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 І. Мектептің 2021 – 2022  оқу жылының мақсаттары мен міндеттері     
 

Мектептің  мәселесі: Оқу тәрбие үрдісіне жаңаша мазмұн беру арқылы тәрбиелі де, білімді қоғам талабына сай жеке 

тұлғаны тәрбиелеу. 

Мақсаты: Педагогтің кәсіби тұлғалық құзыреттілігін анықтай отырып, мектеп оқушыларының функционалдық 

сауаттылығын дамыту бойынша шаралар жүйесін   іске асырудың тетіктерін анықтау. 

Міндеттері: 

1.Оқу үдерісінің барлық қатысушыларының заңды құқықтары мен қызығушылықтарын барынша толығымен жүзеге 

асыратын ашық білім беру ортасын құру.  

2. Әр мұғалімнің жұмысы туралы ақпараттық банк құру (есепке алу,сараптау,талдау,бағалау)   

3.Білім алушылардың функционалды сауаттылығының барлық түрлерін арттыруда барынша жоғары нәтиже беретін 

жаңартылған білім беру мазмұны бойынша пәндерді оқытудың тиімді жолдарын анықтау және жинақтау.  

4.Білім беру үдерісіне мектеп әлеуметі өкілдерін жұмылдыра отырып, бақылаудың жаңашыл, заманауи түрлерін енгізу.  

5.Мектеп оқушыларының білім сапасын бағалау және мониторинг жүргізу жүйесін дамыту. 

Күтілетін нәтиже: 

Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене және рухани тұрғысынан дамыған азаматы және шығармашыл тұрғыда 

ойлауға, шешім қабылдай алуға, кәсіби жолын таңдай алуға қабілетті, өмір бойы білім алуға дайын тұлға қалыптасады. 

 

          

 



 

ІІ.Мектептің жұмыс циклограммасы 

Р/с Мерзімі 

 

Қыркүйек Қазан Қараша Желтоқсан Қаңтар Ақпан Наурыз Сәуір Мамыр Маусым Тамыз 

1. Әкімшілік 

отырысы 

 

Апта  

сайын 

Апта  

сайын 

Апта  

сайын 

Апта  

сайын 

Апта  

сайын 

Апта  

сайын 

Апта  

сайын 

Апта  

сайын 

Апта  

сайын 

Апта  

сайын 

Апта  

сайын 

2. Педкеңес  

 

   

+ 

  

+ 

  

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3. Директор 

жанындағы 

кеңес 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

4. Кәсіподақ 

отырысы 

 

 

+ 

     
 

+ 

    

5. Әдістемелік 

бірлестік 

отырысы 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 



6. Аттестаттау 

комиссия 

отырысы 

 

+ 

    
 

+ 

  
 

+ 

 

  

 

 

ІІІ. Мектеп жасындағы балаларды жалпыға бірдей міндетті оқумен қамту     

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің №463 бұйрығына сәйкес 

 

Негізгі жұмыс 

бағыттары 

Іс- шаралар Жауаптылар Орындау 

мерзімдері 

1 2 3 4 

Мектеп бойынша 

жалпылама оқуға 

тартуды жүзеге асыру 

1.Жалпыға міндетті  оқумен қамту айлығы. 

2. 0-18 аралығындағы балалар есебін мөлтек аудан 

бойынша жүргізу. (тамыз есебі) 

Хамитова Ж.З. 

 

Тамыз  

1. 9- сынып оқушыларының нақты есебі, еңбекке 

араласуы туралы мәлімет.(5-не дейін) 

2.Сынып жиынтығын  анықтап бекіту. 

Мектеп директоры 

3. Мектепалды даярлық тобына оқушылар тізімін 

нақтылау. 

Хамитова Ж.З. 

 

Қыркүйек  

Жаңадан келген оқушылардың бейімделуін 

бақылау.Оқушылардың үйлеріне рейд жасау.(2-ші 

апта)  

Сынып жетекшілер. Қазан  



Тәртібіне қиындық бар балалардың психологиялық 

ерекшеліктерін айқындау. (ай бойы)   

Сынып жетекшілер, 

Жатаева Г.Е. 

Қараша  

Мектепшілік жалпыға бірдей міндетті оқуға қатысты 

құжаттарды тексеру.(1-апта) 

 
Желтоқсан  

Жалпыға бірдей міндетті оқумен қамту айлығы 

(қаңтар есебін жүргізу)  

Хамитова Ж.З. 

 

Қаңтар  

Оқушылардың дәптер, күнделік оқулық 

ұсталымының реттілігін анықтау.  

Акпарова Б.В 

Жатаева Г.Е. 

Наурыз  

Медико –педагогикалық комиссияға құжаттар 

дайындау.  

Медбике Сәуір  

1. Мамыр есебін жүргізу.  

 

Хамитова Ж.З. 

 

Мамыр  

Оқушылардың 

сабаққа қатысуын 

бақылау 

Мектеп жасындағы балалардың толық мектепке 

қамтылуы барысында іс-шаралар ұйымдастыру, 

бекіту. 

Акпарова Б.В. 

 

Тамыз  

1. Оқушылардың сабаққа қатысуын бақылау. Мектеп 

жұмысының режимінің орындалуын қадағалау. 

Әлеуметтік  көмек көрсету,оқушыларға тұрмыстық 

жағдайына байланысты кт жасау.  

Акпарова Б.В. 

Хамитова Ж.З. 

 

Қыркүйек  

Оқушылардың үйлерін аралау, рейд жүргізу. (ата-

аналармен әңгімелесу)  

Сынып жетекшілер Қараша  

Мектепалды дайындық тобы жұмысын тексеру. Хамитова Ж.З. Желтоқсан  

Барлық сыныптардағы оқушыларға бірдей талап қою. 

Оқушылар Ережесінің орындалуын бақылау.(үнемі) 

Сабақтан көп қалатын оқушылармен әңгіме 

жүргізу,     оқушылардың сабаққа қатысуын 

қорытындылау.(үнемі)  

Апта сайын  оқушылардың тәртібі, сабаққа қатысуы, 

мектеп өміріне  араласу жайлы лездеме өткізу. 

Акпарова Б.В. 

сынып жетекшілер 

Қаңтар  

Ақпан  

Наурыз  

Сәуір  

Мамыр  



Үлгерімі төмен оқушылардың сабаққа қатысуы, 

белсенділігі,     тәртібіне талдау. (ай сайын) 

Оқушылардың ББД-ың, сабақ үлгерімін күнделікті 

бақылау. (күнделікті) 

 

Денсаулық сақтау 

шаралары,техника 

қауіпсіздігі және 

санитарлық- 

гигиеналық режим 

1.Арнайы комиссия шешімі бойынша денсаулығына 

ауытқуы бар балалар мен үйден оқытылатын 

оқушыларды анықтау, тиісті құжаттарын жинақтау . 

 

Медбике Тамыз  

1. 2-8 сынып оқушыларын 

медициналық  тексеруден  өткізу. (ай бойы)  

2. Денсаулық  күнін өткізу. 

 

1.Медбике, сынып 

жетекшілер 

2.Дене шынықтыру  пән 

мұғалімі 

Қыркүйек  

Қазан  

1.СӨС бойынша жүргізілетін жұмыстар  Медбике, Акпарова Б.В. Қараша  

Техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша 

оқушылардың білімін жетілдіру.  

Пән мұғалімдері Желтоқсан  

1. «Адам, қыз, қауіп» тақырыбында рейдтер жүргізу, 

оқушылармен әңгімелесу. (апта сайын) 

2. Қыс мезгіліне  мектепті дайындау  

 

1.Сынып жетекшілер 

2.Мектеп директоры, 

шаруаруашылық  жөніндегі 

менгеруші 

Қаңтар  

Оқушылардың төтенше қауіпсіздік жағдайы 

бойынша білімін     текеру. 

Әкімшілік Ақпан  

«Абайлаңыз,кене!» әнгімелесу  Медбике Наурыз  

1.Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру  

2. Оқушылардың жазғы демалысына іс-шара 

жоспарын жасауда жартылай жетім, көп балалы 

жанұядан шыққан оқушыларды қамту. ТҚ ережелерін 

сақтау бойынша нұсқау беру 

2. «Абайла, су!»  рейді 

Сынып жетекшілер Сәуір  

Мамыр  



Құқық 

бұзушылық     пен 

оның алдын-алу 

жұмыстары. Ерекше 

көңіл бөлуді қажет 

ететін балалрға 

психалогиялық 

педагогикалық көмек. 

« Құқық бұзушылық» кеңесінің  жұмысын 

ұйымдастыру. 

 
Тамыз  

1.Үйірмелерді, таңдау сабақтарын спорт 

секцияларын     ұйымдастыру. 

2. Құқық бұзуға бейімді, қиын оқушылардың тізімін 

анықтау. 

3. Аудандық ІІБ- нің  ЖПҚ-ң ювеналды полиция 

тобымен тығыз  байланыс.  

Акпарова Б.В. 

Хамитова Ж.З. 

Қыркүйек  

Қазан  

1. Оқушыларды сыныптан тыс іс-шаралармен қамту. 

(үнемі) 

2. Аудандық ІІБ-нің ЖПҚ-ң ювеналды   полиция 

тобы қызметкерлерімен сәтсіз  жанұяларға рейд.  

Акпарова Б.В. 

Хамитова Ж.З. 

Жатаева Г.Е. 

сынып жетекшілері 

Қараша  

Желтоқсан  

«Құқықтық кеңес» жұмысын ұйымдастыру.  Хамитова Ж.З. 

Жатаева Г.Е. 

Қаңтар  

1. Оқушыларды сыныптан тыс іс-шаралармен қамту 

үйірмелерді, спорт секцияларын ұйымдастыру. 

2.Құқық бұзуға бейімді, қиын оқушылардың тізімін 

анықтау. 

3. Аудандық ІІБ-нің ЖПҚ-ң ювеналды полиция 

тобымен тығыз байланыс  

Акпарова Б.В. 

Жатаева Г.Е. 

Ақпан  

1. Аудандық  Аудандық ІІБ-нің  ЖПҚ-ң     ювеналды 

полиция тобымен сәтсіз жанұяларға рейд. 

Акпарова Б.В. 

Хамитова Ж.З. 

Жатаева Г.Е. 

сынып жетекшілері 

Наурыз  

Сәуір  

Мамыр  

Жалпылама оқуға 

тарту 

бойынша  құжаттарды 

дайындау   

«Жалпыға міндетті оқу» қорынан бөлінген қаржыны 

жоспарлау. 

 

Мектеп әкімшілігі Тамыз  

1. Жартылай жетім, жағдайы төмен көп балалы 

жанұядағы оқушылардың тізімін анықтау. 

Хамитова Ж.З. 

Акпарова Б.В. 

Қыркүйек  

Қазан  



2. Жеке құжаттарын тексеру. 

3. Алфавиттік кітапқа өзгерістер  енгізу. (ай бойы) 

сынып жетекшілері  

іс жүргізуші 

1. 0-18 жастағы  балалардың тізімін анықтау. 

2. Жалпыға бірдей міндетті оқуға тарту . 

Хамитова Ж.З. 

Акпарова Б.В. 

 

Қараша  

Жарты жыл бойынша келген, кеткен оқушылардың 

бұйрығын тексеру 

Хамитова Ж.З. Желтоқсан  

1. Қаңтар есебі бойынша 0-18 жастағы балалардың 

тізімін толықтыру  

2. Жалпы көшелер  бойынша  балалардың тізімін 

жасау және толықтыру. 

Хамитова Ж.З. 

Акпарова Б.В. 

 

Қаңтар  

1. Оқушылардың жеке құжаттарын тексеру. 

2.Алфавиттік кітапқа өзгерістер енгізу. 

3. Келген, кеткен  оқушылардың 

құжаттарын  тексеру  

Хамитова Ж.З. 

 Іс жүргізуші 

Ақпан  

ҚР-ның жалпы білім беретін мектептерде 

оқушылардың сыныптан сыныпқа көшуі туралы 

нұсқаумен оқушыларды таныстыру 

Хамитова Ж.З. 

 

Наурыз  

1.Жыл бойғы оқушылар қозғалысы туралы есеп.  

2. Журнал, табель, жинақ ведомосы, оқушылардың 

құжаттарын тексеру. 

 
Сәуір   
Мамыр  

Жетім, жартылай 

жетім, көп балалы 

жанұяға әлеуметтік 

көмек, 

қаржыландыру. 

Мектеп бойынша жартылай жетім, әлеуметтік 

жағдайы  төмен, көп балалы, сәтсіз жанұяларды 

анықтау, есепке алу. 

Хамитова Ж.З. 

Акпарова Б.В. 

сынып жетекшілері  

Тамыз  

1.Жартылай жетім, аз  қамтамасыз етілген, көп 

балалы жанұя балаларына қамқорлық көрсету үшін 

сол балалардың тізімін анықтау, бекіту. (10-на дейін) 

2.  «Қайырымдылық» акциясын ұйымдастыру. 

Хамитова Ж.З. 

Акепарова Б.В. 

сынып жетекшілері  

Қыркүйек  

Қазан  

Акпарова Б.В. Қараша  



Жағдайы нашар жанұяларға көмек көрсету 

мақсатында рейд жасау 

Хамитова Ж.З. 

сынып жетекшілері  

Желтоқсан  

Мектеп  бойынша жартылай жетім, материалдық 

жағдайы өте төмен, көп балалы, сәтсіз жанұя 

балалары үшін «Қайырымдылық акциясын» жүргізу. 

