
1. Мектепішілік бақылау мен басқару 

 
Бақылау 

тақырыбы 
Бақылау 

мақсаты 
Бақылау объектісі 

Бақылау 

субъектілері 
Бақылау 

түрі 
Бақылау 

нысаны 
Бақылау 

әдістері 
Жауаптылар 

Орындау 

мерзімдері 
Қорытындысы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету үшін бақылау 

Сыныпты 
жинақтауды 
бақылау  

Мекеменің мектеп 
жасына дейінгі 
балаларды және 
олардың орта 
білім алуларын 
есепке алу 
ережесін ұстануы 

1 сынып 
оқушыларының 
құжаттары. 

Оқушылардың сынып 
бойынша тізімі. Келген 
және кеткен 

оқушыларды тіркеу 
журналы 

Жаңадан 
келген 
оқушылар 

Тақырып-
тық 

Ағымдық Құжаттарды 
зерделеу  

Директордың 
оқу ісі 
жөніндегі 
орынбасары 

Тамыз Бұйрық 

9 -шы сынып 
түлектерінің 
орналасуын 
бақылау 

9-шы сынып 
түлектерінің білім 
алуды 
жалғастыруын 
бақылау 

9-ші сынып 
оқушыларының одан әрі 
оқуларын 
жалғастыруын 
растайтын құжаттар 

9 сынып 
оқушылары 

Тақырып-
тық 

Ағымдық Құжаттарды 

Зерделеу 

ДТІЖО Тамыз  

Оқулықпен 
қамтамасыз 
етілуін бақылау 

Оқушыларды 

оқулықтармен 

қамтамасыз ету 

деңгейін бақылау  

Сынып бойынша 
оқулық беру 
тізімдемесі  

1-8 сынып 
оқушылары 

Тақырыптық Ағымдық Құжаттарды 
зерделеу  

ДОІЖО 

Кітапханашы 

Тамыз Оқулықпен 
қамтамасыз ету 

есебі 

Сынып 
кабинеттірінің 
жаңа оқу 
жылына 
дайындығы  

Қауіпсіздік 
техниканың жай-
күйін,материалдық 
базаның 
дайындығын 
тексеру  

Сынып кабинеттері  Кабинет 
жетекшілері 

Фронтальды Ескертпелі  Администрация 
тексерісі 

Кабинет 

жетекшілері 

ДШІЖО 

Тамыз Ұсынымдар 

 



Мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

Қауіпсіздік 
техникасы 
бойынша мектеп 
қызметкерлеріне 
кіріспе нұсқау 
беру 

ҚТ бойынша 
журналдардың 
дұрыс рәсімделуін 
тексеру  

Барлық мектеп 
қызметкерлері 

Мұғалімдер 
қауымы 

Тақырып-
тық 

Ағымдық Сауалнама  ДШІЖО  Тамыз  ҚТ бойынша 
журналдар  

Оқу жылының 
басталуын 

бақылау  

Білім беру 
саласындағы 

заңнамаларды 
сақтау 

 ҚР  БжҒ  
министрлігінің 

ағымдағы оқу жылының 
басталуы туралы 
әдістемелік нұсқау хаты 
, білім басқармасының 
бұйрығы,білім беру 
саласындағы жоғары 
органдардың басқа да 
құжаттары 

Мектеп 
ұжымы  

Фронтальды Тақырыптық 
бақылау  

Құжаттарды 
зерделеу  

Мектеп 

директоры 

ДОІЖО 

ДТІЖО 

Тамыз  Мектептің 

жергілікті 

актілерін жүзеге 

асыру. 

Қызметкерлердің 
жергілікті 
актілермен 

танысқандығы 
туралы қолдары  

Тарификацияға 

дайындықты 

бақылау 

 

Еңбек туралы 

заңнаманың 
нормативті 
талаптарын,білім 
беру саласындағы 
заңнамаларды 
және 
жемқорлықпен 
күресті жүзеге 

асыру  

Тарификация 

құжаттары,оқу 
жоспары, пәндердің 
бағдарламасы,соңғы 
табель 

Құжаттар  Фронтальды  Ағымдық Құжаттарды 

зерделеу  

Мектеп 

директоры 

ДОІЖО 

Тамыз  Тарификация, 

тарификация  

туралы бұйрық 

Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету жағдайын бақылау 

Әдістемелік 

жұмысты 
жоспарлауды 
бақылау  

Әдістемелік 

жұмысты 
жоспарлауда 
нормативтік-

Әдістемелік(ғылыми-

әдістемелік) жұмыс 
жоспары,тәлімгерлік 
қызмет,мектеп жоспары 

Құжаттар  Тақырыптық  Ағымдық  Құжаттарды 

зерделеу, 

таныстыру  

ДТІЖО Тамыз  Бекітілген 

әдістемелік 
қызмет 



құқықтық 
құжаттар 
талаптарын 
(ұсыныстарын) 
сақтау  

жұмысының 
жоспары,тәлім- 

герлік жұмыс 
жоспары  

Базалық және қосымша білім беруді қамтамасыз етуді бақылау 

Пәндік  

факультатив-
тердің, 

күнтізбелік-
тақырыптық 
жоспарларын 
бекіту 

Барлық 

тақырыптық-

күнтізбелік 

жоспарлардың 

мемлекеттік білім 

берудің жалпыға 

міндетті 

стандартқа, 

ағымдағы оқу 

жылының 

бекітілген 

бағдарламаға, оқу 

жоспарына 

сәйкестігі 

Білім берудің жалпыға 
міндетті 
стандарты,пәндік 

курстардың 
бағдарламалары және 
факультатив, КТЖ-ы 

Құжаттар, 

бағдарлама 

Фронтальды  Ағымдық Құжаттармен 
танысу, 
сауалнама 

ДОІЖО Тамыз  КТЖ тексерудің 
анықтамасы  

Мектептегі тәрбие жұмысының жағдайын бақылау 

Тәрбие 
жұмысын 
жоспарлау 
бойынша 
ұсынымдар  

Құжаттардың 
бірыңғай 
талаптарға 
сәйкестігін 
назарда ұстау 

1-8 сынып 
жетекшілерінің тәрбие 
жоспарлары  

Сынып 
жетекшілер 

Дербес  Ескертпелі Құжаттарды 
зерделеу  

ДТІЖО 

Сынып 
жетекшілер  

Тамыз  Жоспарлар  

Оқу-тәрбе процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу сапасын бақылау 

Психологиялық 
қызмет 

Психологиялық 
қызметті 
жоспарлауда 

Психологиялық қызмет 
жоспары:дарынды 
балалармен жұмыс,      

Психолог, Дербес  Диогностика 

лық 

Құжаттар Психолог Тамыз Жоспарлар 



бойынша 
ұсынымдар  

нормативтік-
құқықтық 
құжаттар 
талаптарын 
сақтау  

ата-аналармен 
жұмыс,медбике және 
тәрбие орынбасарымен 
бірлесіп жүргізілетін 
жұмыс суицидтің алдын 
алу жұмысы, 

Медбике 

ДТІЖО 

  

Бақылау 

тақырыбы 
Бақылау мақсаты Бақылау объектісі 

Бақылау 

субъектілері 
Бақылау 

түрі 
Бақылау 

нысаны 
Бақылау 

әдістері 
Жауаптыл

ар 
Орындау 

мерзімдері 
Қорытындыс

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

 

Баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету үшін бақылау 

Сабаққа 

қатысуды 

бақылау  

Сабаққа қатыспаған 

оқушыларды 

анықтау,себепсіз сабаққа 

қатыспаудың алдын алу  

«Kundelik.kz» 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысуы 

Оқушылар, 

сынып  

жетекшілер 

Фронталды  Ескертпел

і 

Мониторинг  ДОІЖО 

ДТІЖО 

Қыркүйек Сабаққа 

қатыспаудың 

алдын-алуға 

байланысты 

ұсынымдар. 

ДЖК 

Жалпыға 

міндетті оқуға 

тарту 

қорындағы 

қаражаттан 

әлеуметтік 

қорғалмаған 

отбасынан 

шыққан 

оқушыларға 

тегін ыстық 

Әлеуметтік қорғалмаған 

отбасынан шыққан 

оқушыларға ыстық тамақ 

беруді ұйымдастырудағы 

мемлекеттік 

бағдарламаны іске асыру 

Оқушылардың тегін 

ыстық тамақ беру 

үшін жиналған 

құжаттары,мемлекет 

тік қызмет  

Тамақтана 

тын 

оқушылар 

Тақырыптық 

Дербес 

Диогности

калық 

Сауалнама 

Әңгімелесу 

Әлеуметтік 

педагог 

Тамақтану

мониторин

гі бойынша 

комиссия  

Қыркүйек Анықтама  

ДЖК 



тамақ беруді 

ұйымдастыруд

ы бақылау 

 

Мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

ҰБДҚ (НОБД) 
(ұлттық білім 

беру деректер 
қоры) 
толтыруды 
бақылау 

ҰБДҚ ақпараттарының 
шынайы берілуі 

ҰБДҚ деректері Құжаттар, 

есептер 

Тақырыптық 
  

ҰБДҚ 
толтыруға 

жауапты 
тұлға. 

Қыркүйек ҰБДҚ толтыру 
қорытындысы 

бойынша 
анықтама 

Оқушылардың 

жеке іс-

қағаздарының 

жай күйі 

Оқу жылының басындағы 

мұғалімдердің, 

оқушылардың жеке іс-

қағаздардың жағдайы. 

