәрбие жұмысы 

бойынша есеп 

 

 



 
Тәрбие жұмысының мақсаты: 

патриоттық және азаматтық жауапкершілік сезімі басым, бәсекеге қабілетті, қарым-қатынас мәдениеті мен ақпараттық мәдениеті 

дамыған, рухани-адамгершілік және көшбасшылық қасиеттері бар дамыған тұлғаны тәрбиелеу 

Тәрбие жұмысының міндеттері: 

-тәрбие жүйесін құруға және дамытуға ықпал ететін дені сау, тәуелсіз, рухани бай, адамгершілігі мол тұлғаны қалыптастыру; 

-оқушылардың бойында адам құқықтары мен бостандықтарын, ұлттық дәстүрлер мен мемлекеттік рәміздерді құрметтейтін 

азаматтық, патриотизм сезімін тәрбиелеу; 

-қазіргі қоғамда және тиімді кәсіби қызметте өмірге қажетті және жетілген кәсіби маңызды, жеке және кәсіби қасиеттерді 

қалыптастыру; 

-қоғамда тұрақты қалыптасқан этникалық және діни толеранттылық дәстүрлері негізінде тәрбиелеу; 

-отбасылық тәрбие жүйесін жаңғырту, тәрбие жүйесіне білім беру мектептері мен отбасын тарту. 

Шығармашылыққа және өзін-өзі анықтауға қабілетті, адамгершілігі мол, дене жағынан сау тұлғаны дамытуға ықпал 

ететін оқу-тәрбие жұмысын жетілдіру 

 Сынып ұжымдарының жүйесін жетілдіру.   

 Оқушылардың денсаулығын сақтауға және нығайтуға, олардың бойына салауатты өмір салтын қалыптастыруға, 

жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған жұмыстарды жалғастыру.   

 Мектепте білім беру жүйесін ізгілендіру және мектеп оқушыларын оқыту мен тәрбиелеудегі тұлғалық-бағдарлы көзқарас 

негізінде құруға жағдай жасау .   

 Мектептегі қосымша білім беру жүйесін одан әрі дамыту және жетілдіру.   

 Балалардың қоғамдық қозғалыстары мен студенттердің өзін-өзі басқару органдарын дамыту арқылы мектеп оқушыларының 

әлеуметтік  

бастамасын, шығармашылық .. дербестігін қолдау бойынша жұмысты жалғастыру.   

 Оқушының дамуын қамтамасыз ету – оның бейімділігін, қабілетін. 



 Сабақ, спорттық іс-шаралар арқылы табиғатқа саяхат жасау арқылы оқушылардың денсаулығын нығайту. 

Балаларды тәрбиелеу гуманистік дәстүрлерге негізделген. Олардың негізгі қағидасы: адамға деген көзқарас - адамның өзін 

жасайды, адамдар арасындағы "диалогтық" байланыстар жүйесінде көрінеді, жүзеге асырылады және дамиды, онда басқа 

адамға да, басқа мәдениетке де, өзіне де, оның мәдениетіне де құрмет қалыптасады. 

Оқу жылының басында 8 сынып құрылды, мектеп оқушыларының саны-17 

 

Мектепішілік бақылаудың көрсеткіші: 

Бірінші жартыжылдықта сынып жетекшілері тәрбие жұмысының түрлі әдістері мен нысандарын қолданды: тақырыптық сынып 

сағаттары, экскурсиялар, ұжымдық шығармашылық іс-шаралар, оқушылармен жеке әңгімелер. 

Мектептің тәрбие жұмысы оқыту процесінде, қоғамда, ұжымда, отбасы мен мектепте, қоғамдық қызметте, оқушылардың өзін-өзі 

басқаруында көрінді. 

Оқушылардың өзін-өзі басқару мектебі 

Мектеп жанындағы өзін - өзі басқару-бұл өзара байланысты және өзара тәуелді қоғамдық тапсырмалар жүйесі: оқушылар 

комитетінің кеңесі оқу жылының басында жалпы оқушылар конференциясында ашық дауыс беру арқылы бір жыл мерзімге 

сайланады. 

- Оқушылар комитетінің кеңесіне 5-8 сыныптардың ең белсенді, тәртіпті оқушылары сайланады, олар өз жолдастарының беделін 

пайдаланып, өздерін басқара алады. 

-Мектептің оқу-тәрбие қызметінің негізгі мазмұнына сәйкес оқушылар комитетінің кеңесі 5 комиссия құрады (оқу; еңбек; мәдени 

массалық; тәртіп және тәртіп; санитарлық) 

-Оқушылар комитетінің кеңесі еңбек тәрбиесін, сабақтан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыруға, өзіне-өзі қызмет көрсетуді 

дамытуға, оқушылардың қоғамдық меншікке ұқыпты қарауын дамытуға, оқушылардың саналы тәртібі мен мінез-құлық 

мәдениетін тәрбиелеуге белсенді қатысады, барлық оқушылардың мектептің ішкі тәртіп ережелерін, бірыңғай педагогикалық 

талаптарды орындауына ықпал етеді. 

Сабаққа қатысуды және сынып үлгерімін бақылау бойынша жұмысты уақтылы жүргізу. 

 



  

 

Бірінші жартыжылдықта келесі іс-шаралар өткізілді: 

- Отбасылық құндылықтар сабағына арналған Білім күні.  