Хамитова ж.З. 

Акпарова Б.В. 

сынып жетекшілері  

Қаңтар  

1.Жартылай жетім, аз қамтамасыз етілген, көп 

балалы жанұя балаларына қамқорлық көрсету үшін 

сол балалардың тізімін анықтау, тұрмыс жағдайын 

тексеру және тізімін бекіту. 

Хамитова Ж.З. 

Акпарова Б.В. 

сынып жетекшілері  

Ақпан  

Наурыз  

1.Жағдайы нашар жанұяларға көмек көрсету 

мақсатында рейд жасау 

2. «Жалпыға міндетті оқу қорының» орындалу 

жайғдайы туралы есеп. 

Арнайы комиссия Сәуір  

Мамыр  

Ыстық тамақпен 

қамтамасыз ету, 

жеңілдіктер 

1Жаңа оқу жылына 

асхананың  дайындық  жұмыстары 

 

Бейсенбаев С.Е., Хамитова 

Ж.З., Акпарова Б.В. 

сынып жетекшілері 

Тамыз  

Қыркүйек  

Қазан  

1. Жартылай жетім, көп балалы, әлеуметтік 

жағдайы     төмен жанұя балаларын тегін ыстық 

тамақпен қамтамасыз ету. 

Хамитова Ж.З 

 

Қараша  

Желтоқсан  

1.Аспазшылардың тамақ түрлілігін  тексеру.(үнемі) 

2.Жетім, жартылай жетім, көп балалы, жағдайы 

нашар жанұя балаларын тегін ыстық тамақпен 

қамтамасыз ету.  

Хамитова Ж.З 

 

Қаңтар  

Ақпан  

Наурыз  

Сәуір  

Мамыр  

Оқулықтармен 

қамтамасыз 

ету             

1.Кітапхана 

арқылы  оқушыларға  оқулықты     тарату. 

2. Жетпеген оқулықтарды  ата-аналар арқылы алуды 

ұйымдастыру. 

Кітапханашы, сынып 

жетекшілер 

Тамыз  

Қыркүйек  

Қазан  



3. Оқулықтың сақталуы бойынша жұмысты 

жандандыру. 

1.Оқушылардың  жағдайына үнемі тексеріс рейдтерін 

өткізу. 

 

Кітапханашы, сынып 

жетекшілер 

Қараша  

Желтоқсан  

1.Кітапхана арқылы оқушыларға оқулықты тарату. 

2.Жетпеген оқулықтарды ата – аналар арқылы алуды 

ұйымдастыру. 

Кітапханашы, сынып 

жетекшілер 

Қаңтар  

Ақпан  

1.Сұраныстарға сәйкес оқулықтардың келуін 

қамтамасыз ету. (үнемі) 

2.Оқулықтардың жағдайын анықтау үшін үнемі 

тексеріс рейдтерін жүргізу. 

 

Кітапханашы, сынып 

жетекшілер 

Наурыз  

Сәуір  

Мамыр  

 

ІV. Мемлекеттік білім беру стандартының орындалуы         

 
 

І. Мектепке     дейінгі  дайындықты  ұйымдастыру 
  

1 Аудан бойынша  мектепке  дейінгі     жастағы  балаларды  есепке алу үнемі Көше бойынша 

бекітілген  

 Мұғалімдер 

2 Мектепке дейінгі  балалардың  ата-аналарына  әдістемелік, диагностикалық  көмек 

көрсету. 

кесте 

бойынша 

Жатаева Г.Е. 

3 Маусым, тамыз  айларында 1-сыныпқа келетін оқушыларды мектепалды  дайындау. кесте 

бойынша 

1 сынып мұғалімі 

4 «Мектепке жол»  қайырымдылық акциясын өткізу. кесте 

бойынша 

Акпарова Б.В. 

Хамитова Ж.З.  
ІІ. Қазақстан Республикасы жалпыға  бірдей білім беру стандарты 

  



5 Мектеп бойынша  мектеп  жасындағы     балаларды толық қамту. үнемі Хамитова Ж.З. 

6 Тұрмысы     төмен,  аз  қамтылған     отбасы  балаларын  әлеуметтік     қорғау  жұмысын 

жалғастыру, оларға  тегін ыстық тамақ ұйымдастыру  және     әлеуметтік көмек 

көрсету. 

үнемі . 

Хамитова Ж.З. 

7 Мектеп оқушыларының  денсаулығын  сақтау барысында  тегін 

медициналық  бақылаудан     өткізу. 

үнемі Медбике  

8 Пән мұғалімдерін  мемлекеттік  нормативтік     құжаттармен, әдістемелік  нұсқау хат, 

стандартпен  таныстырып, талқылау. 

үнемі Хамитова Ж.З.  

9 Жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру стандарттар деңгейіне жетуін қамтамасыз 

ету үшін бақылау жұмыстарын ,тестілер алу     арқылы  оқушылардың білім сапасын 

қадағалау. 

тоқсанына 

1 рет 

Хамитова Ж.З. 

10 Мектеп жасындағы балалардың үлгерімі мен сабаққа қатысуын бақылауды күшейту. үнемі Хамитова Ж.З. 

Акпарова Б.В. 

11 Компьютерлік техникалық санитарлық-гигиеналық талаптар мен нормативтерге сәйкес 

тіркеуден өткізу  

 
Кабдулкалыков 

Ж.М.  
ІІІ. Оқыту     мен  тәрбие үдерісін жетілдіру  

  

12 Жаңартылған бағдарлама бойынша талапқа сай ұйымдастыру  үнемі Хамитова Ж.З. 

13 Тиімді  оқыту әдістерін  қолдау арқылы білім сапасын арттыру. үнемі Хамитова Ж.З. 

14 5- сынып  оқушыларының бейімделуін тексеру. қазан Хамитова Ж.З.. 

15 ОЖСБ жұмыстарын жандандыру. үнемі Хамитова Ж.З. 

сынып жетекшісі 

16 Негізгі пәндердің оқытылу жағдайын тексеру. үнемі Хамитова Ж.З. 

сынып  жетекшілері 

17 Білім сапасына мониторинг  жасау үнемі Хамитова Ж.З. 

сынып  жетекшілері 

18 Мемлекеттік  тілді     насихаттау мақсатында  іс-шара жоспарларын  жүзеге асыру. үнемі Хамитова Ж.З. 

19 Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша іс-шаралар     ұйымдастыру. үнемі Акпарова Б.В. 

20 «Мәңгілі ел» бағдарлама жоспарын жүзеге асыру. Үнемі Акпарова Б.В. 



 
ІV. Дарынды балаларды қолдау 

  

21 Оқушыларды олимпиадаларға, ғылыми  жоба жарыстарына  қатыстыру. Кесте 

бойынша  

Хамитова Ж.З.   

Пән мұғалімдері 

22 Жыл сайын ғылым негіздері бойынша Қазақстандық интернет-

олимпиадаларына  қатыстыру. 

Кесте 

бойынша 

Хамитова Ж.З.    

Пән мұғалімдері 

23 Мәнерлеп оқу сайыстарына қатыстыру. Кесте 

бойынша 

Хамитова Ж.З.    

Пән мұғалімдері 

24 КҒА, Дарын сайыстарына қатысатын оқушыларды мектепшілік байқауға 

 қатыстыру. (3-8) 

қараша Хамитова Ж.З. 

25 Интеллектуалдық  марафондарға оқушылар қатыстыру. кесте 

бойынша 

Хамитова Ж.З.    

Пән мұғалімдері  
V. Әдістеме және тәжірибе 

  

26 Алдыңғы қатарлы, тәжірибелі мұғалімдердің педогогикалық     іс-тәжірибесін 

жинақтау, тарату, оқып үйрену. 

жыл бойы Хамитова Ж.З. 

27 Ұстаздардың кәсіби деңгейінің көтеріліп тәжірибе жинақтауына негіз болатын 

семинар-практикумдар, байқаулар өткізу. 

1. «Жыл мұғалім» 

2.  «Жас маман» 

кесте 

бойынша 

Хамитова Ж.З. 

28 Сабақ өткізудің сапасын арттыруға бағытталған пәнге деген алдыңғы қатарлы 

жаңашыл әдіс-тәсілдері оқып үйрену.  

үнемі  Пән мұғалімдері 

29 Оқушылардың  жас ерекшеліктеріне байланысты пәнге деген қызығушылығын 

арттыру  мақсатымен сабақтың дәстүрі емес түрлерін және электронды компьютерді, 

оқулықтарды пайдалана отырып сабақты түрлендіріп өткізуді іс жүзінде іске асыру. 

үнемі Пән мұғалімдері 

30 Сабақ жоспарын, күнтізбелік жоспарын тексеру. үнемі Хамитова Ж.З. 

31 «Online» сабақтарына пән мұғалімдерін     қатыстыру. кесте 

бойынша 

Хамитова Ж.З. 

32 Мектеп  ұжымын аттестаттау ережесімен таныстыру. үнемі Хамитова Ж.З. 



33 ӘБ онкүндігі кесте 

бойынша 

Хамитова Ж.З. 

34 Сыныптан тыс іс шаралар өткізу.  кесте 

бойынша 

Акепарова Б.В. 

35 Білімін жетілдіру жұмыстарын жүзеге асыру кесте 

бойынша 

Хамитова Ж.З. 

 
VІ. Оқулықтармен жұмыс 

  

36 Өрлеу тарапынан өткізілетін  арнайы курстарға мұғалімдерді өткізу. үнемі Хамитова Ж.З. 

37 Жаңа буын оқулықтармен жұмыс істейтін тәжірибелі мұғалімдердің үлгісі іс-

тәжірибелерін тарату. 

үнемі Хамитова Ж.З. 

38 Бастауыш сыныптарда жаңа буын оқулықтарын толық меңгертуіне, оқу үдерісіне 

енгізуге және әдістемелік көмекші құралдармен қамтамасыз етілуіне жағдай жасау. 

үнемі Хамитова Ж.З. 

 
VІІ. Конференциялар, семинарлар,байқаулар, олимпиадалар  

  

39 Білім беру  үрдісінде ақпараттық технологияларды қолдану сапасын  

компьютерлік техника мен бағдарлама бойынша мұғалімдерге кеңес беру және 

тәжірбиелік  көмек көрсету 

жыл бойы Информатика  пәні 

мұғалімі  

40 Дөңгелек үстел: «Жаратылыстану математикалық бағыты бойынша 

критериалды  бағалау тәсілдерін сабақта қолдану жолдары» 

қараша  Шығармашылық 

топ жетекшісі 

41 1.Шебер сынып: «Математикалық  сауаттылыққа  арналған есе тиімді қолдану 

жолдары» 

қаңтар  Шығармашылық 

топ жетекшісі 

42 Семинар: «Сабақта оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

арттыруға  бағытталған әдістерді қолдану» 

қаңтар Жас маман 

жетекшісі 

43 Әдістемелік кеңес өткізу Практикалық семинар: «Қалыптастырушы бағалауды сабақ 

үрдісінде тиімді пайдалану» 

нурыз Хамитова Ж.З. 

44 Семинар: «Пән мұғалімдердің жаңа жүйе бағдарламасы бойынша курстан алған 

білімдері мен дағдыларын тәжірибе тиімді қолдану» 

наурыз Шығармашылық 

топ жетекшісі  
VІІІ. Тәрбие жұмыстары. жыл бойы Мектеп әкімшілігі 



45 Оқушылардың  мемлекеттік рәміздер мен атрибуттарға қошемет көрсетуін, сыйлауын, 

Қазақстандық     патриотизімді түсінуін олардың бойынша сіңіру. 

жыл бойы Акпарова Б.В. 

сынып  жетекшілері 

46 Оқушылыарға Отанымыздың  халықтарының  адамгершілік салттарын, тарихын, 

ұлттық мәдениетін, байлықтары мен идеяларын дәріптеу. 

жыл бойы Акпарова Б.В. 

сынып  жетекшілері 

47 Оқушыларға экономикалық  мәдениетті, табиғат байлығы мен ресурстарын сақтауды 

қалыптастыру, олардың демократияляқ өзгерістеріне ынтасын, мәдениетін жетілдіре 

отырып, дағдыға айналдыруын қалыптастыру. 

кестеге 

сай 

Акпарова Б.В. 

сынып  жетекшілері 

48 Оқушылар арасында құқықтық тәртіп бұзушылықтың, нашақорлықтың, 

маскүнемдіктің, темекі шекпеудің алдын алу, құқықтық жалпы оқуды ұйымдастыру. 

жыл бойы Акпарова Б.В. 

сынып  жетекшілері 

49 Мектепті  спорттық және әскери-оқу құралдармен қамтамасыз ету шараларын жүзеге 

асыру. 

жыл бойы Дене шынықтыру 

пәні мұғалімі 

50 Жасөспірімдер арасында салауатты өмір сүру қағидасы бойынша тәрбиелік мәні бар 

жұмыстар жүргізу. «Атакәсіп» бағдарламасы негізіндегі туризм, спорт, 

денсаулық,  демалыс акцияларының жұмысын жандандыру. 

жыл бойы Дене шынықтыру 

пәні мұғалімі 

51 Денсаулықты күтуге байланысты акциялар өткізу-туризм күні, денсаулық күні, 

денсаулық сақтау бұрыштарын рәсімдеу. 

жыл бойы Акпарова Б.В.. 