Мұғалімдердің, 

оқушылардың жеке іс 

қағаздары. 

Оқушылар 

жеке іс-

қағазы 

Фронтальды Ескертпе 

лі 

Құжаттарды 

зерделеу 

ДТІЖО , 

сынып 

жетекшіле 

рі 

Қыркүйек ДЖК 

Әліпбилік 

кітапты 

жүргізуді 

бақылау 

Әліпбилік кітаптың 

нөмеріне сәйкестігі. 

 

 

Оқушылар тізімі 

 

Құжаттар Фронталды Диогности

калық 

Құжаттарды 

зерделеу  

ДОІЖО 

Хатшы 

Қыркүйек Анықтама 

Электронды 

журналды 

жүргізуді 

бақылау  

Электронды журналдың 

барлық бөлімдерінің 

толтырылуы.Оқушылар, 

ата-аналар аккаунты  

 

Күнделікті жүргізуді 

бақылау. 

 

 

Kundelik.kz Тақырыптық Диогности

калық 

Администрация 

тексерісі 

ДОІЖО 

 

Қыркүйек Анықтама 



Пән 

мұғалімдерінің 

құжаттары 

Пән мұғалімдерінің 

ҰМЖ,ОМЖ,ҚМЖ 

мемлекеттік стандартқа 

сәйкестігін бақылау 

ҰМЖ,ОМЖ, 

ҚМЖ 

Пән 

мұғалімдері  

Тақырыптық

  

Диогности

калық 

Администрация 

тексерісі 

ДОІЖО 

 

Қыркүйек Анықтама 

ДЖК 

Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету жағдайын бақылау 

Жас және 

тәжірибесі 

аз,жаңадан 

қызметке 

кіріскен 

педагогтердің 

жұмысын 

бақылау 

 

Жас және тәжірибесі аз 

мұғалімдерге әдістемелік 

көмек көрсету 

Жас және тәжірибесі 

аз мұғалімдердің 

сабақтары, 

анықталған 

кедергілер бойынша 

сауалнама 

Тәлімгерлер  Дербес Ағымдық Жекелеген 

сабақтарға 

қатысу  

Жас 

мамандар 

мектебінің 

жетекшісі, 

мектеп 

әкімшілігі 

Қыркүйек Әдістемелік 

ұсыныс 

парағы. 

Тәлімгерлерді 

тағайындау 

 

Әдістемелік 

бірлестіктер 
жұмыс 
жоспары 

ӘБ жоспарларының 

мектептің әдістемелік 
тақырыбының көрініс 
табуы мәселесіне қатысты 
талдау 

Әдістемелік 

бірлестіктер қызметін 
ұйымдастыру ережесі 
талаптарын жүзеге 
асыру  

 

ӘБ 

жетекшілері  

Дербес  Ағымдық ӘБ 

мүшелерімен 

сұхбат  

ДОІЖО Қыркүйек  ӘБ 

жоспарлары 

Базалық және қосымша білім беруді қамтамасыз етуді бақылау 

Оқуға ынтасы 
төмен 
оқушылармен 

жүргізілетін 
жұмыс 

Оқуға ынтасы төмен 

оқушыларға қосымша 

сабақты ұйымдастыру 

жүйесі мен әр сабақтың 

тиімді пайдалануына 

ұсынымдар жасау 

 

Байқау, 

құжаттарды тексеру 

Оқуға 
ынтасы 
төмен 

оқушылар 

Тақырыптық Ағымдық Сауалнама, 

Әңгімелесу 

ДОІЖО 

Пән және 

қосымша 

білім беру 

мұғалім- 

дері 

Қыркүйек Әдістемелік 
ұсыныс парағы 



Мектептегі тәрбие жұмысының жағдайын бақылау 

Оқушылар 
ережесімен 
таныстыруды 
бақылау   

Оқушылардың сыртқы 

келбеті мен бірыңғай 

мектеп формасын 

сақтауын қадағалау. 

Оқу құралдарының 

болуын бақылау. 

 

Оқушылар ережесінің 
талаптарын жүзеге 
асыру  

Мектеп 
оқушылары 

Фронтальды Ағымдық Сауалнама ДОІЖО 

ДТІЖО 

 

Қыркүйек Анықтама 

Санитарлық-
гигиеналық 
тәртіп және 
техникалық 
қауіпсіздік. 

Мұғалімдердің 
техникалық қауіпсіздік 
ережесімен 
сабақта,сабақтан тыс 
уақытта оқушыларды 
таныстыруын тексеру 
және оның орындалуына 
бақылау жасау. 

Мектеп 
оқушыларының еңбек 
жағдайын 
ұйымдастыру   

Пән 

мұғалімдері, 

сынып 
жетекшілер 

Фронтальды Ағымдық  Құжаттарды 
зерделеу  

ДОІЖО Қыркүйек Анықтама 

Өндірістік 
кеңес 

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы күрес 

бағытындағы 

жұмыстар 

Мектеп 

қызметкерлері,оқушылар 

арасында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес 

бағытындағы іс-шаралар 

жоспары 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

іс-шаралар 

тізімдемесі, 

талаптары  

Мектеп 

ұжымы  

Тақырыптық Ағымдық Құжаттарды 

зерделеу  

ДТІЖО 

Сынып 

жетекшілер 

Қыркүйек ДЖК 

«Ақша 

жинауға тиым 

салу туралы» 

мектепішілік 

бұйрық 

 

Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты 
Бақылау 

объектісі 

Бақылау 

субъектілер

і 

Бақыла

у түрі 
Бақылау 

нысаны 
Бақылау 

әдістері 
Жауаптыл

ар 
Орындау 

мерзімдері 
Қорытындысы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету үшін бақылау 

Сабаққа қатысуды бақылау  Сабаққа қатыспаған 
оқушыларды 
анықтау,себепсіз 
сабаққа қатыспаудың 
алдын алу  

«Kundelik.kz» 
бойынша 
оқушылардың 
сабаққа қатысуы 

Оқушылар, 

сынып  

жетекшілер 

Фронтал
ды  

Ескертпе
лі 

Мониторинг  ДОІЖО 

ДТІЖО 

Қазан Сабаққа 

қатыспаудың 

алдын-алуға 

байланысты 

ұсынымдар. 

ДЖК 

Мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

Оқушылар күнделігінің 

жүргізілуін бақылау  

Күнделікті ұқыпты 

және дұрыс жүргізу. 

 

Оқушылар 

күнделігінің жай-

күйі 

 

2-4 сынып 

оқушылары 

5-6 сынып 

оқушылары  

Тақыры

птық 

Дербес  Күнделікті 

тексеру 

ДОІЖО 

ДТІЖО 

Пед-

ұйымдас. 

Қазан   

Ұсынымдар 

Оқушылар дәптерлерінің 

жүргізілуі 

Үй тапсырмасының 

көлемі. Орындалуы 

және тексерілуі 

Оқушылар 

дәптерлері 

3 сынып, 5-6 

сынып 

оқушылары  

Тақыры

птық 

Дербес  Дәптерлерді 

тексеру  

ДОІЖО Қазан Анықтама  

Электронды журналдың 

жүргізілуін бақылау  

Электронды 

журналдың жүргізілуін 

бақылау  

Үй 

тапсырмасының 

уақытылы берілуін 

бақылау  

Пән 

мұғалімдері  

Тақыры

птық  

Дербес  Электронды 

журналды 

тексеру  

ДОІЖО 

Ақпарттық 

жүйе 

қызметкері  

Қазан  Анықтама  

Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету жағдайын бақылау 

Қазақ тілі мен әдебиет 
сабағында бағалауды жүзеге 

асыруды бақылау  

Қазақ тілі мен әдебиеті 
сабағында бағалаудың 

шыншылдығы, пәннің 
игерілуі  

«Kundelik.kz» 
сынып 

журналдары,сабақ
қа кіру 
талдаулары  

Пән 

мұғалімдері. 

5-8- 

сыныптар  

 

Тақыры
птық 

Дербес  Сабақтарға 
ену  

ДОІЖО 

ӘБ 

жетекшілер
і 

Қазан  Анықтама 

ДЖК   



Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімін персоналды бақылау 

Мұғалімге жеке 

әдістемелік көмек 

көрсету немесе  

*жаңартылған білім 
мазмұны, критериалды 
бағалау бойынша 
педагогикалық 
тәжірибемен алмасу 

Сабаққа кіру, 
«әдістемелік 
копилка», 
мұғалімнің жеке іс 
қағазы 

Қазақ тілі 
мен 
әдебиет     пә
н мұғалімі 

Тақыры
птық  

Дербес Сабақтарға 
ену  

Әдістемелі
к кеңес 

Қазан  Анықтама  

 

Базалық және қосымша білім беруді қамтамасыз етуді бақылау 

Оқу пәндерін оқыту мен оның 
дайындығын бақылау 

Қосымша білім беру 
сабақтары 
бағдарламасының 
сапалы құрылуына 

талдау жасау. 

Қосымша білім 
беру 
сабақтарының 
мұғалімдері 

Пән 
мұғалімдері  

Тақыры
птық 

Дербес  Құжаттарды 
зерделеу  

ДОІЖО,  
Әдістемелі
к кеңес 

Қазан Анықтама, 
әдістемелік кеңес 

Жалпылама-сыныптық 
бақылау 6,8 

Функционалды 
сауаттылықты 
дамытуды бақылау  

Сабаққа кіру, 
пәндерден сынып 
бойынша бөлім 
бойынша  жиын  
тық бағалау 

Пән 
мұғалімдері  

Жалпыл
ама-
сынып 
тық 
бақылау 

Жалпыла
ма-пәндік 

Сабақтарға 
ену  

Бұйрық 
бойынша 
жауапты 
тұлға 

Қазан  ӘБ отырысы 

Мектептегі тәрбие жұмысының жағдайын бақылау 

Оқушылардың сабаққа 
қатысуын бақылау   

Оқушылардың сабаққа 
қатысу мониторингі. 