- Мектеп оқушыларымен әңгіме өткізу үшін өрт қауіпсіздігі, ЖҚЕ қызметкерлерімен кездесулер.  

"Өз болашағыңды таңда» кәсіби бағдар беру апталығы 

-Мектептегі қауіпсіздік апталығы 



-Халық бірлігі күні 

-"Мен, сен , ол - бірге тату отбасы" атты телерантика айлығы, онда сынып жетекшілері толеранттылық бойынша сынып сағаттарын 

өткізді. 

-"Қауіпсіздік айлығы", «Жолда жүру ережесі»  бойынша плакаттар көрмесі, әңгімелесулер, сынып сағаттары және т.б. 

-Мұғалімдер күніне арналған Өзін-өзі басқару күні. 

-профилактикалық әңгімелер. 

-қайырымдылық акциялары. 

-Сыныптардың мектеп мерекелерін өткізуге қатысуы: 

-Білім күні 

-ҚР Тәуелсіздік күні 

-Жаңа жылдық мерекелер 

-Ұстаздар күні 

 

Патриоттық тәрбие 

Мектеп оқушыларын патриоттық тәрбиелеу оқушылардың бойында заңды, азаматтық жауапкершілікті, оң сана-сезімді, руханият 

пен мәдениетті, бастамашылдықты қалыптастыратын бағыттардың маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. 

Салтанатты іс-шаралар өткізілді: 

-Халық бірлігі күні 

-Терроризмге қарсы күрестегі ынтымақтастық күні 

-Төзімділік күні. Ашық сынып сағаттарын өткіздік. 

-Дүниежүзілік СПИД-ке қарсы күрес күні. 

 



Адамгершілік мәдениетін қалыптастыру 

Мектеп оқушыларын рухани-адамгершілік тәрбиелеу мақсатында ерекше мән беріледі, 1-8 сынып жетекшілері 1-ші 

жартыжылдықта тұрақты оқу орнын қалыптастыруға бағытталған тренинг - сабақтар өткізді. 

 

Спорттық бағыттар 

Мектептің спорттық бағыты оқушылардың денсаулығына, олардың физикалық дамуына айтарлықтай әсер етеді. "Денсаулық" 

бағдарламасы, спорттық бағдарламалар оқушыларды спорттық Маманданудың бірнеше түрі бойынша даярлауға бағытталған, 

сабақтан тыс уақытта өткізіледі. Қызығушылықтары бойынша спорттық секцияларға балалар барады, олардың арасында "тәуекел 

тобы" деп аталатын балалар бар, педагогтар осы балаларды тартуға тырысады, оларға тиісті көңіл бөледі, қолдау көрсетеді, 

салауатты өмір салты мәдениетіне тартады, мектептің спорттық резервін тәрбиелейді. 

Денсаулық сақтау технологиялары, оқушылардың дене шынықтыру деңгейін арттыру бойынша профилактикалық жұмыс оқу 

жылы бойы жүргізіледі. 

Сынып жетекшілері "Салауатты өмір салты", "Сенің өмірің, өз қолыңда" тақырыптары бойынша сынып сағаттарын, 

әңгімелесулер, дәрістер өткізеді, "Есірткіге жол жоқ" акциясы барысында оқушыларға "Жасөспірімдер мен есірткі", алкогольге 

және есірткіге тәуелділіктің зияны туралы деректі фильм көрсетіледі. 

 
Құқық бұзушылықтың алдын алу 

Мектепте мектепішілік есепте- 

"Тәуекел тобы" отбасы– 0 

Мектеп оқушысын тәрбиелеу-бұл тұлғаны дамыту процесін педагогикалық басқару, ол отбасы мен мектептің іс-әрекеттері 

келісілген кезде, "Мектеп жарғысы" орындалатын жерде, барлығына қойылатын талаптар біртұтас болған кезде сәтті болады, бұл 



мектеп Кеңесі қатысқан "Тәрбие мен оқытудағы мектеп пен отбасы талаптарының бірлігі" атты алғашқы жалпы мектеп ата-аналар 

жиналысында айтылды. Оның құрамына: мектеп әкімшілігінің өкілдері, ата-аналар комитетінің өкілдері кіреді. 

- "Білім беру және тәрбие үдерісін арттырудың маңызды шарты ретінде мектептің, отбасының, жұртшылықтың байланыстарын 

кеңейту және тереңдету" 

-"Балалардың жол-көлік жарақатының алдын алу" 

-"Ата-аналардың балаларының құқық бұзушылығы үшін жауапкершілігі" 

-"Дұрыс тамақтану" 

-"Оқушылардың сабақтан тыс уақыттағы жұмысы" 

-"Емтихан тапсырудың жаңа түрі. Оларға дайындық" 

 
Әлеуметтік педагогтың жұмысы:  

-ҚР "Білім туралы"Заңына сәйкес жүзеге асырылды. 

Келесі бағыттар бойынша: 

- балалармен әлеуметтік жұмыс; - отбасымен әлеуметтік жұмыс; 

-кәмелетке толмағандар арасында маскүнемдіктің, нашақорлықтың алдын алу бойынша жұмыс; 

_кәмелетке толмағандар арасында маскүнемдіктің, нашақорлықтың алдын алу бойынша жұмыс; 

-басқа әлеуметтік қызметтермен жұмыс. 