сынып  жетекшілері 

52 «Денсаулық-зор байлық» фестивалін өткізу. жыл бойы Дене шынықтыру 

пәні мұғалімі 

53 Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын күшейтуге байланысты өткізілетін іс-

шараға ата-аналарды жұмылдыру, ашық сабақтар, 

-атақты спортшылармен кездесу 

-викториналар, дөңгелек үстелдер  

-спорттық жарыстар өткізу 

кестеге 

сай 

Акпарова Б.В. 

54 Ұлттық спорт түрлерін өткізуді насихаттау жыл бойы Дене шынықтыру 

пәні мұғалімі 

55 Жас ерекшеліктеріне қарай президенттік тесттерді өткізуді ұйымдастыру. жыл бойы Дене шынықтыру 

пәні мұғалімі 

56 Мектепте жұмыс істейтін педагогтардың озық үлгілері іс-тәжірибесін аудан көлемінде 

тарату 

кестеге 

сай 

Хамитова Ж.З. 



57 Спорт  бойынша мектепшілік, аудандық жарыстарды жоспар бойынша өткізу. кестеге 

сай 

Дене шынықтыру 

пәні мұғалімі 

58 Жазғы демалыс кезінде жеткіншектер үшін ұйымдастырылған еңбек және демалыс 

лагерлерін құру. 

 
Акпарова Б.В. 

 
ІХ. Педагог қызметкерлер 

  

59 Білім беру ұйымдары қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері, олардың әлеуметтік 

кепілдері  «Білім туралы» Заңға сәйкес орындалуын қамтамасыз ету. 

үнемі Мектеп әкімшілігі  

60 Оқу бағдарламалары мен жоспарын оқып-үйренуге көмектесу, бағыт- бағдар беру. қараша Хамитова Ж.З. 

61 Арнайы курс бағдарламаларын тексеру, пікір талап ету. үнемі Хамитова Ж.З. 

62 Пән мұғалімдер өз пәндерін үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс іс-шараларын 

ұйымдастыру. 

үнемі Хамитова Ж.З. 

 
Х. Мектептің материалдық базасы және шаруашылық қызметі. 

  

63 Мектепті жаңа оқу жылына дайындау.Білім ұйымының көгалдандыруына, 

безендірілуіне (мазмұны, тәрбиелік мәні,рәсімдерді дұрыс пайдалануы, 

көркемдігі,тартымдылығы) талап қою 

үнемі Мектеп әкімшілігі, 

шаруашылық ісі 

жөніндегі 

орынбасары, пән 

мұғалімдері 

64 Мектеп мүлкін есепке алып, оқытудың техникалық құралдарының сақталуын 

қамтамасыз ету. (компьютер, аудио-видео т.б) 

үнемі Мектеп әкімшілігі, 

шаруашылық ісі 

жөніндегі 

орынбасары,пән 

мұғалімдері 

65 Оқушыларды оқулықпен қамтамасыз ету, оның сақталуына көңіл бөлу. үнемі Кітапханашы 

66 Электрондық оқулықтар қорын толықтыру. үнемі Пән мұғалімдері 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Педагогикалық кеңес 

№ Педагогикалық кеңестің тақырыптары  Мерзімі , 

уақыты 

Жауаптылар 

№ 1педагогикалық кеңес 

1.  1. 2020-2021оқу жылындағы мектеп жұмысының талдауы.2021-2022 

жаңа оқу жылының мақсаты мен міндеттері. 

2021-2022 оқу жылындағы педагогикалық кеңестердің 

жоспары.Мұғалімдердің жүктемесін бекіту. 

Педагог қызметкерлер мен оған теңестірілген тұлғалардың біліктілік 

арттыру курстарынан өтуі және біліктілік аттестаттау ісінің нәтижесі 

туралы 

 

 

 

 

 

 

Тамыз 

ДОІЖО 

 

 

С.Е.Бейсенбаев 

 

 

 



2 ҚР жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу процессін 

ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хатпен 

таныстыру туралы 

 

2021 жыл ДОІЖО 

 

3 2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс және оқу 

жоспарын,мұғалімдердің апталық жүктемесін,күнтізбелік 

жоспарларын,әдістемелік қызмет жоспарын бекіту туралы   

С.Е.Бейсенбаев  

4 Жас мамандарға тәлімгерлер бекіту,сынып жетекшілерін 

бекіту     туралы. 

ДОІЖО 

 

5 Мектептің ішкі тәртіп ережесімен таныстыру туралы С.Е.Бейсенбаев 

6 Аттестация комиссиясының құрамын және жұмыс жоспарын бекіту 

туралы 

ДОІЖО 

 

7 Мектеп оқушыларын оқулықтармен және оқу-әдістемелік құралдармен 

қамтамасыз ету туралы 

Кітапханашы  

8 «Сабақта цифрлық технологияларды қолдану» баяндама 

 

 
№2 педагогикалық кеңес 

1 І педкеңес шешімінің орындалуы туралы  

 

С.Е.Бейсенбаев 

2 І тоқсанның қорытындысы бойынша  білім сапасның 

қорытындысы.Жалпыға міндетті стандарттың орындалуы туралы 

ДОІЖО 



3 Құқық бұзушылықтың алдын -алу шаралары туралы. «Құқық 

бұзушылықтың алдын-алу шарттары» баяндама 

Қараша 

2021 жыл 

Әлеуметтік ұстаз 

 

№3 педагогикалық кеңес    

1 ІІ пед.кеңес шешімінің орындалуы туралы  

Қаңтар 

2022 жыл 

С.Е.Бейсенбаев 

2 І жартыжылдық қорытындысы бойынша оқушылар қозғалысы мен білім 

сапасының сараптамасы туралы  

ДОІЖО 

3 Оқушылардың эмоциялық-ерік және жеке дамуын зерделеу Психолог 

4 «Заманауи әдістемелер негізінде бастауыш сынып оқушыларын 

зерттеушілік әрекетке баулу» баяндама    

 

Бастауыш сынып 

мұғалімі 

 

№4 педагогикалық кеңес  

1 ІІІ педкеңес шешімінің орындалуы туралы  

 

Наурыз 

2022 жыл 

С.Е.Бейсенбаев 

2 ІІІ тоқсан бойынша оқушылар қозғалысы мен білім сапасына 

салыстырмалы сараптама қорытындысы туралы 

ДОІЖО 

3 Оқушының кризистік жағдайы:мектеп психологының жұмыс бағыты Психолог 

4 Оқу жылын аяқтау туралы нұсқаулықпен таныстыру туралы ДОІЖО 



6 «Функционалды сауаттылық – тұлға қалыптастырудың негізі» 

баяндама 

 

Математика пәні 

мұғалімі 

 

№5 педагогикалық кеңес 

1 ІV педкеңес шешімінің орындалуы туралы  

Мамыр 

2022 жыл 

С.Е.Бейсенбаев 

2 ІV тоқсан бойынша оқушылар қозғалысы мен білім сапасына 

салыстырмалы сараптама қорытындысы туралы 

 

3 Мемлекеттік білім стандарты талаптарының және жылдық оқу 

бағдарламасы,тәжірибелік бөлімдердің орындалуы туралы  

ДОІЖО 

4 2022-2023 оқу жылында мұғалімдердің жүктемелерінің жобасын бекіту 

туралы 

С.Е.Бейсенбаев  

 

 

 

 

Директор жанындағы мәжіліс 

 

№ Директор жанындағы кеңестің тақырыптары Мерзімі , 

уақыты 

Жауаптылар 

http://zkoipk.kz/kz/2015confpisa1/1729-1.html
http://zkoipk.kz/kz/2015confpisa1/1729-1.html


1 Пәндік факультативтердің күнтізбелік-тақырыптық жоспарларын бекіту. Тамыз ДОІЖО 

2 Жалпыға міндетті оқуға тарту қорындағы қаражаттан әлеуметтік 

қорғалмаған отбасынан шыққан оқушыларға тегін ыстық тамақ беруді 

ұйымдастыруды бақылау 

Қыркүйек Әлеуметтік педагог, 

әкімшілік 

Оқушылардың жеке іс-қағаздарының жай күйі ДОІЖО, 

сынып жетекшілері 

Пән мұғалімдерінің құжаттары ДОІЖО 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бағытындағы жұмыстар ДТІЖО, 

сынып жетекшілері 

Сыныптағы социметрияны бақылау Психолог 

3 Қазақ тілі мен әдебиет сабағында бағалауды жүзеге асыруды бақылау Қазан ДОІЖО, ӘБ 

жетекшілері  

Пәндік (әдістемелік) апталықтар мен онкүндіктерді өткізуді бақылау Әдістемелік кеңес,  

ӘБ жетекшілері  

Оқушылардың сабаққа қатысуын бақылау  ДТІЖО 

Балалардың  жарақаттануының алдын алу бойынша бақылау . ЖЖЕ 

оқытудың ұйымдастырылуы 

 ДТІЖО, медбике,  

 

Танымдық оқу әрекет деңгейі жоғарғы оқушылармен жұмыс ДОІЖО 

4 Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын жүзеге асыру Қараша ДОІЖО 



Оқушылар дәптерлерінің тексерілу сапасын бақылау (1-8-сынып) 

 

ДОІЖО,  

Пәндік (әдістемелік) апталықтар мен онкүндіктерді өткізуді бақылау Әдістемелік кеңес,  

ӘБ жетекшілері 

1-4- ші сыныптарда ағылшын тілі пәнінің жай-күйін бақыалу Әдістемелік кеңес,  

ӘБ жетекшілері 

Математика сабағында бағалауды жүзеге асыруды бақылау 

 

ДОІЖО,  

ӘБ жетекшілері 

Мектеп кітапханасының жұмысын бақылау ДТІЖО, 

кітапханашы 

5 Электронды журнал жүргізуді бақылау  Желтоқсан ДОІЖО 

Пәндік (әдістемелік) апталықтар мен онкүндіктерді өткізуді бақылау  Әдістемелік кеңес, 

ӘБ жетекшілері 

Орыс тілі мен әдебиет сабағында бағалауды жүзеге асыруды бақылау ДОІЖО,  

ӘБ жетекшілері 

Оқу пәндерін оқыту мен оның дайындығын бақылау  ДОІЖО 

Оқуға ынтасы төмен оқушылармен жүргізілетін жұмыс  ДОІЖО 

Жалпылама сыныптық бақылау 
 

Бұйрық бойынша 

жауапты тұлға 



6 Жалпыға бірдей міндетті оқумен қамтудың орындалуын бақылау  Қаңтар ДОІЖО 

І-ші жартыжылдық бойынша оқушылардың үлгерімін бақылау  ДОІЖО 

Оқушылар дәптерлерін тексеру  ДОІЖО, пән 

мұғалімдері  

Танымдық оқу әрекет деңгейі жоғары оқушылармен жүргізілетін жұмыс  ДОІЖО, психолог,  

ӘБ жетекшілері 

Пәндік (әдістемелік) апталықтар мен онкүндіктерді өткізуді бақылау  Әдістемелік кеңес,  

ӘБ жетекшілері 

Әдістемелік қызмет жұмысын бақылау. ДОІЖО, ӘБ 

жетекшілер, 

шығармашылық топ 

ұстаздары 

1-4 сыныптардағы сауат ашу мен орыс тілі пәндерінің оқытылуы жай күйі ДОІЖО 

Мектеп қызметкерлерінің оқушылардың еңбек жағдайын ұйымдаструын 

бақылау  

ДТІЖО, ӘБ 

жетекші  

Тәрбиелік бағыттар бойынша қызметке бақылау  Психолог, 

әлеуметтік педагог, 

сынып жетекшілер  

7 Оқу пәндерін оқыту мен оның дайындығын бақылау  Ақпан ДОІЖО 

Мектепшілік құжаттарға бақылау  ДОІЖО, ӘБ 

жетекшілері  



Оқушылар дәптерлерін тексеру  ДОІЖО 

 
Пәндік (әдістемелік) апталықтар мен онкүндіктерді өткізуді бақылау Әдістемелік кеңес, 

ӘБ жетекшілері  

Әдістемелік қызмет жұмысын бақылау  ДОІЖО 

Физика,химия сабағында бағалауды жүзеге асыруды бақылау ДОІЖО, 

 ӘБ жетекшілері 

Мектеп қызметкерлерінің, оқушылардың еңбек жағдайын ұйымдастыруын 

бақылау  

ДТІЖО 

Тәртіптік жауапкершілікті бақылау  ДОІЖО 

Тәрбиелік бағыттар бойынша қызметке бақылау  ДТІЖО,  

сынып жетекшілері  

ҚР мемлекеттік рәміздерін насихаттау жұмысы ДТІЖО,  

сынып жетекшілері 
 

Құқық бұзушылықтың алдын алу жұмысын бақылау 
 

ДТІЖО,  

сынып жетекшілері 

Оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайту ДТІЖО, медбике 

8 Жалпыға бірдей міндетті оқумен қамтудың орындалуын бақылау  Наурыз  ДОІЖО  



Білім сапасын талдау  ДОІЖО 

Оқу пәндерін оқыту мен оның  дайындығын бақылау  ДОІЖО 

Мектепте өзін-өзі тану пәнінің оқытылу жай-күйін тексеру  ДОІЖО 

Оқу бағдарламасының игерілуін бақылау  ДОІЖО 

Пәндік (әдістемелік) апталықтар мен онкүндіктерді өткізуді бақылау  Әдістемелік кеңес,  