«Kundelik.kz» 
бойынша 
оқушылардың 
сабаққа қатысуы 

1-8 сынып 
оқушылары  

Тақыры
птық 

Ескертпе
лі  

Сараптама  ДТІЖО 

Пед-

ұйымдас- 

тырушы 

Қазан  Анықтама 

ДЖК 

Балалардың жол-көлік 

салдарынан жарақаттануының 

алдын алу бойынша бақылау. 

Балалардың өмірі мен 

денсаулығын сақтау. 

Жол тәртібі 
ережесі 
айлығының 
материалдары 

ЖЖЕ 
сағаттары 

Тақыры
птық 

Ескерт 
пелі  

Сабақтарға 
ену  

Педагог-

ұйымдасты

рушы 

ДТІЖО 

Қазан  ДЖК  

Айлық жүргізу 
қорытындысы 
бойынша анықтама. 



ЖЖЕ оқытудың 
ұйымдастырылуы  

Балалар травматизмі 
мен аурудың алдын алу 
бойынша жұмыс. 

Медбике 

АӘД 
мұғалімі 

Оқу-тәрбе процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу сапасын бақылау 

Танымдық оқу әрекет деңгейі 
жоғарғы оқушылармен жұмыс 

Дарынды балалармен 
жұмыс жоспары  

Дарынды 
оқушылар 
тізімі,зерттеу 
тақырыптары 

Дарынды 
оқушылар  

Тақыры
птық 

Дербес  Сауалнама, 

зерттеулер  

ДОІЖО 

 

Қазан  ДЖК 

1,5 сынып оқушыларының 
бейімделуін бақылау  

Диогностикалық 

карталар,сауалнама, 

зерттеулер, 

педконсилиум  

Психологиялық 
ортаны зерттеу 

1,5 
сыныптар 

Тақыры
птық 

Жалпыла
ма-
тақырыпт

ық 

Сабақтарға 
ену,зерттеу 
лер 

ДОІЖО Қазан  Педконсилиум 
отырысы 

 

 

 

 

 

 

Бақылау 

тақырыбы 
Бақылау мақсаты 

Бақылау 

объектісі 

Бақылау 

субъектілері 

Бақылау 

түрі 

Бақылау 

нысаны 

Бақылау 

әдістері 

Жауаптыла

р 

Орындау 

мерзімде

рі 
Қорытындысы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету үшін бақылау 

Мемлекеттік 
жалпыға міндетті 
білім беру 
стандартын 
жүзеге асыру   

І тоқсан қорытындысы 
бойынша білім 
нәтижелерінің 
мониторингі,алдағы 
міндеттер 

Білім сапасы 
қорытындысына 
жан-жақты талдау 
жүргізу 

Kundelik.kz элек 
тронды журналы 

Фронтальды Диогностика-

лық 

Сараптама  ДОІЖО 

 

Қараша ДЖК 

Оқу пәндерін 

оқыту мен оның 

дайындығын 

бақылау 

Қоғамдық-

гуманитарлық 

бағыттағы пәндердің 

оқытылуы жағдайы. 

 

Сабаққа кіру, 

 талдаулар 

Сыныптар  Тақырыптық Дербес  Әкімшлік ДОІЖО 

 

Қараша Анықтама, 

әдістемелік кеңес 

Мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

Оқушылар 

дәптерлерінің 

тексерілу 

сапасын бақылау 

(1-8 сынып) 

Оқушылардың  орыс 

тілі мен әдебиетіне 

арналған 

дәптерлерінің 

тексерілу сапасын 

бақылау. 

 

Орыс тілі мен 

әдебиетіне 

арналған 

дәптерлері. 

 

 

5-8 сынып 

оқушылары  

Тақырыптық Ағымдық Әкімшілік 

тексеріс  

ДОІЖО 

ДТІЖО 

Қараша  ДЖК 

Күнделік 

жүргізуді 

бақылау (587 

сынып) 

 

Электронды 

күнделік 

Пән мұғалімдерінің 

күнделікке оқушы 

бағаларын уақытылы 

қоюы. Уақытылы кері 

байланыс  

І тоқсан бойынша 

келген-кеткен 

оқушылардың 

енгізілуін 

бақылау.Оқушылар 

 Оқушылардың 

күнделігі 

 

 

Kundelik.kz 

электронды 

журналы 1-8 

сынып 

5-8 сынып 

оқушылары  

 

 

1-8 сынып  

Тақырыптық 

 

 

 

Тақырыптық 

Ағымдық 

 

 

 

Ағымдық 

Әкімшілік 

тексеріс 

 

 

 

Әкімшілік 

тексеріс  

ДТІЖО 

 

 

 

ДОІЖО 

Қараша  

 

 

 

Қараша  

Анықтама  

 

 

 

Анықтама  



жүргізуді 

бақылау  

туралы жеке деректер 

қорын зерделеу 

Информация

тық жүйе 

қызметкері 

 

Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету жағдайын бақылау 

________ 
мұғалімді 

персоналды 
бақылау (қажет 
болса) 

Мұғалімге жеке 

әдістемелік көмек 

көрсету 

немесе жаңартылған 

білім мазмұны, 

критериалды бағалау,  

бойынша 

педагогикалық 

тәжірибемен алмасу 

Сабақтарға кіру, 
«әдістемелік 

копилка», 
мұғалімнің жеке іс 
қағазы 

Математика пән 
мұғалімі  

Тақырыптық Дербес Сабақтарға 
ену 

Әдістемелік 
кеңес 

Қараша  Анықтама 

Пәндік 

(әдістемелік) 

апталықтар мен 

онкүндіктерді 

өткізуді бақылау 

Орыс тілі мен әдебиеті 

пән онкүндігі 

Онкүндік аясында 

ашық сабақтар, 

сыныптан тыс іс-

шаралар 

Орыс тілі мен 

әдебиет пән 

бірлестігі 

Фронтальды Жан-жақты 

пәндік 

Сараптама  Әдістемелік 

кеңес, ӘБ 

жетекшілері 

Қараша  ДЖК 

1-4 –ші 

сыныптарда 

ағылшын тілі 

пәнінің жай-

күйін бақылау 

 

Сабақта 

шығармашылық 

тапсырмалардың 

қолданылуын бақылау  

Оқу –тәрбие үрдісі 1-4 сыныптар Фронтальды  Жан-жақты 

пәндік 

Сараптама Әдістемелік 

кеңес, ӘБ 

жетекшілері 

Қараша  ДЖК 

Математика 

сабағында 

бағалауды жүзеге 

Математика     сабағын

да бағалаудың 

«Kundelik.kz» 

сынып 

журналдары,сабақ

Пән мұғалімдері. 

7,8 сыныптар  

Тақырыптық Дербес  Сабақтарға 

ену  

ДОІЖО 

ӘБ 

жетекшілері 

Қараша  Анықтама 

ДЖК   



асыруды 

бақылау  

шыншылдығы,пәннің 

жүргізілуі  

қа кіру 

талдаулары  

 

Базалық және қосымша білім беруді қамтамасыз етуді бақылау 

Танымдық оқу 
әрекет деңгейі 

жоғары 
оқушылармен 
жүргізілетін 
жұмысты 
бақылау 

Оқушылармен жеке 
жұмыс жасауға 

жасалған 
жағдайға,әдістемелік 
құралдармен 
қамтамасыз ету 
жұмысына талдау 
жасау 

Ынталы 
оқушылармен 

жұмыстың және 
олимпиада мен 
байқауларға 
дайындық кестесі 

Дарынды 
оқушылар тізімі  

Тақырыптық Дербес  Сұхбат  Әдістемелік 
кеңес 

Қараша  ДЖК 

Мектеп 
кітапханасының 
жұмысын 

бақылау 

Мектеп 
оқушыларының кітап 
оқуға 

қызығушылығының 
талдауы,кітапхананың 
сабақтан тыс жұмысын 
ұйымдастыру 

Оқырман 
формуляры,кітапх
ананың жұмыс 

жоспарын жүзеге 
асыру 

2-8-сынып 
оқушылары  

Тақырыптық Ескертпелі Сауалнама ДТІЖО 

Кітапханаш
ы 

Қараша  ДЖК 

Мектептегі тәрбие жұмысының жағдайын бақылау 

Тәрбиелік 

бағыттар 

бойынша 
қызметке 
бақылау 

Қазақстандық 

патриотизм мен 

құқықтық 

тәрбие.Өзіне-өзі қол 

салуды,ерте 

жыныстық қатынастың 

алдын алу 

бағытындағы 

жұмыстар. 

Тәрбие саласының 
қызметі  

5-8 сынып 
оқушылары  

Тақырыптық Жан-жақты 
шолу  

Сауалнама, 

құжаттаманы 
тексеру 

ДТІЖО 

Психолог 

Қараша Анықтама 



«Жас қыран», «Жас 
ұлан» ұйымының 
жұмыстарын талдау. 