ӘБ жетекшілері 
 

Әдістемелік қызмет жұмысын бақылау Сәуір ДОІЖО, аттестация 

комиссия мүшелері 

География, биология сабағында бағалауды жүзеге асыруды бақылау ДОІЖО,  

ӘБ жетекшілері 

Жалпылама-сыныптық бақыалу 6 сынып ДОІЖО, ДТІЖО,  

Оқушылар дәптерлерін тексеру  ДОІЖО, ДТІЖО  

Электронды журналды жүргізуді бақылау  ДОІЖО 

Танымдық оқу әрекет деңгейі жоғары оқушылармен жүргізілетін жұмыс  ДОІЖО, ДТІЖО 

Пәндік (әдістемелік) апталықтарм ен онкүндіктерді өткізуді бақылау  Әдістемелік кеңес,  

ӘБ жетекшілері  



Әдістемелік қызмет жұмысын бақылау.  ДОІЖО, ДТІЖО 

Тарих пәні сабағында бағалауды жүзеге асыруды бақылау  ДОІЖО, ӘБ 

жетекшілері  

Оқу пәндерін оқыту мен оның дайындығын бақылау  ДОІЖО 

Оқу пәндерінің оқытылу жағдайы  ДОІЖО 

Мектептегі спорттық бұқаралық жұмыстың жай-күйі ДТІЖО 

Тәрбиелік бағыттар бойынша қызметке бақылау  ДОІЖО, ДТІЖО 

Құқық бұзушылықтың алдын алу жұмысын бақылау ДТІЖО 

10 Электронды журнал жүргізуді бақылау  

 

ДОІЖО 

Әдістемелік қызмет жұмысын бақылау ДОІЖО, ДТІЖО 

Оқу кабинеттерінің әдістемелік тұрғыдан жабдықталуы  ДОІЖО 

Оқуға ынтасы төмен оқушылармен жүргізілетін жұмысты бақылау  ДОІЖО 

 

Әдістемелік жұмыс жүйесі 

      Мектептің әдістемелік тақырыбы: Оқу тәрбие үрдісіне жаңаша мазмұн беру арқылы тәрбиелі де білімді қоғам 

талабына сай жеке тұлғаны тәрбиелеу. 



Ғылыми-әдістемелік жұмыс мақсаты:білім сапасын арттырудың қазіргі педагогикалық технологияларын білім тәрбие 

беру үрдісіне енгізіп, жетілдіру; 

 -мұғалімдердің ғылыми- әдістемелік деңгейін, кәсіби біліктілігін, шеберлігін дамыту; 

 - жеке тұлғаны  ғылыми зерттеу жұмыстарына баулу; 

 - үлгермеушіліктің алдын алу және білім беру қызметінің сапасын арттыру; 

Ғылыми-әдістемелік жұмыс міндеттері: 

- оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыта отырып, құндылықтарды анықтау; 

- мұғалімдерді нәтижеге бағытталған іс – әрекетке бейімдеуге үйрету; 

Р Жұмыстың негізгі бағыттары Іс -шараларме Жауаптылар Орындау 

мерзімі 
 

Қыркүйек 

Білім сапасын көтеру бағытындағы жұмыстар 

1.  Мұғалімнің көмегін қажет 

ететін  оқушылар базасын жинақтау 

Тізім  жасау Пән мұғалімдері 20 қыркүйекке 

дейін 
1.  Дарынды оқушыларды анықтау 

мақсатында диагностика жүргізу 

Тізім жасау Пән мұғалімдері 15.09.2021 ж 

1.  Аралық және қорытынды 

аттестацияға дайындық жұмысын 

бақылау 

Аралық және қорытынды 

аттестациядан өтетін 

оқушылардың таңдау пәндерін 

анықтау. 

4,8-сынып пән 

мұғалімдері 
 

 

Мұғалімдердің білімін жетілдіру 

1.  2021-2022 оқу 

жылында  педагогтардың біліктілігін 

арттыру мақсатында курстар тізімін 

жасақтау 

Курсқа тізім бойынша жіберу ДОІЖО Кестеге сәйкес 



Әдістемелік кеңес отырыстары 

1.  І  отырыс 
1. 2021-2022 оқу жылына арналған 

әдістемелік кеңестің жұмыс 

жоспарын бекіту 
 2.2021-2022 оқу жылының ҚР жалпы 

орта білім беретін ұйымдарда 

әдістемелік нұсқау хатымен 

таныстыру, іс жүзінде асыру. 
3. Жас мамандар мен тәлімгерлердің 

жұмыс жоспарын бекіту. 
 

Әдістемелік кеңес отырысы ӘБ мұғалімдері 25.08.2021 ж. 

Жас мамандар мектебі 

1.  Жас және тәжірибесі аз,жаңадан 

келген педагогтердің жұмысын 

бақылау 

Жас және тәжірибесі аз 

мұғалімдерге әдістемелік көмек 

көрсету 

Мектеп әкімшілігі 
Жас мамандар 

мектебінің жетекшісі 

 

Аттестация 

1.  2021-2022 оқу 

жылында  аттестациядан өтететін 

мұғалімдердің кестесін дайындау 

Тізім жасау ДОІЖО 20.09.2021 ж. 

1.  Педагог қызметкерлерді 

аттестаттаудан өту ережелерімен 

таныстыру 

Жиналыс ДОІЖО 26.09. 2021 ж 

Дарынды балалармен жұмыс 

1.  Танымдық оқу әрекет деңгейі 

жоғарғы оқушылармен жұмыс 
Пәндік олимпиадаға қатысу 

мақсатында оқушылар тізімін 

жинақтау. 

ДОІЖО 5.09.2021 ж 

1.  «Зерде» зерттеу жұмыстары мен 

шығармашылық жобалар сайысы мен 

Мәліметтер жинақтау ДОІЖО 5.09.2021 ж 



ғылыми жобалар сайысына 

қатысатын оқушылар тізімін 

дайындау 
1.  Мектепішілік олимпиадаға 

қатысатын оқушылардың тізімін 

пәндер бойынша     анықтау 

 
Пән мұғалімдері 30. 09. 2021 ж. 

1.  Облыстық,республикалық онлайн 

олимпиадаларға оқушыларды 

қатыстыру 

 
Пән мұғалімдері Сұраныс 

бойынша 

1. Бірлестік онкүндіктері 
1.  Тілдер  онкүндігі Талапқа сай сабақтарды 

ұйымдастыру 

 
21. 09 – 

2.10.2021 

Қазан 

Білім сапасын көтеру бағытындағы жұмыстар 

1.  5 сынып оқушыларының орта буынға 

бейімделуін бақылау 

Сабақтарға қатысу Мектеп әкімшілігі 
Психолог 

5.10 – 15.10. 

2021 ж 
1.  Жалпылама-сыныптық бақылау  

(7,8 сыныптар) 
Функционалды сауаттылықты 

дамытуды бақылау (математика, 

оқылым, ғылыми -

жаратылыстану) 

Сабаққа кіру, 

пәндерден сынып/ 

параллель бойынша 

тоқсандық жиынтық 

бағалау 

Ай бойы 

1.  Аралық және қорытынды 

аттестацияның дайындық жұмысын 

бақылау 

Оқушылардың білім,білік,дағды 

жағдайын сараптау. 
4 және 8-сыныптың 

пән мұғалімдері 
ӘБ отырысы 
 

 

Мұғалімдердің білімін жетілдіру 

1.  2021-2022 оқу жылы озық тәжірибе 

тарататын мұғалімдерді анықтау, 

және іс-тәжірибелерін тарату 

жұмыстарын жандандыру. 

Жоспар дайындау Шығармашылық топ 
 



Әдістемелік кеңес отырыстары 

1.  ________ мұғалімді персоналды 

бақылау .Мұғалімге жеке әдістемелік 

көмек көрсету немесе *жаңартылған 

білім мазмұны, критериалды бағалау, 

үштілдікті оқытуды енгізу бойынша 

педагогикалық тәжірибемен алмасу 

Сабаққа кіру, «әдістемелік 

копилка», мұғалімнің жеке іс 

қағазы 

  

Жас мамандар мектебі 

1.  Озық тәжірибелі мұғалімдердің 

сабағына қатысу 
Тәжірибе алмасу Тәлімгерлер 18.10–25.10. 

2021 ж 
1.  Жас мамандар, «Ізденпаздық» 

әдістемелік орталығының жұмысын 

талдау 

 
Тәлімгерлер 
ӘБ мүшелері 

26.10.  
2021 ж 

Дарынды балалармен жұмыс 

1.  Аймақтық олимпиадаға оқушыларды 

дайындау 
Қосымша сабақтар Пән мұғалімдері 30.10.  

2021 ж 
1.  «Зерде» зерттеу жұмыстарын 

қабылдау,комиссия мүшелеріне 

тексеруге тапсыру 

 
Шығармашылық топ 

мүшелері 

22.10. 
2021 ж 

1.  «Ақ бота» марафонына тапсырыс 

беру 

   

Бірлестік онкүндіктері 

1.  Пәндік (әдістемелік) апталықтар мен 

онкүндіктерді өткізуді бақылау 
Өнер және дене 

шынықтыру,АӘД бірлестігінің 

онкүндігінің қорытындысы. 
Бірлестік жұмысының нәтижесін 

талдау. 

Пән мұғалімдері 11.10-22. 10. 

Қараша 



Білім сапасын көтеру бағытындағы жұмыстар 

1.  Жалпылама-сыныптық бақылау 
( 5 сыныптар) 

Оқу бағдарламасының игерілуі 

(қазақ тілі,орыс тілі, 
математика, 
Қазақстан тарихы) 

Сабаққа 

кіру,тоқсандық 

бағалаудың 

шыншылдығы 

6. 11.  
2021 ж. 

Әдістемелік кеңес отырыстары 

1.  Оқу пәндерін оқыту мен оның 

дайындығын бақылау 
Қоғамдық-гуманитарлық 

бағыттағы пәндердің оқытылуы 

жағдайы. 

  

1.  Мектепішілік олимпиаданың 

қорытындысы 

 

   

Мұғалімдердің білімін жетілдіру 

1.  «Үздік бейнесабақ» байқауын 

ұйымдастыру 
Бейне сабақтарды жинақтау ӘБ кураторлары 10.11.  

2021 ж. 
1.  Мұғалімдердің жетістігіне 

әдістемелік талдау жасау 
Мұғалім +оқушы жетістігі ДҒӘЖО 4. 11.  

2021 ж 

Жас мамандар мектебі 

1.  Жас маманға өз сабағын талдай 

білуге үйрету 
Тәжірибе алмасу сағаты Тәлімгерлер 14. 11.  

2021 ж. 

Дарынды балалармен жұмыс 

1.  Аудандық олимпиадаға оқушыларды 

дайындау   
Қосымша сабақтардың өтілуін 

қадағалау 
Пән мұғалімдері 

 

1.  Танымдық оқу әрекет деңгейі 

жоғары оқушылармен жүргізілетін 

жұмысты бақылау 

Оқушылармен жеке жұмыс 

жасауға жасалған 

жағдайға,әдістемелік 

ӘБ кураторлары Үнемі 



құралдармен қамтамасыз ету 

жұмысына талдау жасау 

Шығармашылық топ жұмысы 

1.  Зерделенген сабақ пен жаңа ұсыныс 

негізіндегі сабақтың тиімділігін 

арттыру  

Оқушылардың оқудағы 

жетістіктерінің артуы, даму 

динамикасын бағалау, дарынды 

оқушылардың әлеуетінің артуын 

анықтай алу 

Шығармашылық топ 8.11. 2021 ж 

Бірлестік онкүндіктері 

1.  Пәндік (әдістемелік) апталықтар мен 

онкүндіктерді өткізуді бақылау 
Орыс тілі мен әдебиеті пән 

онкүндігі.Онкүндік аясында 

ашық сабақтар, сыныптан тыс іс-

шаралар 

Пән мұғалімдері 16. 11 -27. 11. 

2020 ж. 

Желтоқсан 

Мұғалімдердің білімін жетілдіру 

1.  Оқу пәндерін оқыту мен оның 

дайындығын бақылау 
Жаңартылған білім беру 

мазмұны аясында үштілді 

пәндердің оқытылуын тексеру. 
1,2,3 сыныптардағы сабақ өткізу 

сапасын зерделеу. 

Биология, 
физика, 
Информатика пән 

мұғалімдері. 
1,2,3 сынып 

мұғалімдері. 

Кесте 

бойынша 

1.  Оқуға ынтасы төмен оқушылармен 

жүргізілетін жұмыс 
Ынтасы төмен оқушылардың 

қосымша сабақтарға қатысуын 

тексеру. 

Пән және қосымша 

білім беру 

мұғалімдері 

 

1.  Мұғалімдердің жетістіктеріне 

әдістемелік талдау жасау 
Мұғалім + оқушы 

жетістігі  (мониторинг) 
ДОІЖО 

 

Әдістемелік бірлестік отырыстары 



1.  Тоқсан бойынша жазбаша жиынтық 

бағалауы бар пәндер бойынша 

модерация жүргізуді бақылау 

Білім беру 

сапасын   арттырудың  нәтижесі 

ретінде, 
баға шығаруға тұжырымдалған 

критерийлер негізінде бірыңғай 

талаптардың қойылуы   

ӘБ мұғалімдері Кесте 

бойынша 

Жас мамандар мектебі 

1.  Тәлімгерлер мен жас мамандардың 

өзара сабаққа қатысуы 
Тәжірибе алмасу ДОІЖО Кесте 

бойынша 
1.  «Жас маман-2021» байқауы 

ережесімен таныстыру 

 
Жас 

мамандар,тәлімгерлер 

 

Бірлестік онкүндіктері 

1.  Пәндік (әдістемелік) апталықтар мен 

онкүндіктерді өткізуді бақылау 
Тарих,құқық және 

георграфия  пәндер онкүндігі 
Пән мұғалімдері 2.12 -15. 12 . 

2021 

Қаңтар 

Мұғалімдердің білімін жетілдіру 

1.  

 
 

Жаңартылған білім мазмұны 

бойынша курстан өтпеген 

мұғалімдерді курсқа жіберу 

Тізімін дайындау ДОІЖО Кестеге сәйкес 

1.  Оқу пәндерін оқыту мен оның 

дайындығын бақылау 
Оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын  қалыптастыратын 

әдістерді таңдаудағы мұғалім 

қызметіне талдау жасау 

5,8, сынып пән 

мұғалімдері 

 

Шығармашылық топ жұмысы 

1.  Шығармашылық топ жұмысының І 

ж.ж бойынша есебі. 
Мұғалімдердің өзара сабаққа қатысу 

дәптерлерінің жүргізілуі. 

Атқарылған жұмыстарға 

әдістемелік тұрғыдан талдау 

жасау,әдістеме-лік қызметке 

өзгерістер енгізу. 

  



Аттестациядан өтетін мұғалімдермен 

жүргізілетін жұмыстардың барысы. 
ӘБ жұмыстарының есебі. 

Жас мамандар мектебі 

1.  Жас мамандар онкүндігін өткізу Сыныптан тыс іс шаралар 

ұйымдастыру 
Тәлімгерлер,жас 

мамандар 
13. 01. 2021 ж. 

1.  «Менің сүйікті сабағым!» бейне сабақ 

көрсетілімі 
Қашықтықтан сабақ көрсету Жас мамандар 17.01.2021 ж. 

Бірлестік онкүндіктері 

1.  Пәндік (әдістемелік) апталықтар мен 

онкүндіктерді өткізуді бақылау 
Қазақ тілі мен әдебиет пән 

онкүндігі 
Пән мұғалімдері 19. 01. 2022ж. 

Ақпан 

Мұғалімдердің білімін жетілдіру 

1.  І,ІІ санатты мұғалімдердің 

әдістемелік деңгейінің сәйкестігін 

ашық сабақ,сыныптан тыс 

жұмыс,педкеңес,әдістемелік 

бірлестік отырысына қатысуы 

арқылы талдау жасау. 

,І,ІІ санатты мұғалімдер 
 

Кесте 

бойынша 

1.  Оқуға ынтасы төмен оқушылармен 

жүргізілетін жұмысты бақылау 
Оқушының жұмыс және бақылау 

дәптерлерінің жағдайын,оның 

тексерілуі мен жіберілген 

кемшіліктер бойынша 

мұғалімнің жүргізген жұмыс 

жүйесіне талдау жасау. 

Үлгерімі төмен 

оқушылар дәптерлері. 
Пән мұғалімдері 

 

1.  _________ мұғалімді персоналды 

бақылау (қажет болса) 
Мұғалімге жеке әдістемелік 

көмек көрсету немесе  
*жаңартылған білім мазмұны, 

критериалды бағалау, үштілдікті 

Сабақтарға кіру, 

«әдістемелік 

копилка», мұғалімнің 

жеке іс қағазы 

 



оқытуды енгізу бойынша 

педагогикалық тәжірибемен 

алмасу 

Жас мамандар мектебі 

1.  Жас мамандардың тәлімгерлерімен 

байланысы 

 
ДОІЖО 

 

Әдістемелік бірлестік отырыстары 

1.  ІV отырыс  

1.«Сабақта қолданылатын 

интербелсенді әдіс тәсілдердің 

түрлері» 

2. Педагогикалық ұжымның және 

жеке мұғалімдердің жетістігін 

бағалау 

 

 
ӘБ мұғалімдері 

 
 

 

 

 

    

Бірлестік онкүндіктері 

1.  Пәндік (әдістемелік) апталықтар мен 

онкүндіктерді өткізуді бақылау 
Химия, 

биология,жаратылыстану,өзін-

өзі тану пән бірлестігінің 

онкүндігі. 
 

Пән мұғалімдері 7.02-20.02 

Наурыз 

Мұғалімдердің білімін жетілдіру 



1.  Аудандық білім бөлімінен 

ұйымдастырылатын семинарларға 

мұғалімдер жіберу 

Семинарға бұйрық шығару Пән мұғалімдері Кестеге сәйкес 

1.  Жалпылама-сыныптық бақылау 
6 сыныптар 

Оқу бағдарламасының игерілуі 

мен оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын 

бақылау 

6 сынып пән 

мұғалімдлері 

 

1.  _________ мұғалімді персоналды 

бақылау 
Мұғалімге жеке әдістемелік 

көмек көрсету немесе  
*жаңартылған білім мазмұны, 

критериалды бағалау, үштілдікті 

оқытуды енгізу бойынша 

педагогикалық тәжірибемен 

алмасу. Сабақтарға кіру, 

«әдістемелік копилка», 

мұғалімнің жеке іс қағазы 

ДОІЖО 
ӘБ жетекшілері 

 

Жас мамандар мектебі 

1.  «Жас маман-2022» байқауын 

ұйымдастыру 
Байқау Жас мамандар 25. 03. 2022 ж.  

Бірлестік онкүндіктері 

1.  Пәндік (әдістемелік) апталықтар мен 

онкүндіктерді өткізуді бақылау 
Бастауыш сыныптар онкүндігі 

және апталығы. Онкүндік 

аясында ашық сабақтар, 

сыныптан тыс іс-шаралар 

Пән мұғалімдері 7.03– 17.03 

2022 ж. 

Сәуір 

Әдістемелік бірлестік отырыстары 

1.  ІV отырыс  
 

ДОІЖО 
ӘБ мұғалімдері 

15.04. 2022ж. 



1.«Оқушының білім 

сапасын  критериалды бағалау 

жүйесі  арқылы жетілдіру» 

2.Оқушылардың үлгермеу себептері 

мен оқу танымдық әрекетіне 

қызығушылығы төмен оқушылармен 

жүргізілетін жұмыс 

 

Мұғалімдердің білімін жетілдіру 

1.  Біліктілігін арттыратын курстарға 

мұғалімдерді қатыстыру 
Курсқа жіберу ДОІЖО Кесте 

бойынша 
1.  Мұғалімге жеке әдістемелік көмек 

көрсету немесе  
*жаңартылған білім мазмұны, 

критериалды бағалау, үштілдікті 

оқытуды енгізу бойынша 

педагогикалық тәжірибемен алмасу 

Сабақтарға кіру, «әдістемелік 

копилка», мұғалімнің жеке іс 

қағазы 

ӘБ жетекшіоері 22.04. 2022ж. 

1.  Жалпылама-сыныптық бақылау 
6   сынып 

Оқу бағдарламасының игерілуі 

мен оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын 

бақылау. 

6  сынып пән 

мұғалімдері 

 

Жас мамандар мектебі 

1.  Жас мамандардың 

жұмысына,жетістіктеріне әдістемелік 

талдау жасау 

Мониторинг ДОІЖО 18.04.-30.04 

2022 ж 

Бірлестік онкүндіктері 

1.  Ағылшын тілі пәні онкүндігі 
Шығармашылық топ және Жас 

мамандар мектебінің  онкүндігі 

Онкүндік аясында ашық 

сабақтар, сыныптан тыс іс-

шаралар 

Пән мұғалімдері 11.04-22. 

04.2022 ж. 
 
19. 04-30.04 



Мамыр 

Мұғалімдердің білімін жетілдіру 

1.  Мұғалімдердің жетістіктеріне 

әдістемелік талдау жасау. 
Мұғалімдердің курстан өту есебі 

Мониторинг ДОІЖО 
 

1.  ӘБ жұмысына талдау жүргізу.Білім 

сапасын көтеру бағытындағы 

атқарылған жұмыстарға талдау 

жүргізу.  
Оқу кабинеттерінің әдістемелік 

мазмұнына талдау жасап,жаңа оқу 

жылына дайындығын зерделеу. 

 
ӘБ жетекшілері 

 

1.  Оқуға ынтасы төмен оқушылармен 

жүргізілетін жұмысты бақылау 
Үлгерімі төмен оқушылардың 

оқу нәтижесі мен жетістікке 

жету жағдайын жасауды 

жоспарлаудағы әдістемелік 

бірлестік жұмысына талдау 

жасау. 

ӘБ жетекшілері мен 

пән мұғалімдері 

 

Әдістемелік кеңес отырыстары 

1.  Әдістемелік жұмысқа талдау 

жасау,сараптама жазу 
Сараптама  ДОІЖО 

 

1.  Әдістемелік бірлестіктердің 

жұмысына әдістемелік талдау жасау. 
Мониторинг ДОІЖО 

 

Жас мамандар мектебі 

1.  Жас мамандар және жаңадан келген 

мұғалімдер жұмысына талдау 

жүргізу. 

Жас мамандар,жаңадан келген 

мұғалімдер 
Жас мамандар 

жетекшісі 
Айдың аяғына 

дейін 

Аттесттаудан өткізу жұмыстары 



1.  Аттестаттациядан өтетін 

мұғалімдердің тізімін 

дайындау.Ережелермен таныстыру. 
Мектепішілік аттестаттаудың 

қорытындысы бойынша бұйрық 

шығару 

 
ДОІЖО 

 

 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    БЕКІТЕМІН: _____________                           

                                                                                                                                                  

                                                                                                          Мектеп директоры С.Е.Бейсенбаев                                               

                                                                                                                                                                                             «___» _____________ 2021-2022 о.ж  

 

 

 

 

 

 

 

«Солтүстік Қазақстан облысы білім басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  



«Шал ақын ауданының білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі  

«Бірлік негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің»  

2021 – 2022 оқу жылына арналған  

 

 

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ  

ЖОСПАРЫ 

 

 

 

 

 

2021-2022 оқу жылы 

Түсінік Хат 

Соркөл орта мектебінде тәрбие жұмысы Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 -2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасына сәйкес оқу – тәрбие жүйесі білім берудің барлық деңгейлерінде бірыңғай идеологиялық және құндылықтар 

тәсілінде құралды.Тәрбие жұмыстар барлық ынталы тараптар : отбасы,білім беру ұйымдары , қоғамның кең ауқымда кешенді түрде жүзеге 

асырылады.  

Тәрбие жұмысы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсанындағы № 988 қаулысымен бекітілген Қазақстан 

Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы басшылыққа алынып 

жасалды. 2020-2021 оқу жылында еліміздің жалпы білім беретін мектептерінде «Құндылықтарға негізделген білім беру» бағдарламасын 

жүзеге асыру арқылы оқытудың құндылықты-бағдарлық тәсілі енгізіледі. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2019 

жылғы 15 сәуірдегі №145 бұйрығымен бекітілген «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайындағы Ақтөбе облыстық білім 



басқармасының № 252 бұйрығы негізінде және Ойыл аудандық білім дене шынықтыру және спорт бөлімінің № 23/7 ережесі негізіндегі 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы. 

3. «Мәңгілік Ел» патриоттық актісі 2016 ж 26 сәуір 

Бұл бағдарлама білім алушылардың бойында жалпыадамзаттық, ұлттық және отбасылық құндылықтарды дамытуға, олардың рухани-

адамгершілік дамуын қамтамасыз етуге, экологиялық мәдениетін, салауатты және қауіпсіз өмір салтын қалыптастыруға бағытталған.  

Тәрбие жүйесінде басшылыққа алынатын құжаттар 

1. Тәрбие жұмысы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсанындағы № 988 қаулысымен бекітілген Қазақстан 

Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы басшылыққа алынып 

жасалды. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2019 жылғы 15 сәуірдегі №145 бұйрығы негізінде , 

Қазақстан Республикасының заңдары 
1.Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995ж) 

2.Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы (2007ж) 

3.Қазақстан Республикасының «Дене шынықтыру және спорт» жайлы заңы (02.12.1999ж) 

4.Қазақстан Республикасының «Мейрам күндері» жайлы (2001ж) 

5..Қазақстан Республикасының «Бала құқығы туралы» заңы (2002ж) 

7.Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі (10 - бап) 

8.Қазақстан Республикасының «Тіл туралы заңы» (1997ж) 

9.Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (925,926,927,1124 - баптар) 

10.Қазақстан Республикасының Еңбекпен түзету кодексі (96 - бап) 

11.Қазақстан Республикасының «Еңбек туралы» (172,177 - баптар) 

12.Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық жайлы кодексі (12,154 - баптар) 

13.Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік жастар саясаты» туралы  

14.Қазақстан Республикасының азаматтардың денсаулығын қорғау туралы(1998) 

15.Қазақстан Республикасының «Кәмелекетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың  

профилактикасы мен балалардың  

16. Қазақстан Республикасы «Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер» заңы  

17. Қазақстан Республикасының «Темекі тартуды алдын-алу және шектеу туралы» заңы (2002 ж.10 шілде) 

18.АҚТБ/ЖҚТБ – ның алдын алу жайлы декларация (2001ж)  

19. Балалар мен жасөспірімдердің суицидтік мінез-құлықтарының алдын алу бойынша 2019 жылға дейінгі жол картасы; 



20. Қазақстан Республикасының 04.12.2009 жылғы “Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы” заңы; 

21. “Бала еңбегін қанауға қарсы 12 күн” Ұлттық ақпараттық науқаны; 

22. “Қауіпсіз мектеп” республикалық акциясы 

23. Қазақстан Республикасының 04.07.2013 жылғы № 127 “Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне адам саудасына қарсы 

іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заңы. 