Құқық 
бұзушылықтың 
алдын алу 
жұмысын 
бақылау 

«Нөлдік төзімділік» 

қағидаттарын іске 
асыру 

Диагностикалық 

жұмыстар, 

сауалнамалар, 

сыныптан тыс іс-

шаралардың 

материалдары, 

оқушылардың  

сабақтан тыс 
жұмыспен 
қамтылуы 

Айрықша көңіл 
бөлуді қажет 
ететін оқушылар 

Тақырыптық Жан-жақты 
шолу  

Сауалнама, 

құжаттаманы 
тексеру 

ДТІЖО 

Сынып 
жетекшілер 

Қараша  Құқық 

бұзушылықтың 

алдын алу 

бойынша 

жұмысы жайлы 

кеңесте мәлімет 

беру немесе  

анықтама   

Оқу-тәрбие процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу сапасын бақылау 

Мектеп 

ұжымымен 

жұмыс 

 

Жаңадан келген және 

қайта жұмысқа 

кіріскен мұғалімдердің 

бейімделу деңгейін 

бақылау  

Жаңадан келген 

және қайта 

жұмысқа кіріскен 

мұғалімдермен 

жұмыс 

Пән мұғалімдері  Тақырыптық Дербес Сұхбат  Психолог Қараша  Хаттама 

 

 

Бақылау 

тақырыбы 
Бақылау мақсаты Бақылау объектісі 

Бақылау 

субъектілері 
Бақылау 

түрі 
Бақылау 

нысаны 
Бақылау 

әдістері 
Жауапты

лар 

Орындау 

мерзімдер

і 

Қорытындыс

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету үшін бақылау 



І жартыжылдық 
қорытындысы 
бойынша оқушылар 
қозғалысын 
бақылау  

Білім алушылар 
контингентін сақтау,білім 
алушылардың құқығы мен 
бостандығын іске асыру 

Оқушылардың 

қозғалысы бойынша 

бұйрықтар кітабы. 

 

Құжаттар Тақырыптық Диагнос 

Тикалық 

Құжаттарды 
зерделеу  

ДОІЖО  

Хатшы   

Желтоқсан Анықтама 

Электронды 
журнал жүргізуді 
бақылау 

Жалпыға міндетті 

оқуға тарту 

қорындағы 

қаражаттан 

әлеуметтік 

қорғалмаған 

отбасынан шыққан 

оқушыларға ыстық 

тамақ беруді 

ұйымдастыру 

жұмысын бақылау 

Айрықша көңіл 

бөлуді қажет ететін 

оқушылардың 

сабаққа қатысуы 

және үлгерімі 

 

 

 

 

Критериалды бағалау 

қорытындысы бойынша 

ата-аналармен кері 

байланыс ұйымдастыру. 

 

«Kundelik.kz» сынып 
журналдары 

Электронды 
журнал 

Фронтальды Ескерт 
пелі 

Құжаттарды 
зерделеу 

ДОІЖО Желтоқсан
  

Журнал тексеру 
анықтамасы 

Әлеуметтік қорғалмаған 

отбасынан шыққан 

оқушыларға ыстық тамақ 

беру жұмысын 

ұйымдастыруда 

мемлекеттік бағдарламаны 

іске асыру 

Келу журналы,  

бракераж журналы, 

тағамның мөлшері  

Құжаттар Тақырыптық Ағымдық Сауалнама 

Құжаттар 

Әлеумет 

тік 

педагог,т 

амақтан 

дыру 

монитори

нгі 

бойынша 

комиссия  

Желтоқсан

  

Комиссия 

анықтамасы  

Себепсіз мектепке 
келмеудің алдын алу  

«Kundelik.kz» 
оқушылардың сабаққа 
қатысу  

1-8 сынып 
оқушылары  

Фронтальды  Диагност

и 

Калық 

Әңгімелесу 

Сабаққа ену 

ДТІЖО Желтоқсан
  

Сабаққа қатысу 
мониторингісін
ің І ж.ж 
бойынша 

қортындысы  



 

2-4 сынып 

оқушыларының 

математика пәні 

бойынша 

дәптерлерін 

тексеру  

Тексеру     нормасының 

және үй жұмысының 

орындалуы.Бірыңғай 

орфографиялық режимнің 

сақталуы 

2-4 сынып 

оқушыларының   жұмыс 

дәптерлері 

2-4 сынып 

оқушылары  

Тақырыптық

   

Ескерт -

пелі  

Дәптерлерді 

тексеру  

ДОІЖО Желтоқсан

  

Анықтама, 

ұсынымдар  

Оқушылар 

күнделігін бақылау  

Ата-аналарды күнделік 

арқылы оқу үлгерімі 

жөнінде хабардар 

ету.Бағалар қоры 

2-8 сынып оқушылар 

күнделігі  

2-8 сынып 

оқушылары  

Тақырыптық

  

Ескертпел

і  

Күнделікті 

тексеру  

ДТІЖО 

Пед. 

ұйымдаст

ырушы  

Желтоқсан

  

Анықтама, 

ұсынымдар 

Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету жағдайын бақылау 

Пәндік 

(әдістемелік) 

апталықтар мен 

онкүндіктерді 

өткізуді бақылау 

 

Тарих,құқық және 

георграфия  пәндер 

онкүндігі 

Онкүндік аясында ашық 

сабақтар, сыныптан тыс 

іс-шаралар 

ӘБ мұғалімдері  Тақырыптық Жан-

жақты 

пәндік 

Әкімшілік Әдістемел

ік кеңес, 

ӘБ 

жетекшіле

рі 

Желтоқсан

  

ДЖК 



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   

Оқушылардың 

пәндерден жиынтық 

бағалауы   

Пән 

мұғалімдері  

Тақырыптық Жан-

жақты 

Әкімшілік 

Құжаттарды 

зерделеу 

Әдістемел

ік кеңес, 

ӘБ 

жетекшіле

рі (болған 

жағдайда) 

Желтоқсан Анықтама, 

мәлімет 

Базалық және қосымша білім беруді қамтамасыз етуді бақылау 

Оқу пәндерін оқыту 
мен оның 
дайындығын 

бақылау 

Мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру 
стандартын жүзеге асыру  

«Kundelik.kz» 
электронды 
журналының 

материалдары 
(бағдарлама 
материалдарын жүзеге 
асыру) 

Пән 
мұғалімдері  

Тақырыптық Жан-
жақты  

Құжаттарды 
зерделеу 

ДОІЖО Желтоқсан ДЖК 

Оқуға ынтасы 
төмен 
оқушылармен 
жүргізілетін жұмыс 

Оқуға ынтасы төмен 
оқушылардың қосымша 
сабақтарға қатысуын 
тексеру. 

Пән және қосымша білім 
беру мұғалімдері 

Оқуға ынтасы 
төмен 
оқушылар 

Тақырыптық Диагност

и 

Калық 

Сабаққа ену  ДОІЖО Желтоқсан
  

ДЖК 

1-4 сыныптардағы 

көркем еңбек 

пәнінің оқытылуы 

жай күйі 

 

Қауіпсіздік шараларының 

орындалуы және өзге де 

оқу құралдарын қолдану 

Оқу –тәрбие үрдісі      1-4 сынып 

оқушылары. 

Пән 

мұғалімдері 

Тақырыптық

  

Жан-

жақты 

пәндік  

Сабаққа ену 

Құжаттарды 

зерделеу 

ДОІЖО Желтоқсан

  

Анықтама  

Жалпылама-

сыныптық бақылау 

 

Білім сапасын көтеру 

бағытындағы қызмет  

Сабаққа кіру,тоқсандық 

бағалаудың 

6,8 сыныптары  Жалпылама-

сыныптық 

бақылау 

Диагност

и 

Калық 

Сараптама  Бұйрық 

бойынша 

Желтоқсан

  

ДЖК 



шыншылдығы,оқу 

пәндерінің игерілуі  

жауапты 

тұлға 

Қосымша білім 

беру педагогтерінің 

жұмысын бақылау  

Үйірме сағаттарының 

жүргізілуі 

Қосымша білім беру  1-8 сыныптар Тақырыптық Жан-

жақты 

Сабаққа ену ДТІЖО Желтоқсан Анықтама  

Мектептегі тәрбие жұмысының жағдайын бақылау 

Тәрбиелік бағыттар 

бойынша қызметке 
бақылау 

«Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын іске асыру. 

Қыздар және ұлдар 

кеңесінің жұмысы. 

Қысқы демалыс уақытын 
ұйымдастыру.Сынып 
жетекшілер жұмысының І 
ж.ж бойынша есебі. 

Бағыттар бойынша 
жұмыс жоспары, іс-шара 
материалдары.   