 

Бірлік негізгі мектебінің тәрбие жүйесінің құрылымы: 

 тақырыбы; 

 тәрбие жұмысының мақсаты; 

 тәрбие жұмысының міндеттері; 

 күтілетін нәтижелер; 

 тәрбие жұмысын ұйымдастыру. 

Тәрбие жұмысының мақсаты: 

Мақсаты: Ұлттық рухы биік, адамгершілігі жоғары, салауатты өмір салтын ұстанатын, елінің өткенін құрмет тұтып, ертеңіне өз үлесін 

қосуды парызым деп білетін жан-жақты білімді, қабілетті, жаңашыл тұлға қалыптастыру. «Жас жеткіншектердің бойында азаматтық пен 

Қазақстандық патриотизмді және «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясын өмірінде жүзеге асыру ұмтылысын қалыптастыру, мемлекеттік 

рәмізін құрметтеуге,халық дәстүрлерін дәріптеуге тәрбиелеу. 

Тәрбиенің жұмысының міндеттері: 

1.Қ.Р.Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 12 маусымдағы № 248 бұйрығымен бекітілген 2020-2025 жылдарға арналған « 

Құндылықтарға негізделген білім беру жобасын » басшылыққа ала отырып бекітілген Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерін 

басшылыққа ала отырып  жүргізілген  жұмыстарды қорытындылай отырып, мектептің тәрбие жұмысының іс- тәжірибесін 

жинақтау. 

2. Сынып жетекші  оқушылардың қызығушылығын арттыру бағытында  тәрбие сағатына жаңа технология элементтерін қолдану. 

3.Мектеп пен ата-ана байланысын нығайту үшін түрлі отбасылық сайыстар өткізу, сыныптағы жиналыс формаларын өзгерту 

арқылы ата-аналардың жиналысқа қатысу деңгейін көтеру. 

4.Көпмәдениетті көркем эстетикалық бағыттың жұмысын жандандыру, оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруды 

күшейту 



Күтілетін нәтижесі :  

 азаматтық-патриоттық сана-сезімі жоғары; 

 рухани-адамгершілік қасиеттері дамыған; 

 отбасылық құндылықтарды ұстанатын; 

 құқықтық санасы нығайып қалыптасқан;  

 салауатты өмір салтын ұстанатын; 

 Қазақстан Республикасының әлеуметтік, экономикалық және саяси өміріне белсене қатысатын, халқымыздың бай өмір тәжірибесі 

негізінде тәрбиеленген, ұлттық менталитетімізді бойына сіңірген ХХІ ғасырдың жеке тұлғасы тәрбиеленеді.  

ТӘРБИЕНІҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ. 

Жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар тұтас педагогикалық процестің өзегі бола отыра, тәрбие жұмысының барлық бағыттары 

арқылы өтеді. 

1.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие 

2. Рухани-адамгершілік тәрбие 

3. Ұлттық тәрбие 

4.Отбасы тәрбиесі 

5.Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

6.Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 

7.Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі 

8.Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

Тәрбиенің мақсаттары мен тәрбие жұмысының міндеттері білім беру процесінде, сабақтан тыс және бос уақытта іске асырылады. 

Тәрбие жұмысын іске асыру тиімділігінің өлшеуіші ретінде тұлғаның қоршаған әлемге, қандай да бір құндылықтарға және қоғамдық 

құбылыстарға қарым-қатынастардан байқалатын критерийлер ұсынылды. 

Бірінші бағыт – Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие 

Мақсаты: : Отанға ұтымды және эмоционалдық қарым-қатынасы, мемлекет пен қоғамның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңсыздыққа қарсы тұратын, балалар мен жастар ортасында қатыгездік пен зорлық-зомбылық қақарсы тұруға дайын заңдарын 

меңгеру және сақтау қажеттілігі бар патриот пен азаматтық алыптастыру. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Отаным - 

тағдырым», «Атамекен» бағдарламаларындағы бағытқа лайық іс-шаралар өткізу. 



Екінші бағыт – Рухани-адамгершілік тәрбие 

Мақсаты: : "Рухани жаңғыру" құндылық негіздерін тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық қағидаларын, оның моральдық 

қасиеттерімен ұстанымдарын қайта жаңғырту туралы терең түсінігін қалыптастыру, қазақстандық қоғам өмірінің жалпыадамзаттық 

құндылықтарымен, нормаларымен дәстүрлерімен келісіледі.«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Рухани қазына» шағын 

бағдарламасына сәйкес іс-шаралар қарастырылуы керек. 

Үшінші бағыт – Ұлттық тәрбие 

Мақсаты: жеке тұлғаны жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағыттау, ана мен мемлекеттік тілге, қазақ халқының мәдениетіне, 

Қазақстан Республикасының этностары мен этностық топтарына құрмет көрсету. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Өлкетану», 

«Тәрбие және білім», «Рухани Қазына». 

Төртінші бағыт - Отбасы тәрбиесі 

Мақсаты: ата-аналарға білім беру, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін және балаларды тәрбиелеу жауапкершілігін 

арттыру. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Отбасы әлемі» жобасы негізінде  

Бесінші бағыт – Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

Мақсаты: кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы көзқарасты қалыптастыру, экономикалық ойлауды және тұлғаның экологиялық мәдениетін 

дамыту. «Рухани жаңғыру» бағдарламасыаясында «Саналы азамат» базалық бағытты қарастыру. 

Алтыншы бағыт - Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі 

Мақсаты: әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениетті 

дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру. 

Жетінші бағыт - Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 

Мақсаты: жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, жеке тұлғаның өнер мен шынайылыққа,эстетикалық 

объектілердіқабылдауға, меңгеруге, бағалауға дайындығын дамыту, білім беру ұйымдарында көпмәдени орта құру.  

Сегізінші бағыт - Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 



Мақсаты: Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау дағдыларын, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды 

анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату 

 

 

 

 

 

 

 

ҚЫРКҮЙЕК – Білім айы 

№ Тәрбие жұмысының 

бағыттары 

Іске асырылу 

жобалары 

Іс-шара атаулары Өткізілу 

формасы 

Қатысу 

шылар 

Жауапты 

орындаушылар 

1 ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ПАТРИОТИЗМ МЕН 

АЗАМАТТЫЛЫҚТЫ 

ТӘРБИЕЛЕУ, ҚҰҚЫҚТЫҚ 

ТӘРБИЕ 

«Рухани 

жаңғыру» 

бағдарламасы 

БІЛІМ КҮНІ 

/Тәуелсіздікке-30жыл/ 

Салтанатты 

жиын 

 

1-8 сыныптар 

Б.В.Акпарова 

Сынып жетекшілер 
Тәрбие 

сағаты 

«Құқықтық 

мәдениет» 

жобасы 

 

«Абайлаңыз балалар!» 
акциясы 

 

Апталық 1-4 сыныптар  

Б.В.Акпарова 

Сынып жетекшілер 



 

«Мектептегі мінез-

құлық ережелері» 

(Мектептің ішкі тәртіп 

ережесімен таныстыру) 

Тәрбие 

Сағаты 

1-8 сыныптар Сынып жетекшілер 

2 ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ «Өнегелі бір 

сағат»  

жобасы 

5 қыркүйек - ҚР 

халықтарының Тілдері 

күні мерекесін 

ұйымдастыру 

«Тәуелсіздік – 

мемлекеттік тіл тірегі» 

Мерекелік 

Кеш 

8-9 сынып 

оқушылары, 

Пән мұғалімдері 

Сынып жетекшілер 

Тәрбие сағаты 

3 РУХАНИ –АДАМГЕРШІЛІК 

ТӘРБИЕ 

«Қамқорлық» 

жобасы 

«Мектепке жол», 

«Мектепке жиналуға 

көмектес» және 

«Адамдарға қуаныш 

сыйла!» қайырымдылық 

акциясы 

Акция 1-8 сыныптар 

 

Әлеуметтік педагог 

4 ОТБАСЫЛЫҚ ТӘРБИЕ «Дәстүр мен 

ғұрып»  

жобасы 

«Отбасы-бақыт 

мекені» 

/арнайы жоспар/ 

Апталық 1-8 сыныптар Б.В.Акпарова 

5 ЗИЯТКЕРЛІК ТӘРБИЕ, 

АҚПАРАТТЫҚ МӘДЕНИЕТ 

ТӘРБИЕСІ 

«Оқуға құштар 

мектеп» 

жобасы  

ҚР Тәуелсіздігінің 30 

жылдығы қарсаңында  

«Сен туған 

Қазақстаныңды білесің 

бе?» 

Оқырман 

дар сайысы 

5-8 сыныптар Кітапханашы 

6 «ЭКОstart» 

жобасы 

«Табиғат тамашалары» Сурет 

байқауы 

1-4 сыныптар Сынып жетекшілер 



ЕҢБЕК, ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ТӘРБИЕ 

«Эко-квест» 

/Қалдықтарды бөлек 

жинау акциясы / 

 

Акция 

5-7 сыныптар 

7 КӨПМӘДЕНИЕТТІК ЖӘНЕ 

КӨРКЕМ–ЭСТЕТИКАЛЫҚ 

ТӘРИЕСІ 

«Рухани 

жаңғыру» 

бағдарламасы 

«Көше тәртібі – өмір 

сүру тәртібі» 

Ролдік 

ойындар 

1-4 сыныптар Сынып жетекшілер 

8 ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ, 

САЛАУАТТЫ ӨМІР 

САЛТЫ 

 

«Салауатты 

өмір салтын 

сақтау» 

жобасы 

«Дұрыс тамақтану-

үздік білім алудың 

жолы!» 

Тәрбие сағаты 1-8 сыныптар Сынып жетекшілер 

 

ҚАЗАН – Алаш азаматтарын ұлықтау айы 

№ Тәрбие жұмысының 

бағыттары 

Іске асырылу 

жобалары 

Іс-шара атаулары Өткізілу 

формасы 

Қатысу 

шылар 

Жауапты 

орындаушылар 

1 ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ПАТРИОТИЗМ МЕН 

АЗАМАТТЫЛЫҚТЫ 

ТӘРБИЕЛЕУ, ҚҰҚЫҚТЫҚ 

ТӘРБИЕ 

«Құқықтық 

мәдениет» 

жобасы 

«Қылмыссыз балалық 

шақ» 

/арнайы жоспар/ 

Айлық  

 

1-8 сыныптар 

Б.В.Акпарова 

2  

РУХАНИ –

АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ 

 

«Өнегелі бір 

сағат» 

жобасы 

«Ұлылықтың басында ұстаз 

тұрар!» 

Өнеге сабағы 1-8 сыныптар Сынып 

жетекшілер 

1 қазан - Қарттар күніне 

арналған 

Қайырымдылық 

акциясы 

1-8 сыныптар 



«Өз жүрегіңмен жылыту» 

3  

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ 

«Дәстүр мен 

ғұрып» 

Жобасы 

«Дәстүрлі әндер» челленджі 2-8 сыныптар Г.Т.Шагирова 

4 ОТБАСЫЛЫҚ ТӘРБИЕ «Оқуға құштар 

мектеп» 

жобасы 

«Бір отбасы – бір кітап» Сурет, бейне 

түсірілім 

байқауы 

1-8 сыныптар Кітапханашы 

5 ЕҢБЕК, 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ 

«ЭКОstart» 

жобасы 

«Сақ болсаң, сау боласың!» Марафон, видео 

түсірілімдер 

1-7 сыныптар Сынып 

жетекшілер 

6 КӨПМӘДЕНИЕТТІК 

ЖӘНЕ КӨРКЕМ–

ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРИЕСІ 

«Рухани 

жаңғыру» 

бағдарламасы 

«Мектебім - мақтанышым» ART-кеңістігі 1-8 сыныптар Сынып 

жетекшілер 

«Туған жерімнің шырайлы 

жерлері» 

Тарихи-зерттеу 

жобасы 

5-8 сыныптар Сынып 

жетекшілер 

7 ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ, 

САЛАУАТТЫ ӨМІР 

САЛТЫ 

«Салауатты 

өмір салтын 

сақтау»  

жобасы 

Дене тәрбиесі Жоспарға 

сәйкес 

сыныптан тыс 

іс-шаралар 

(онкүндік) 

1-8 

сыныптар 

Сынып 

жетекшілер 

«Мектеп денсаулық ортасы 

бола ала ма?» 

Медицина 

қызметкерлері 

мен кездесу 

7-8 сыныптар Сынып 

жетекшілер 

 



ҚАРАША – Поэзия айы 

№ Тәрбие жұмысының 

бағыттары 

Іске асырылу 

жобалары 

Іс-шара атаулары Өткізілу 

формасы 

Қатысушылар Жауапты 

орындаушылар 

1 ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ПАТРИОТИЗМ МЕН 

АЗАМАТТЫЛЫҚТЫ 

ТӘРБИЕЛЕУ, 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕ 

«Құқықтық 

мәдениет» 

жобасы 

«Экстремизм мен 

терроризмге жол жоқ!»  

/арнайы жоспар/ 

Апталық 5-8 сыныптар Б.В.Акпарова 

«Өнегелі бір 

сағат»  

жобасы 

«Тәуелсіздіктің нұры-

тұңғыш ЕЛБАСЫ» 

Танымдық 

сабақ 

5-8сыныптар Сынып жетекшілер 

«Оқуға құштар 

мектеп» 

жобасы 

«Тәуелсіздік 

ұрпақтары» 

(Тәуелсіздікке-30 жыл) 

Челлендж 5-8 сыныптар Сынып жетекшілер 

2 РУХАНИ –

АДАМГЕРШІЛІК 

ТӘРБИЕ 

 

«30 игі іс» 

жобасы 

 

15 қараша-Ұлттық 

валюта күні 

«Теңге – Тәуелсіздік 

келбеті» 

«Ұлттық валютамыз –

тәуелсіздігіміздің 

көрсеткіші» 

Тәрбие 

сағаттары 

5-8 сыныптар Сынып жетекшілер 

3  ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ «30 игі іс» 

жобасы 
«Ұлттық тәрбие – 

құндылық бастауы» 

Үздік ЭССЕ 

конкурсы 

5-9 сыныптар Қазақ тілі пәні 

мұғалімдері 



4 ОТБАСЫЛЫҚ ТӘРБИЕ «Өнегелі бір 

сағат» жобасы 

«Тоғызқұмалақ-day» Отбасылық 

турниры 

1-8 сыныптар Н.К.Шукенов 

 

5 

ЕҢБЕК, 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ТӘРБИЕ 

«Адал friends» 

жобасы 

«Адал еңбек бейнесі» Сурет конкурсы 2-3 сыныптар Сынып жетешілер 

6 ЗИЯТКЕРЛІК ТӘРБИЕ, 

АҚПАРАТТЫҚ 

МӘДЕНИЕТ 

ТӘРБИЕСІ 

«Өнегелі бір 

сағат» жобасы 

Мектепте, үзілісте... 

«М.Хакімжанованың 

өлеңдерін оқимыз» 

Бірыңғай оқу 

сағаты 

2 -7 сыныптар Кітапханашы 

7 КӨПМӘДЕНИЕТТІК 

ЖӘНЕ КӨРКЕМ–

ЭСТЕТИКАЛЫҚ 

ТӘРИЕСІ 

«Рухани 

жаңғыру» 

бағдарламасы 

«Мен ерекше 

баламын» 

Байқау  

4-сыныптар 

Сынып жетекшілер 

Б.В.Акпарова 

"Жұлдызға жол" 

балалар байқауы 

Байқау 5-7 сыныптар 

8 ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ, 

САЛАУАТТЫ ӨМІР 

САЛТЫ 

 

«Салауатты 

өмір салтын 

сақтау» 

жобасы 

«Шахмат-day»  

(Тәуелсіздікке-30 жыл) 

Отбасылық 

турнир 

5-7 сыныптар Н.К.Шукенов 

«Дұрыс тамақтану-

болашақ ұлт 

денсаулығын сақтау» 

Тәрбие 

сағаты 

1-11сыныптар Сынып жетекшілер 

 

ЖЕЛТОҚСАН – «Тәуелсіздік –орындалған арман. Қазақстан жолы» 



№ Тәрбие жұмысының 

бағыттары 

Іске асырылу 

жобалары 

Іс-шара атаулары Өткізілу 

формасы 

Қатысушылар Жауапты 

орындаушылар 

1 ЖАҢА 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ПАТРИОТИЗМ МЕН 

АЗАМАТТЫЛЫҚТЫ 

ТӘРБИЕЛЕУ, 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕ 

«30 игі іс» 

жобасы 

 

«Бейбіт күннің 

батыры» 

Тәрбие 

сағаттары 

5-8 сыныптар Б.В.Акпарова 

Сынып жетекшілер 

2 РУХАНИ –

АДАМГЕРШІЛІК 

ТӘРБИЕ 

«Адал friends» 

жобасы 

«Мен және менің 

елім»  

АРТ - көрмесі 1-8 сыныптар     Б.В.Акпарова 

Сынып жетекшілер 

3 ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ «Өнегелі бір 

сағат» жобасы 

«Елбасының 

көшбасшылық 

сабақтары» 

Тәрбие 

сағаттары 

1-8 сыныптар Б.В.Акпарова 

Сынып жетекшілер 

4 

 

 

ЕҢБЕК, 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ТӘРБИЕ 

«Үнем - қоғам 

қуаты» 

жобасы 

«Жарнама жасау 

өнері» 

Тәрбие 

сағаттары 

 

5-7 сыныптар 

 

Сынып жетекшілер 

5 ЗИЯТКЕРЛІК ТӘРБИЕ, 

АҚПАРАТТЫҚ 

МӘДЕНИЕТ ТӘРБИЕСІ 

«30 игі іс» 

жобасы 

«Жылдың үздік 

сыныбы» 

Байқау 1-11 сыныптар Б.В.Акпарова 

Сынып жетекшілер 

6 КӨПМӘДЕНИЕТТІК 

ЖӘНЕ КӨРКЕМ–

ЭСТЕТИКАЛЫҚ 

ТӘРИЕСІ 

«Рухани 

жаңғыру» 

бағдарламасы 

Жаңа-жылдық 

шырша 

Мерекелік іс-

шара 

1-8 сыныптар Б.В.Акпарова     

Сынып жетекшілер 



7 ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ, 

САЛАУАТТЫ ӨМІР 

САЛТЫ 

 

«Салауатты 

өмір салтын 

сақтау» 

жобасы 

«ЖИТС-тің алдын 

алу және оған қарсы 

күрес» ЖИТС қарсы 

күн  

/арнайы жоспар/ 

Апталық 5-8 сыныптар Мектеп дәрігері  

«Жеңісімді 

Тәуелсіздікке 

арнаймын!» 

(Үздік спортшыны 

анықтау) 

Спорттық 

сайыстар 

1-8 сыныптар Н.К.Шукенов 

 

 

ҚАҢТАР айы 
 

№ Тәрбие жұмысының 

бағыттары 

Іске асырылу 

жобалары 

Іс-шара атаулары Өткізілу 

формасы 

Қатысу 

шылар 

Жауапты 

орындаушылар 

1 ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ПАТРИОТИЗМ МЕН 

АЗАМАТТЫЛЫҚТЫ 

ТӘРБИЕЛЕУ, ҚҰҚЫҚТЫҚ 

ТӘРБИЕ 

 

«Адал friends» 

жобасы 

«Жемқорлықтың 

тарихи тамыры» 

Тәрбие сағаты 5-7 сыныптар Б.В.Акпарова 

Сынып жетекшілер 
«Адалдық жүрген 

жерде, адамдық 

жүреді» 

Тәрбие сағаты 1-4 сынытар 

2 ОТБАСЫЛЫҚ ТӘРБИЕ «Шаңырақ» 

жобасы 

«Отбасылық 

таланттар» 

Отбасылық 

шығармашылық 

фестивалі 

1-8 сыныптар Б.В.Акпарова   

Сынып жетекшілер 



3 ЕҢБЕК, ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ТӘРБИЕ 

«Өнегелі бір 

сағат»  жобасы 

«Ер дәулеті еңбек»  Шеберлік сағат 5-8 сыныптар Н.К.Шукенов 

4 ЗИЯТКЕРЛІК ТӘРБИЕ, 

АҚПАРАТТЫҚ МӘДЕНИЕТ 

ТӘРБИЕСІ 

«Вookdating – 

кітап оқу 

арқылы өз 

болашағыңды 

жаса» жобасы 

«Бірге кітап оқиық!» Эстафета 5-11сыныптар Сынып жетекшілер 

5 ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ, 

САЛАУАТТЫ ӨМІР 

САЛТЫ 

«Салауатты 

өмір салтын 

сақтау» 

жобасы 

«Қызықты қыс» Спорттық 

ойындар 

2-4-сыныптар Сынып жетекшілер 

 

 

 

АҚПАН АЙЫ 

№ Тәрбие жұмысының 

бағыттары 

Іске асырылу 

жобалары 

Іс-шара атаулары Өткізілу 

формасы 

Қатысушы 

лар 

Жауапты 

орындаушылар 

1 ЖАҢА 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ПАТРИОТИЗМ МЕН 

АЗАМАТТЫЛЫҚТЫ 

ТӘРБИЕЛЕУ, 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕ 

«Адал ұрпақ – 

саналы ұрпақ» 

жобасы 

«Балалар қылмысы: 

ұрлық пен бопсалау» 

Тәрбие сағаты 1-4 сыныптар Сынып жетекшілер 

2   «Отбасылық эстафеталық 

ойындар» 

Жарыс 5-6 сыныптар Б.В.Акпарова 

Сынып жетекшілер 



ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ, 

САЛАУАТТЫ ӨМІР 

САЛТЫ 

«Салауатты 

өмір салтын 

сақтау» жобасы 

«Денсаулық – ең басты 

қажеттілік» 

Ойталқы 7-8 

сыныптар 

Б.В.Акпарова 

Сынып жетекшілер 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУРЫЗ -«Қазақстанның ұлттық дәстүрлері мен мәдениеті» 

№ Тәрбие жұмысының 

бағыттары 

Іске асырылу 

жобалары 

Іс-шара атаулары Өткізілу формасы Қатысушы 

лар 

Жауапты 

орындаушылар 

1 ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ПАТРИОТИЗМ МЕН 

АЗАМАТТЫЛЫҚТЫ 

ТӘРБИЕЛЕУ, 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕ 

«Құқықтық 

мәдениет»  

жобасы 

«Үміт сәулесі» акция Жас қырандықтар 

акциясы 

1-4 сыныптар Б.В.Акпарова 

Сынып жетекшілер 

2 «Өнегелі бір 

сағат» жобасы 

1 наурыз – Алғыс айту 

күні 

Тәрбие 1-8-сыныптар Б.В.Акпарова 

Сынып жетекшілер 



РУХАНИ –

АДАМГЕРШІЛК 

ТӘРБИЕ 
«Алғыс – бұл ...» сағаты 

 

«Наурыз-бірліктің, 

еңбектің, татулықтың, 

ізгіліктің мерекесі» 

мерекелік іс-шара 

Мерекелік Концерт Наурыз Б.В.Акпарова 

Сынып жетекшілер 

«Қош келдің, әз 

Наурыз!» 

Тәрбие сағаттары 1-4 сыныптар Б.В.Акпарова 

Сынып жетекшілер 

3 ОТБАСЫЛЫҚ ТӘРБИЕ «Шаңырақ» 

жобасы 

«Анама арнаймын» Акция 1-4 сыныптар Б.В.Акпарова 

Сынып жетекшілер 

 

4 

ЕҢБЕК, 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ТӘРБИЕ 

«Еңбек-елдің 

мұраты»  жобасы 

«ЭКОstart» 

жобасы 

«Мамандықтар әлемін 

ашамыз» 

Форум 1-4 сыныптар А.Теміржанова 

Сынып жетекшілер 

«Халқымыздың батыр 

қыздары туралы 

деректер» 

Онлайн – 

викторинасы 

5-8 сыныптар Сынып жетекшілер 

5  

ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ, 

САЛАУАТТЫ ӨМІР 

САЛТЫ 

 

«Салауатты өмір 

салтын сақтау» 

жобасы 

Дүниежүзілік 

туберкулезбен күрес 

күніне орай 

«Ауырмаймын десең...» 

Бюллетень сайысы 1-4 сыныптар Сынып жетекшілер 

«Ұлттық ойын- ұлт 

қазынасы» 

Қазақтың ұлттық 

ойындары 

5-7 сыныптар   Сынып жетекшілер 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СӘУІР АЙЫ 

№ Тәрбие жұмысының 

бағыттары 

Іске асырылу 

жобалары 

Іс-шара атаулары Өткізілу 

формасы 

Қатысушылар Жауапты 

орындаушылар 

1 ЖАҢА 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ПАТРИОТИЗМ МЕН 

АЗАМАТТЫЛЫҚТЫ 

ТӘРБИЕЛЕУ, 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕ 

«Рухани 

жаңғыру» 

бағдарламасы 

«Батырлардың ерлігіне 

жүрегіңмен жақында» 

(Ауған соғысы 

жауынгерлері туралы) 

Кездесу 5-8 сыныптар Сынып жетекшілер 

«Өрле Қазақстан» Патриоттық әндер 

байқауы 

1-4 сыныптар Сынып жетекшілер 



12 сәуір- Ғарышкерлер 

күніне орай  

«Ғарышқа түрен салған 

қыран қазақ!» атты іс-

шаралар 

дөңгелек үстел, 

тәрбие сағаттары 

5-8 сыныптар Сынып жетекшілер 

2 РУХАНИ –

АДАМГЕРШІЛК 

ТӘРБИЕ 

«Өнегелі бір 

сағат» жобасы 
«Достық - көмекпен 

мықты» 

Идеялар аукционы 5-8 сыныптар Сынып жетекшілер 

3 ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ «Дәстүр мен 

ғұрып» жобасы 

«Ұлттық киім – ұрпаққа 

мұра» 

Сән апталығы 1-8 сыныптар Сынып жетекшілер 

4 ОТБАСЫЛЫҚ ТӘРБИЕ «Шаңырақ» 

жобасы 
«Отбасыммен бірге 

өткізген қуанышты 

күндерім!» 