1-8 сыныптар Тақырыптық Жалпы  Құжаттарды 
зерделеу  

ДТІЖО 

Сынып 
жетекшіле
р 

Желтоқсан Анықтама 

Оқу-тәрбе процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу сапасын бақылау 

Педконсилиум  Мұғалімнің, арнайы 
педагогтің немесе басқа 
мамандардың) көмекті 

қажет ететін балаларды 
анықтауы, сонымен қатар 
балалардың оқудағы және 
мінез-құлқындағы 
ауытқуларының сипатын 
және себебін анықтау; – 
психологиялық-
педагогикалық қолдаудың 

жеке бағдарламаларының 
мазмұнын анықтау 

Психологиялық-
педагогикалық 
консилиум жұмысының 

қағидалары 

1-8 сынып  Тақырыптық Жан-
жақты 

Консилиум 
жұмысын 
ұйымдастыру

дың  үш 
кезеңін 
сақтау   

ДОІЖО 

Психолог 

Желтоқсан Хаттама  



Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау объектісі 
Бақылау 

субъектіле

рі 

Бақылау 

түрі 
Бақылау 

нысаны 
Бақылау 

әдістері 
Жауапты

лар 

Орындау 

мерзімдер

і 

Қорытындыс

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету үшін бақылау 

Жалпыға бірдей 
міндетті оқумен 
қамтудың орындалуын 
бақылау 

Зертханалық,сараман-дық 
жұмыстардың жүргізілуін 
бақылау 

Оқу бағдарламасының 
орындалуын бақылау 

Биология, 
химия, 
физика пән 
мұғалімдер
і  

Тақырыпты
қ 

Ағымдық Әкімшілік 
тексеріс  

ДОІЖО Қаңтар ДЖК 

І-ші жартыжылдық 
бойынша 
оқушылардың 

үлгерімін бақылау  

Оқыту сапасын арттыру үшін 
басқармалық шешім шығару 

«Kundelik.kz» 
электронды журнал 
материалдары 

(тоқсандық баға,БЖБ, 
ТЖБ қортындылары) 

1-8 сынып  Фронтальд
ы  

Жан-жақты  Сараптама ДОІЖО Қаңтар ДЖК  

Қамқоршылықтағы 

және ата-анасының 

қамқорлығынсыз 

қалған балалармен 

жұмысты бақылау. 

«Қамқорлық» 

акциясының І ж.ж 

қортындысын 

бақылау   

 

Ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған 
балалардың құқығы ме 
бостандығын іске асыру. 
«Қамқорлық» акциясының 
жүзеге асырылуы  

Әлеуметтік педагог 
жұмысының 
материалдары  

Аз 
қамтылған 
балалар 
ортасы  

Тақырыпты
қ  

Дербес  Ағымдық  ДТІЖО 

Әлеуметті
к педагог 

Қаңтар  Педкеңеске 
ақпарат  

Мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 



Оқушылардың жеке іс-

қағазын  бақылау 

 

 

Оқушылардың жеке іс-

қағаздарын электронды 

форматқа ауыстыру  

 

«Kundelik.kz»-те 

оқушылар туралы 

жеке деректер. 

 

 

Оқушылар 

жеке іс-

қағазы  

Фронтальд

ы 

Дербес  Құжаттарме

н жқмыс  

ДТІЖО, 

сынып 

жетекші 

лері 

Қаңтар  Анықтама  

Оқушылар дәптерлерін 

тексеру 

Қазақ тілі мен әдебиет 

пәні бойынша дәптерлерін 

тексеру жүйесі,қатемен 

жұмыс,сынып және 

домтапсырмаларының көлемі..  

Оқушылар 

дәптерлерінің 

жағдайы  

5-8 сынып 

оқушылар-

ң 

дәптерлері. 

Тақырыпты

қ 

Ескертпелі  Әкімшілік 

тексеріс  

ДОІЖО 

Пән 

мұғалім 

дері  

Қаңтар  ДЖК 

1-8 сынып 

оқушыларының 

күнделігін тексеру  

Оқушы күнделіктерінің 

жүргізілуі. 

 

 

 

Оқушылар 

күнделігінің 

жүргізілуі   

1-8 сынып 

оқушылар 

күнделігі  

Тақырып 

тық 

Дербес  Құжаттарды 

зерделеу 

Пед-

ұйымдаст

ырушысы 

Қаңтар  Анықтама  

Қызметкерлер ЕШ 

рәсімдеуді бақылау  

Қызметкерлермен еңбек 

шартын жасауды бақылау 

Мектеп 

қызметкерлерінің 

еңбек шарты  

Мектеп 

қызметкер- 

лерінің 

жеке іс-

құжаттары  

Тақырыпты

қ  

Ескертпелі  Құжаттарды 

зерделеу  

Кадр 

бөлімі  

Қаңтар Ұсынымдар 

Электронды журналды 

жүргізуді бақылау 

Тоқсандық бағалардың әділ 

қойылуын талдау,КТЖ 

сәйкестігі,жазбаша жұмыстар 

нормаларының орындалуы  

«Kundelik.kz» 

электронды журнал 

материалдары  

«Kundelik.

kz» 

электронд

ы журнал 

Тақырыпты

қ 

Ағымдық Электронды 

күнделікті 

тексеру 

ДОІЖО Қаңтар  Ұсыныстар 



Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету жағдайын бақылау 

Пәндік (әдістемелік) 
апталықтар мен 
онкүндіктерді өткізуді 
бақылау 

Қазақ тілі мен әдебиет пән 
онкүндігі 

Онкүндік аясында 
ашық сабақтар, 
сыныптан тыс іс-
шаралар 

Қазақ тілі 
мен 
әдебиет 
ӘБ  

Тақырыпө  
тық 

Жан-жақты  Жазбаша, 
ауызша  

Әдістеме 
лік кеңес, 
ӘБ 
жетекші 
лері 

Қаңтар  ДЖК 

Әдістемелік қызмет 

жұмысын бақылау. 

Аттестациядан өтетін 

мұғалімдермен жүргізілетін 

жұмыстардың барысы. 

ӘБ жұмыстарына талдау 

жүргізу  

 

Атқарылған 

жұмыстарға 

әдістемелік тұрғыдан 

талдау 

жасау,әдістеме-лік 

қызметке өзгерістер 

енгізу. 

Аттестация 

комиссия 

жұмысы  

Тақырыпты

қ 

Ағымдық  Таңдаулы 

сабақтарға 

қатысу  

ДҒІЖО 

ӘБ 

жетекші 

лер 

Шығарма

шылық 

топ 

ұстаздары 

Қаңтар  ДЖК 

Ағылшын тілі 

сабағында бағалауды 

жүзеге асыруды 

бақылау  

Қазақ тілі мен әдебиеті 

сабағында бағалаудың 

шыншылдығы,пәннің 

жүргізілуі  

«Kundelik.kz» сынып 

журналдары,сабаққа 

кіру талдаулары  

Пән 

мұғалім -

дері. 

5-8 -

сыныптар  

 

Тақырып    

тық 

Дербес  Сабақтарға 

ену  

ДОІЖО 

ӘБ 

жетекшіле

рі 

Қаңтар  Анықтама 

ДЖК   

Базалық және қосымша білім беруді қамтамасыз етуді бақылау 

Оқу пәндерін оқыту 
мен оның дайындығын 

бақылау 

Оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын  қалыптастырат

ын әдістерді таңдаудағы 
мұғалім қызметіне талдау 
жасау 

Оқу пәндерін оқыту 
жағдайы  

5,8 сынып 
пән 

мұғалімдер
і 

Дербес Жан-жақты  Ауызша,жаз
баша  

ДОІЖО 

ӘБ 

жетекшіле
рі 

Қаңтар  ӘБ отырысы 



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

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

Оқу пәндерін оқыту 
жағдайы  

1-4 
сыныптар  

Фронтальд
ы  

Пәндік  Администра
ция тексеріс  

ДОІЖО Қаңтар  ДЖК  

Мектептегі тәрбие жұмысының жағдайын бақылау 

Сабаққа қатысуды 
бақылау   

Сабаққа қатыспаған 
оқушыларды анықтау, себепсіз 
сабаққа қатыспаудың алдын 

алу 

«Kundelik.kz» 
бойынша 
оқушылардың сабаққа 

қатысуы 

1-8 
сыныптар  

Фронтальд
ы 

Ағымдық Мониторинг 
қортындысы
  

ДОІЖО 

Сынып 
жетекшіле

р 

Қаңтар Сабаққа 
қатысуға 
байланысты 

қорытынды 
талдау 
негізінде 
мектептішілік 
бұйрық 

Мектеп 
қызметкерлерінің 
оқушылардың еңбек 
жағдайын 

ұйымдастыруын 
бақылау 

Дене шынықтыру 
мұғалімдерінің техникалық 
қауіпсіздік ережесімен 
таныстыруын тексеру және 

оның орындалуына бақылау 

ҚТ бойынша қайта 
нұсқау жүргізу 
журналы. Жұмыс 
орнында туындаған 

жарақаттану 
жағдайларының 
актілері 

Дене 
шынықтыр
у пән 
мұғалімі 

Тақырып 
тық 

Жан-жақты  Қауіпсіздік 
журналдары  

ДТІЖО 

ӘБ 
жетекшісі 

Қаңтар  ҚТ бойынша 

тыңдалған 

нұсқаулықты 

тіркеу 

журналы.  

ДЖК 

Оқушыларды есепке 
алуды бақылау 

 
Есепке алу 

қорытындысы,  

Құқық 
бұзушылы
қтың 
алдын алу 
кеңесі  

Тақырып 
тық 

Дербес  Сауалнама, 
сұхбат 

ДТІЖО 

Құқық 
бұзушы 
лықтың 
алдын алу 
кеңесі 

Қаңтар  Сынып 
жетекшілерге 
ұсыныс  

Тәрбиелік бағыттар 

бойынша қызметке 

бақылау 

Әлеуметтік педагог,психолог 

және сынып жетекшілерінің 

діни экстремизм 

наркологиялық 

Әлеуметтік педагог, 

психолог, 

сынып жетекшілер 

Қосымша 
қызмет 

жұмысы  

Тақырыпты
қ 

Диагности 
калық  

Құжаттарды 
зерделеу 

Психолог, 

әлеуметтік 

педагог, 

Қаңтар  ДЖК 



бекет     бағытындағы атқарып 

жатқан жұмыстарын зерделеу. 

Сынып жетекшілер 
бірлестігінің І ж.ж бойынша 
жұмысы 

сынып 
жетекші 
лер 

Оқу-тәрбе процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу сапасын бақылау 

Оқуға ынтасы төмен 
оқушылармен 
жүргізілетін жұмысты 
бақылау 

Психологтың оқушылар 
ұжымында үлгерімі төмен 
оқушылар тобының 
психологиялық ахуалын 
анықтап,олардың қауіпті 

деңгейін азайтуға жүргізілген 
тренингтеріне талдау. 

Психологиялық 
қолдау көрсету 
материалдары, 
сауалнаманың 
талдауы 

Психологи
ялық 
қызмет  

Тақырыпты
қ 

Диагностик
алық 

Сараптама  Психолог, 
әлеуметтік 
педагог 

Қаңтар Ұсынымдар  

Салауатты өмір салтын 
насихаттау  

СӨС насихаттау СӨС бойынша 
сауалнама 
қорытындысы. 

Оқушылар
дың 
денсаулық 
және 
физикалық 
дайындық 
деңгейін 

бақылау  

Тақырыпты
қ 

Диогностик
алық  

Сараптама  Психолог, 
әлеуметтік 
педагог 

Қаңтар  Анықтама 

 

 

 

 

 

 



Бақылау 

тақырыбы 
Бақылау мақсаты Бақылау объектісі 

Бақылау 

субъектілері 
Бақылау 

түрі 
Бақылау 

нысаны 
Бақылау 

әдістері 
Жауаптыл

ар 

Орынд

ау 

мерзімд

ері 

Қорыт

ындыс

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету үшін бақылау 

«Қамқорлық» 

акциясының 

өткізілуін бақылау  

Акция мақсатын іске асыру  Акция аясында көмек 

көрсету актілері 

Әлеуметтік 

санаттағы отбасы 

балалары  

Тақырыпт 

ық 

Ағымдық Әңгімелесу Әлеуметтік 

педагог 

Ақпан Мәлімет 

Оқу пәндерін оқыту 

мен оның 
дайындығын 
бақылау 

Мектепалды даярлық сыныбы мен 

бастауыш буын арасындағы 
сабақтастық. 

Бастауыш 

сынып     мұғалімдері 

Дайындық 

сыныбы  

Тақырып -

тық 

Диогности 

калық 

Ауызша, 

жазбаша 

ДОІЖО Ақпан  ДЖК 

Мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

Мектепішілік 

құжаттарға бақылау 

Электронды күнделік бойынша 

бағалардың толымдылығы  мен 

бақылау,практикалық жұмыстардың 

уақытылы бағалануына талдау жасау. 

 

«Kundelik.kz» 

электронды 

журналдың 

жүргізілуі  

 

Электронды 

журнал  

Фронтальды Ағымдық Құжаттарды 

зерделеу  

ДОІЖО 

ӘБ 

жетекшісі 

Ақпан  ДЖК 

Оқушылар 

дәптерлерін 

тексеру 

Химия,биология,математика,физика,и

нформатика пәндері 

дәптерлерін,практикалық 

бөлімдерді     тексеру. 

Оқушылар 

дәптерлерінің жай 

күйі  

Оқушылар 

дәптерлері 

Тақырыпты

қ 

Ағымдық Құжаттарды 

зерделеу  

ДОІЖО Ақпан ДЖК 

Оқушылар 

күнделігін тексеру  

Күнделіктің ұқыпты және дұрыс 

жүргізілуін бақылау 

Оқушылар 

күнделігінің жай күйі 

Оқушылар 

күнделігі 

Тақырып-

тық 

Ескерт-

пелі 

Құжаттарды 

зерделеу  

Пед.ұйым Ақпан Ұсыным

дар  

Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету жағдайын бақылау 



_________ 
мұғалімді 
персоналды 
бақылау (қажет 
болса) 

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 

Пән мұғалімі Дербес Диогности
калық 

Сабақтарға 
ену  

Әдістемелі
к кеңес 

Ақпан   Анықта
ма 
(бұйрық
) 

Пәндік 
(әдістемелік) 
апталықтар мен 

онкүндіктерді 
өткізуді бақылау 

Химия, биология,жаратылыстану,өзін-

өзі тану пән бірлестігінің онкүндігі. 

Математика,физика және информатика 
пәндер бірлестігінің онкүндігі 

Онкүндік аясында 
ашық сабақтар, 
сыныптан тыс іс-

шаралар 

Пән мұғалімдері  Тақырыпты
қ 

Пәндік-
жалпылам
а  

Сабақтарға 
ену,құжатта
рды 

зерделеу  

Әдістемелі
к кеңес, ӘБ 
жетекшілер

і 

Ақпан  ДЖК 

Физика,химия 

сабағында 

бағалауды жүзеге 

асыруды бақылау  

Физика,химия     сабағында 

бағалаудың шыншылдығығы,      

пәннің жүргізілуі  

«Kundelik.kz» сынып 

журналдары,сабаққа 

кіру талдаулары  

Пән мұғалімдері. 

7 /химия/,8 

/физика/ 

сыныптары  

 

Тақырыпты

қ 

Дербес  Сабақтарға 

ену  

ДОІЖО 

ӘБ 

жетекшілер

і 

Ақпан  

 

Базалық және қосымша білім беруді қамтамасыз етуді бақылау 

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 Тақырып-
тық 

Ағымдық Құжаттарды 
зерделеу  

ДОІЖО Ақпан  Анықта
ма  

Жалпылама-

сыныптық бақылау 

 

Білім сапасын көтеру бағытындағы 

қызмет  

Сабаққа 

кіру,тоқсандық 

бағалаудың 

шыншылдығы,оқу 

пәндерінің игерілуі  

7- 8- сыныптар Жалпылама-

сыныптық 

бақылау 

Диагности 

калық 

Сараптама  Бұйрық 

бойынша 

жауапты 

тұлға 

Ақпан  

 

Мектептегі тәрбие жұмысының жағдайын бақылау 



Мектеп 
қызметкерлерінің 
оқушылардың 
еңбек жағдайын 
ұйымдастыруын 
бақылау 

Информатика,технология пән 

мұғалімдерінің техникалық қауіпсіздік 

ережесімен оқушыларды таныстыруын 

және оның орындалуын бақылау 

Мектеп 
қызметкерлерінің 
оқушылардың еңбек 
жағдайын 
ұйымдастыруы 

Қауіпсіздік 
журналдары  

Фронтальді Ағымдық Құжаттарды 
зерделеу  

ДТІЖО Ақпан  ДЖК 

Тәртіптік 

жауапкершілікті 

бақылау  

Педагогтердің тәртіптік 

жауапкершілігінің талдауы  

Анықтамалар,тапсыр

малар мен жоспарды 

орындау 

қортындысы  

Пән мұғалімдері  Тақырып-

тық 

Дербес  Құжаттарды 

зерделеу  

ДОІЖО Ақпан  ДЖК 

Сабақтан тыс 
жұмысты 
ұйымдастыруды 
бақылау 

Факультатив сағаттарының жүргізілуін 
талдау 

Бағдарламаны іске 

асыру 

 

Қосымша пән 
мұғалімдері  

Фронтальды Жалпы-
лама 

Сабақтарға 
ену,құжатта
рды 
зерделеу  

ДТІЖО 

Сынып 
жетекшілер 

Ақпан  Анықта
ма  

Тәрбиелік бағыттар 

бойынша қызметке 

бақылау 

Отбасылық тәрбие, еңбек, 

экономикалық және экологиялық 

тәрбие және рухани-адамгершілік 

тәрбие бағытындағы атқарылған 

жұмыстарға талдау жүргізу.  

Сынып жетекшілер 

мен сыныптан тыс іс-

шаралар бойынша 

ақпарат жинақтау. 

Сынып 

жетекшілер  

Тақырып-

тық 

Жан-

жақты  

Құжаттарды 

зерделеу, 

мониторинг 

ДТІЖО 

Сынып 

жетекшілер 

Ақпан  ДЖК 

ҚР мемлекеттік 

рәміздерін 

насихаттау 

жұмысы  

ҚР мемлекеттік рәміздерін 

насихаттауға арналған іс-шаралардың 

өту деңгейі 

Сынып жетекшілер 

мен сыныптан тыс іс-

шаралар бойынша 

ақпарат жинақтау. 

Сынып 

жетекшілер  

Тақырып-

тық 

Ескертпел

і 

Құжаттарды 

зерделеу, 

мониторинг 

ДТІЖО 

Сынып 

жетекшілер 

Ақпан  ДЖК 

Құқық 
бұзушылықтың     а
лдын алу жұмысын 
бақылау 

«нөлдік төзімділік» қағидаттарын іске 
асыру 

Диагностикалық 
жұмыстар, 
сауалнамалар, 
сыныптан тыс іс-
шаралардың 

материалдары, 
оқушылардың 

Сынып 
жетекшілер  

Тақырып-
тық 

Диогности
калық  

Құжаттарды 

зерделеу, 

мониторинг 

ДТІЖО 

Сынып 
жетекшілер 

Ақпан  ДЖК 



сабақтан тыс 
жұмыспен қамтылуы 

Оқу-тәрбе процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу сапасын бақылау 

Дарынды 
оқушылармен 
жұмыс 
жоспарының 
орындалуын 
бақылау  

Дарынды оқушылармен өткізілген 
мектепішілік,аудандық,облыстық,респ
убликалық деңгейдегі 
сайыс,байқауларға талдау жүргізу  

Дарынды 
оқушылармен жұмыс  

Дарынды 
оқушылар базасы  

Тақырып -
тық 

Жалпыла-
ма 

Құжаттарды 
зерделеу 

ДОІЖО Ақпан Ұсыным
дар  

Материальдық-

техникалық базаға 

мектепішілік 

бақылау 

Табиғи және жасанды 

жарықтандырудың гигиеналық  

талапқа сай жарықтандыру мен 

жарықтандырудың сапа көрсеткіші 

арқылы тексеру. 