Бейне көрсетілім 1-4 сыныптар Сынып жетекшілер 

5 ЕҢБЕК, 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ТӘРБИЕ 

«ЭКОstart» 

жобасы 

«Үнем - қоғам 

қуаты» 

жобасы 

«Табиғат тамашалары» Суреттер байқауы 5-6 сыныптар Сынып жетекшілер 

6 ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ, 

САЛАУАТТЫ ӨМІР 

САЛТЫ 

 

«Салауатты 

өмір салтын 

сақтау» жобасы 

«Тиімді әрі пайдалы 

тамақтану негізі» 

Қойылымдар 

байқауы 

8-9 сыныптар Сынып жетекшілер 

Б.В.Акпарова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАМЫР– «Ұлттық бірлік, бейбітшілік және тұрақтылық»  

№ Тәрбие жұмысының 

бағыттары 

Іске асырылу 

жобалары 

Іс-шара атаулары Өткізілу 

формасы 

Қатысушылар Жауапты 

орындаушылар 

 

1 

ЖАҢА 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ПАТРИОТИЗМ МЕН 

АЗАМАТТЫЛЫҚТЫ 

ТӘРБИЕЛЕУ, 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕ 

«Құқықтық 

мәдениет» 

жобасы 

Ұлы Жеңіс мерекесіне 

арналған «Патриот» 

апталығы  

/арнайы жоспар/ 

Апталық  

1-8 сыныптар 

Сынып жетекшілер 

Б.В.Акпарова 

2 ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ 

 

«Адал ұрпақ – 

саналы ұрпақ» 

жобасы 

«Тарихтан тағылым- 

өткенге тағзым» /31 мамыр 

– саяси қуғын-сүргін және 

ашаршылық құрбандарын 

еске алу күні / 

Тәрбие сағаты 1-4 сыныптар Сынып жетекшілер 

Б.В.Акпарова 



3 ОТБАСЫЛЫҚ ТӘРБИЕ «Оқуға құштар 

мектеп» жобасы 

«Оқырмандар отбасы» Байқау 1-8 сыныптар Сынып жетекшілер 

Б.В.Акпарова 

4 КӨПМӘДЕНИЕТТІК 

ЖӘНЕ КӨРКЕМ–

ЭСТЕТИКАЛЫҚ 

ТӘРИЕСІ 

«Рухани 

жаңғыру» 

бағдарламасы 

«Ынтымағы жарасқан, 

туған өлкем - Қазақстан» 

/1 мамыр -Қазақстан 

халықтарының бірлігі күні/  

Мерекелік 

концерт 

1-8 сыныптар Сынып жетекшілер 

Б.В.Акпарова 

«Сыңғырла, соңғы 

қоңырау-2022» 

Салтанатты жиын 1-8 сыныптар Б.В.Акпарова 

5 ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ, 

САЛАУАТТЫ ӨМІР 

САЛТЫ 

«Салауатты 

өмір салтын 

сақтау» 

жобасы 

«Судағы қауіпсіздік 

ережесі мен жүріс-тұрыс 

қағидалары» 

Танымдық сабақ 1-8 сыныптар Сынып жетекшілер 

 

Тәлімгер: Акпарова Б.В._____________ 

 

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

 «Шал ақын ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 

  «Бірлік негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
 

 

Бекітемін: 

Мектеп директоры:С.Е.Бейсенбаев 

 

 

 

 



Әлеуметтік ұстаздың жылдық 

жұмыс жоспары 
 

 

 

Әлеуметтік ұстаз:Ж.З.Хамитова 

 

 

2021-2022 оқу жылы 

Әлеуметтік педагогтің жылдық-айлық жұмыс жоспары 

2021-2022 оқу жылы 

 

№ Іс – шаралар Орындау 

мерзімдері 

жауаптылар Есеп беру 

нысандары 

І. Сыныптарға, мектепке әлуметтік паспорттауды жүргізу 

1 Бір жылға арналған жұмыс жоспарын құру және бекіту. Қыркүйек Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

 

2 Сыныптың, мектепің  әлеуметтік төлқұжатын әзірлеу.  

Қыркүйек 

Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З. 

Сынып жетекшілер 

 



3 «Мектепке жол» акциясын ұйымдастыру, стенд 

жабдықтау 

Акцияға демеушілерді тарту 

Тамыз,қыркүйек. Мектеп әкімшілігі, 

Тәрбие ісі 

орынбасары, сынып 

жетекшілер, 

әлеуметтік педагог 

Аудандық білім 

бөліміне есеп 

беру, мектеп 

сайтына жариялау. 

4 Мектеп оқушыларының тізімін құрастыру Қыркүйек Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З. 

 

5  Деректер банкін жаңарту және  әлеуметтік мәртебесі 

бойынша балалардың тізімін құру:  

 - толық емес отбасылар; 

 - көп балалы отбасылар; 

 - аз қамтылған отбасылар; 

  

Қыркүйек 

жыл ішінде түзету 

Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З. 

Сынып жетекшілер 

 

Әлеуметтік 

паспорт жасау 

6 Мектеп асханасынан тегін ыстық тамақпен қамтамасыз 

етілетін оқушыларды анықтау,ұйымдастыру. 

 

Қыркүйек Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З. 

Мектеп әкімшілігі,  

Сынып жетекшілер 

 

Әлеуметтік 

қорғалмаған 

отбасы 

балаларына көмек 

көрсету. 

7 Асхана жұмысын тексеру. Асханадағы оқушылардың 

дұрыс тамақтануын қадағалау 

Үнемі Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З. 

Мед бике 

Баймолдина Б.Т. 

 

8 «Қамқорлық» акциясын насихаттайтын топ құру және 

акцияны өткізу. 

 Көмек қажет ететін аз қамтылған, көпбалалы отбасы 

балалары 

Қаңтар,ақпан жетекшілер, 

әлеуметтік педагог 

Әлеуметтік 

қорғалмаған 

отбасы 

балаларына көмек 

көрсету. 

9 Көп балалы отбасылар және тұрмыстары нашар 

отбасынан шыққан балалардың тұрғын үй жағдайын 

тексеру. 

Жылына екі рет, 

қыркүйек, ақпан 

айлары 

Әлеуметтік педагог, 

педагог-психолог, 

сынып жетекші 

 Акт 

ІІ. Бала құқығын қорғау жұмысы 



1 Жасөспірімдер арасында қылмысты болдырмау 

мақсатында кездесулер ұйымдастыру; 

Жыл бойы Әлеуметтік педагог, 

психолог, сынып 

жетекші 

Мектеп сайтына, 

инстаграм, 

фейсбук желісіне 

жариялау. 

2 Мектепшілік  және сыныптағы шиеленіс 

жағдайларының алдын  алу,ескерту шаралары. 

Жыл бойы Әлеуметтік педагог, 

психолог, сынып 

жетекші 

 

3 Зорлық -зомбылықты, үйден кетіп қалу және 

қаңғыбасты болдыртпау бойынша жұмыс. 

Ай сайын Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З. 

Сынып жетекшілер 

Мектеп сайтына, 

инстаграм, 

фейсбук желісіне 

жариялау. 

4 ЖИТС-ке қарсы күрес күніне байланысты іс-шаралар 

ұйымдастыру  

Қараша, желтоқсан Тәрбие ісі 

орынбасары 

Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З. 

Анықтама 

5 Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық 

бұзушылықтың алдын алу 

Жыл бойы Әлеуметтік педагог 

Уч.инспектор 

Анықтама 

     

ІІІ. Әртүрлі есепте тұрған оқушылармен жеке-профилактикалық жұмыс 

1 Құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында   құқық 

қорғау қызметкерлерімен кездесу 

 

Қараша, 

қаңтар,наурыз, 

мамыр 

Әлеуметтік педагог, 

тәрбие жұмысының 

орынбасары 

Әңгімелесу 

2 Оқушылардың әлеуметтік ортасын (отбасы, әлеуметтік 

ортасы және қызығушылығы) диагностикалау және 

отбасын анықтау мақсатында анкеталар жүргізу (5-8 

сыныптар арасында). 

қараша Әлеуметтік педагог, 

психолог 

Анықтама 

3 ЖӨИ (жасөспірімдер) инспекторымен кездесу өткізу Желтоқсан Әлеуметтік педагог Дөңгелек үстел 

4 - Қолайсыз отбасыларды анықтау және рейд жүргізу; Жыл бойы Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

Анықтама 



5 Оқушылармен жеке әңгіме жүргізу (сынып 

жетекшілерінің өтініші бойынша) 

Жыл бойы Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

 

6 Салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған іс -

шараларға қатысу: «Жасөспірім», «Отбасы» акциялары, 

спорт. жарыстар, жаяу жүру 

Жоспар бойынша Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

Сынып жетекшілер 

Мектеп сайтына, 

инстаграм, 

фейсбук желісіне 

жариялау. 

7 Қазақстан  Республикасының президентінің және 

аудан әкімінің жаңа жылдық шыршасына баратын 

балалардың тізімін жасақтау 

 

Желтоқсан Тәрбие ісі 

орынбасары 

Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

 

8 Құқықбұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің 

отырысын өткізу. 

Жоспар бойынша Әлеуметтік педагог 

Уч.инспектор 

Сынып жетекшілер 

Хаттама 

9 Өтінімдерге сүйене отырып, жетім балалардың, АҚҚБ 

мен аз қамтылған отбасы балаларының тамақтануын 

бақылау. 

Қажет болған 

жағдайда 

Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

 

10 Оқушыларды үйірмелер мен секцияларға тарту 

 

 

Үнемі 

 
Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

Сынып жетекшілер 

 

11 Профилактикалық әңгіме жүргізу, жанжалды 

жағдайларды талдау 

Жоспар бойынша Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

Сынып жетекшілер 

 

ІV. Педагогикалық ұжыммен және сыртқы ұйымдармен (кәмелетке толмағандардың ісі жөніндегі бөлім, кәмелетке 

толмағандардың ісі жөніндегі комиссия, қамқоршылық және қорғаншылық және т.б.)  өзара іс-қимыл жүргізу жұмысы 

1 Кездесулерде, мұғалімдер кеңестерінде хабарламалары Жыл бойы Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

 

Анықтама 



2 Жеке консультациялар өткізу Жыл бойы Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

 

Анықтама 

3 Тіркеу, сынып жетекшілерімен әңгімелесу, құжаттарды 

жинау, «тәуекел тобы» оқушыларын бақылау 

нәтижелері бойынша кеңес беру 

          Жыл бойы Тәрбие ісі 

орынбасары 

Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

Сынып жетекшілер 

 

4 Құқық бұзушылық пен кәмелетке толмағандар 

арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша 

КІБ инспекторымен бірігіп жұмыс жасау. 

Үнемі оқу 

жылы бойы 
Әлеуметтік педагог 

Уч.инспектор 

Сынып жетекшілер 

 

5 Мектеп әкімшілігімен және сынып жетекшілермен 

бірлесе ҚР «Баланың құқығы туралы» заңы мен БҰҰ 

«Баланың құқықтары туралы» халықаралық 

конвенцияны талқылау 

Жоспар бойынша Тәрбие ісі 

орынбасары 

Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

 

Анықтама 

6 Ерекше педагогикалық назар аударуды қажет ететін 

оқушылармен жұмыс барысында туындайтын 

жанжалды жағдайларды шешу үшін мұғалімдермен 

бірлескен жұмыс 

Жыл бойы  Әлеуметтік педагог 

Сынып жетекшісі 

Пән мұғалімдері 
Әңгімелесу 

V. Білім алушылардың ата-аналарымен (отбасыларымен) профилактикалық жұмыс 

 

1 «Сенің отбасың қандай?» рейдін жүргізу /үйлеріне 

бару/ 

Жыл бойы Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

Анықтама 

2 Балалардың проблемалары бойынша ата-аналармен 

жеке отбасылық консультациялар өткізу. 

 

Қараша, ақпан, сәуір 

 

Әлеуметтік педагог 

 

консультация 

 



3 Қамқоршылық және қорғаншылық бөлімінің нұсқауы 

бойынша шағын аудандағы отбасылардың тұрмыстық 

жағдайын зерттеу. 

Қажет болған 

жағдайда 

Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 
 

4 Балалардың бос уақытының дұрыс ұйымдастырылуы 

туралы консультациялар 
Жыл бойы  

Әлеуметтік педагог 

  

 

Консультация, 

ұсыныс 

5 Балалардың жазғы сауықтыру демалысын 

ұйымдастыру бойынша ата-аналарға әлеуметтік-

педагогикалық кеңес беру. 

Мамыр 
Әлеуметтік педагог 

  

  

Консультация, 

ұсыныс 

6 Ата-аналар жиналысына қатысу Жыл бойы Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 
 

VI. Диагностикалау-талдау қызметі 

 

1 Кәмелетке толмағанның әлеуметтік әл ауқатын 

жинақталған көрсеткішін анықтау матрицасы 

Қыркүйек Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

Қорытынды 

2 Қолайсыз отбасыларды зерттеу. 

 

Қыркүйек 

 

Әлеуметтік педагог 

 

анықтама 

 

3 Әр түрлі санаттағы педагогикалық кадрлардың 

АИТВ\ЖИТС мәселелері бойынша арналған тест 

Кесте бойынша Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

Қорытынды 

4 АИТВ\ЖИТС мәселелері бойынша ата аналарға тест Кесте бойынша Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

Қорытынды 

5 Оқушылармен маскүнемдіктің, нашақорлықтың және 

темекі шегудің зияны туралы дәрістер мен әңгімелер 

өткізу. 

Жыл бойы 
Әлеуметтік педагог 

 

 Дәріс оқу  

 

6 Оқуда қиындықтары бар, танымдық қызығушылықтары 

төмен деңгейдегі білім алушылармен жеке 

әңгімелесулер өткізу. 

Жыл бойы Әлеуметтік педагог 

Хамитова Ж.З 

Қорытынды 
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