Кабинетке жауапты 

пән мұғалімдері 

Сынып 

кабинеттері  

Тақырып-

тық 

Дербес Ағымдық ДШІЖО Ақпан  Анықта

ма  

Оқушылардың 

денсаулығын 

сақтау және 

нығайту 

Оқушылардың денсаулығын сақтау 

бойынша алдын алу жұмысының жай –

күйі 

Оқушылардың 

денсаулық және 

физикалық деңгейі  

Оқушылар,мұғалі

мдер 

Тақырып—

тық 

Жалпыла-

ма 

Ағымдық ДТІЖО 

Медбике  

Ақпан ДЖК 

  

 

 

          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету үшін бақылау 

Жалпыға бірдей міндетті 

оқумен қамтудың 

орындалуын бақылау 

Үй тапсырмасы көлеміне 

талдау жүргізу. 

 

 

Үй тапсырмасының 

көлемі  

Пән мұғалімдері Тақырып-

тық 

Ағымдық  Құжаттард

ы зерделеу  

ДОІЖО Наурыз

  

ДЖК  



 

Білім сапасын талдау  ІІІ тоқсан қорытындысы 

бойынша оқушылар 

қозғалысы мен білім 

сапасына салыстырмалы 

сараптамасы. 

Оқушылардың 

білім,білік,дағы 

сапасы  

1-8 сынып 

оқушылары  

Тақырып-

тық 

Диогност

и 

калық 

Құжаттард

ы зерделеу  

ДОІЖО Наурыз ДЖК 

Оқу пәндерін оқыту мен 

оның дайындығын бақылау 

Таңдау,үйірме сағаттарының 

жүргізілуі  

Оқу 

бағдарламасының 

орындалуы  

Қосымша пән 

мұғалімдері 

Тақырып-

тық 

Тақырып-

тық-

жалпыла

ма  

Сабақтарға 

ену  

ДОІЖО Наурыз ДЖК  

Мектепте өзін-өзі тану 

пәнінің оқытылу жай-күйін 

тексеру  

Оқушылар бойында рухани-

адамгершілік 

құндылықтарын 

қалыптастыру 

Оқу пәндерінің 

оқытылу жағдайы  

Өзін-өзі тану пән 

мұғалімдері  

Фронтальды  Пәндік-

жалпыла

ма  

Сабақтарға 

ену. 

Құжаттард

ы зерделеу  

ДОІЖО Наурыз ДЖК  

Оқу бағдарламасының 

игерілуін бақылау  

Сабақтастық шеңберінде 4-

ші сынып оқушыларының 

негізгі мектепте оқуға 

дайындығы 

Орта буынға 

бейімделуге 

дайындық 

4-ші сынып 

оқушылары 

Фронтальды  Сыныпт-

ық-

жалпыла

ма  

Сабақтарға 

ену. 

Құжаттард

ы зерделеу  

ДОІЖО Наурыз ДЖК  

20---20--- оқу жылының 
жүктемесін алдын ала 
бақылау 

Келесі оқу жылына 
жүктемені алдын ала бөліп 
қою 

Мұғалімдердің оқу 
жүктемесінің жобасы  

ӘБ жетекшілері Тақырып-
тық 

Ағымдық Тарификац
ия 
құжаттары  

ДОІЖО Наурыз
  

Ұсыныс 
парағы  

Мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 



Электронды журналды 

жүргізуді бақылау  

Электронды күнделік 

бойынша сынып 

жетекшілердің оқушылар 

туралы мәліметті толық 

толтыруын бақылау. 

 

Мектеп құжаттарын 

жүргізу  

«Kundelik.kz» Тақырыптық Ескертпелі  Электронды 

журналдарды 

зерделеу  

ДОІЖ

О 

ДТІЖ

О 

Наур

ыз  

Анықта

ма 

Оқушылар дәптерлерін 

тексеру  

1-4 сынып оқушыларының 

жазба жұмыс дәптерлерін 

тексеру. 

 

Оқушы дәптерлерінің 

жағдайы 

1-4 сынып 

оқушылары  

Тақырыптық Администр

ация 

тексеріс 

Оқушы 

дәптерлерін 

тексеру  

ДОІЖ

О 

Наур

ыз 

Анықта

ма  

Оқушылар күнделігін 

тексеру  

Оқушылар күнделігінің 

ұқыпты және дұрыс 

жүргізілуі.Ата-аналар 

тарапынан тексерілуі. 

Оқушы 

күнделіктерінің 

жағдайы 

8-11 сынып 

оқушылары  

Тақырып-

тық 

Администр

ация 

тексеріс 

Оқушы 

күнделіктерін 

тексеру  

ДТІЖ

О 

Пед.ұй

ым 

Наур

ыз 

Анықта

ма  

Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету жағдайын бақылау 

_________ мұғалімді 
персоналды бақылау 

Мұғалімге жеке әдістемелік 

көмек көрсету немесе  

*жаңартылған білім 
мазмұны, критериалды 
бағалау бойынша 
педагогикалық тәжірибемен 
алмасу 

Сабақтарға кіру, 
«әдістемелік копилка», 
мұғалімнің жеке іс қағазы 

Пән мұғалімі  Фронтальды Дербес  Сабақтарға 
ену  

Әдісте
мелік 
кеңес 

Наур
ыз  

Анықта
ма 
(бұйры
қ) 

Пәндік (әдістемелік) 
апталықтар мен 
онкүндіктерді өткізуді 
бақылау 

Бастауыш сыныптар 
онкүндігі  

Онкүндік аясында ашық 
сабақтар, сыныптан тыс 
іс-шаралар 

ӘБ 
мұғалімдері  

Тақырып-
тық 

Жалпылама-
пәндік  

Сабақтарға 
ену.Құжаттар
ды зерделеу  

Әдісте

мелік 

кеңес,  

Наур
ыз  

ДЖК 



ӘБ 
жетек
шілері 

Әдістемелік қызмет 

жұмысын бақылау. 

Аттестаттаудан өткізу 

жұмыстарының барысын 

бақылау. 

Келесі оқу жылында 

санаттарын 

растайтын,көтеретін 

мұғалімдердің әдістемелік 

жұмыс мазмұнына талдау 

жасау. 

 

Аттестациялық қызмет  Аттестация-

дан өтетін пән 

мұғалімдері  

Фронтальды Дербес  Құжаттарды 

зерделеу  

ДОІЖ

О 

Аттест

ация 

комисс

ия 

мүшел

ері 

Наур

ыз  

ДЖК  

География,биология 

сабағында бағалауды жүзеге 

асыруды бақылау  

География, 

биология  

сабағында бағалаудың 

шыншылдығы,пәннің 

жүргізілуі  

«Kundelik.kz» сынып 

журналдары,сабаққа кіру 

талдаулары  

Пән 

мұғалімдері. 

7- 8 сынып 

/география/,  

/биология/  

 

Тақырып-

тық 

Дербес  Сабақтарға 

ену  

ДОІЖ

О 

ӘБ 

жетек

шілері 

Наур

ыз  

Анықта

ма 

ДЖК   

Базалық және қосымша білім беруді қамтамасыз етуді бақылау 

Жалпылама-сыныптық 

бақылау 

6 сынып 

Оқу бағдарламасының 
игерілуі мен оқушылардың 
функционалдық 
сауаттылығын бақылау 

Оқу пәндерінің жағдайы  6 сынып пән 
мұғалімдлері 

Фронтальды
  

Жалпыла-
ма-
сыныптық 

Сабақтарға 
ену,құжаттар  

ДОІЖ

О 

ДТІЖ

О 

ДҒІЖ
О 

Наур
ыз  

ДЖК 



Мектептегі тәрбие жұмысының жағдайын бақылау 

Айрықша көңіл бөлуді қажет 
ететін оқушылардың сабаққа 
қатысуын және үлгерімін 
бақылау 

Себепсіз мектепке келмеудің 
алдын алу 

«Kundelik.kz» бойынша 
оқушылардың сабаққа 
қатысуы 

1-8 сынып 
оқушылары  

Фронтальды Жал
пыла
ма 

«Kundelik. 

kz» бойынша 
оқушылардың 
сабаққа қатысу 
мониторингісі  

ДТІЖ

О 

Сынып 
жетек
шілер 

Наур
ыз  

Сабаққа 
кіруді 
талдау 
қорыты
ндысы 
бойын
ша 

анықта
ма 

Сынып сағаттарының, 

сыныптан тыс іс-

шаралардың,оқушылардың 

бос уақытын 

ұйымдастырылуы  

Құндылықтарға негізделген 
білім беру ортасын құру   

Сынып жетекшілер 
жұмысының сапасы 

Сынып 
жетекшілер  

Тақырыптық Жал
пыла
ма  

Құжаттарды 
зерделеу, 
сауалнама  

ДТІЖ

О 

Сынып 
жетек
шілер 

Наур
ыз  

Сынып 
жетекш
ілер 
жұмыс
ының 
монито
рингісі  

Материальдық-техникалық 

базаға мектепішілік бақылау 

Оқу кабинеттерінде оқу 

техникалық құрал 
жабдықтардың жағдайы мен 
сақталуын тексеру 

Оқу кабинеттерінің 

жетекшілері 

Сынып 

кабинеттері  

Тақырыптық Ағы

мды
қ  

Даму жоспарының 

орындалу 
жағдайы  

ДШІЖ

О 

Наур

ыз  

Анықта

ма 

Білім алушылардың құқық 
бұзушылық динамикасына 
талдау жүргізу  

Рейдтік іс-шаралар 

қортындысы. 

Құқық бұзушылық кеңесінің 
атқарылған жұмысын 
тексеру. 

Құқық бұзушылық кеңесі 
мүшелері 

1-8 сынып 
оқушылары  

Тақырыптық Еске
ртпе
лі  

Құжаттарды 
зерделеу, сұхбат  

ДТІЖ
О 

Наур
ыз  

Анықта
ма  

Оқу-тәрбе процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу сапасын бақылау 

Оқушыларға психологиялық 
көмек көрсету қызметі  

Оқушының кризистік 
жағдайы:мектеп 

Оқушылардың 
психологиялық қолайлы 
жағдаятының деңгейі 

Сынып 
жетекшілер 

Тақырыптық Диог
ност

Сауалнама, сұхбат ДТІЖ
О  

Наур
ыз  

Ұсыны
мдар  



психологының жұмысын 
тексеру. 

икал
ық 

Оқуға ынтасы төмен 

оқушылармен жүргізілетін 

жұмысты бақылау 

Үлгерімі төмен 

оқушылардың оқуын 

ұйымдастыруға мүмкіндік 

туғызған әлеуметтік педагог 

пен психолог жұмысына 

талдау жасау  

Педагогикалық босаңсыған 

оқушылармен өткізілетін 

алдын алу жұмыстарының 

сапасы  

Үлгерімі төмен 

оқушылар мен 

пән 

мұғалімі,сынып 

жетекшілер 

Тақырыптық Жал

пыла

ма  

Құжаттар, 

әңгімелесулер 

ДОІЖ

О 

Әлеум

еттік 

педаго

г 

Психо

лог 

Наур

ыз 

Анықта

ма  

ӨҚН, ЖЖЕ 

бағдарламаларының  

оқытылу жай-күйі 

Қосымша білім беру 

бағдарламасын орындау  

Оқу бағдарламасының 

орындалуы 

Пән мұғалімдері  Тақырыптық Тақы

рыпт

ық-

жалп

ыла

ма 

Құжаттарды 

зерделеу  

ДОІЖ

О 

ДТІЖ

О 

Наур

ыз 

Анықта

ма  

Мектепте АҚ мен ТЖ жай-
күйін тексеру  

Оқушылар мен мұғалімдер 
арасында жүргізілген іс-
шаралар нәтижелері  

Мектеп қызметкерлерінің 
оқушылардың еңбек 
жағдайын ұйымдастыру  

Мектеп 
мұғалімдері  

Тақырыптық Дерб
ес  

Құжаттарды 
зерделеу  

ДТІЖ
О 

Наур
ыз 

Анықта
ма  

 

 

 

 

Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау объектісі 
Бақылау 

субъектілері Бақылау түрі 
Бақылау 

нысаны Бақылау әдістері Жауаптылар 
Орындау 

мерзімдері Қорытындысы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету үшін бақылау 

Кітапхананың кітап қоры 

бойынша талдау жүргізу 

(оқулықтар, ОӘК) 

Келесі оқу жылында 

оқушылардың  оқулықпен 

қамтамасыз етілуін  бақылау. 

Кітапхана  Кітапхана қоры Тақырыптық Ағымдық Құжаттарды 

зерделеу 
Кітапханашы 

Сынып 

жетекшілері 

Сәуір  Мәлімет, қосымша 

оқулықтарға өтінім. 

Мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

Оқушылар дәптерлерін тексеру  Оқушылардың ағылшын тілі 

дәптерлерін тексеру:дәптер 

жүргізу,сынып және үй 

жұмыстарының көлемінің 

сәйкестігі,дәптер тексеру 

нормаларының 

орындалуы,қателермен 

жұмыстың болуын бақылау. 

«Kundelik.kz», 

оқушылар 

дәптерлері  

5-8 сынып 

оқушылары  
Тақырыптық Әкімшілік 

тексеріс 
Құжаттарды 

зерделеу  
ДОІЖО 

ДТІЖО 

Сәуір  ДЖК  

Электронды журналды 

жүргізуді бақылау  
Оқушылар күнделігінің ұқыпты 

және дұрыс жүргізілуі.ата-

аналар тарапынан тексерілуі. 

«Kundelik.kz» 

электронды 

журналдың 

жүргізілуі 

Электронды 

журналдар 
Тақырыптық Ағымдық Құжаттарды 

зерделеу 
ДОІЖО Сәуір ДЖК 

 

Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету жағдайын бақылау 

Танымдық оқу әрекет деңгейі 

жоғары оқушылармен 

жүргізілетін жұмыс 

Облыстық,республикалық 

олимпиада мен ғылыми жобалар 

сайысының қорытындысы. 

Оқушылардың 

олимпиада, ғылыми 

жобаларға қатысу 

деңгейі 

Дарынды 

оқушылар 

базасы  

Тақырыптық Дербес  Құжаттарды 

зерделеу 
ДОІЖО 

ДТІЖО 

Сәуір  ДЖК 

_________ мұғалімді 

персоналды бақылау 
Мұғалімге жеке әдістемелік 

көмек көрсету 

немесе жаңартылған білім 

мазмұны, критериалды бағалау,  

Педагогикалық 

тәжірбиені тарату 

механизмі  

Пән мұғалімі  Фронтальды  Дербес  Сабақтарға 

ену,құжаттарды 

зерделеу  

Әдістемелік 

кеңес 
Сәуір  Анықтама (бұйрық) 

Пәндік (әдістемелік) 

апталықтар мен онкүндіктерді 

өткізуді бақылау 

Ағылшын тілі пәні онкүндігі 

 Жас мамандар 

мектебінің  онкүндігі 

Онкүндік аясында 

ашық сабақтар, 
сыныптан тыс іс-

шаралар 

Пән мұғалімдері  Тақырыптық Жалпылама-

пәндік 
Сабақтарға 

ену,құжаттарды 

зерделеу 

Әдістемелік 

кеңес, ӘБ 

жетекшілері 

Сәуір  ДЖК 



Әдістемелік қызмет жұмысын 

бақылау. 
Жас мамандар және жаңадан 

келген мұғалімдер жұмысына 

талдау жүргізу. 

Жас 

мамандар,жаңадан 

келген мұғалімдер 

 

Тәлімгерлер  Тақырыптық Дербес  Тәлімгерлік 

қызмет 

жоспарының 

жүзеге асырылуы 

ДОІЖО 

ДТІЖО 

Сәуір  ДЖК  

Тарих пәні сабағында 

бағалауды жүзеге асыруды 

бақылау  

Тарих  сабағында бағалаудың 

шыншылдығы,пәннің 

жүргізілуі  

«Kundelik.kz» 

сынып 

журналдары,сабаққа 

кіру талдаулары  

Пән мұғалімі. 

5-8- сыныптар  

 

Тақырыптық Дербес  Сабақтарға ену  ДОІЖО 

ӘБ 

жетекшілері 

Сәуір  Анықтама 

ДЖК   

Базалық және қосымша білім беруді қамтамасыз етуді бақылау 

Оқуға ынтасы төмен 
оқушылармен жүргізілетін 

жұмысты бақылау 

Сынып жетекші және пән 
мұғалімдерінің үлгерімі төмен 

оқушылардың күнделігі және 

жазба жұмыс дәптерлерімен 

жүргізген жұмысына талдау 

жүргізу. 

Білім сапасын 
арттыру 

бағытындағы 

жұмыстар  

Үлгерімі төмен 
оқушылар мен 

пән мұғалімі, 

сынып 

жетекшілер 

Фронтальді Диогностикалық Сабақтарға ену, 
құжаттарды 

зерделеу  

ДОІЖО 

Сынып 

жетекшілер 

Сәуір  Анықтама 

Оқу пәндерін оқыту мен оның 

дайындығын бақылау 
4 сынып оқушыларының 

оқытудың ортаңғы буынына 

ауысуға дайындығын бақылау 

Оқу 

бағдарламасының 

орындалуы  

Бастауыш 

сынып 

мұғалімдері  

Тақырыптық Жалпылама-

сыныптық 
Сабақтарға ену, 

сауалнама 
ДОІЖО Сәуір  ДЖК  

Оқу пәндерінің оқытылу 

жағдайы  
7, 8-ші сынып оқушыларының 

математикалық сауаттылығын 

бақылау  

Оқу пәндерінің 

оқыту жағдайы  
Математика пәні 

мұғалімдері 
Тақырыптық  Жалпылама-

пәндік  
Сабақтарға ену, 

сауалнама 
ДОІЖО Сәуір  ДЖК  

Мектептегі тәрбие жұмысының жағдайын бақылау 

Мектептегі спорттық-

бұқаралық жұмыстың жай -күйі 
Оқушылардың физикалық 

дайындығы деңгейін талдау. 

СӨС қалыптастыруға 

бағытталған спорттық,дене 
шынықтыру –сауықтыру іс-

шараларының нәтижелігі  

Спорттық іс-

шаралар  
1-8 сынып 

оқушылары  
Тақырыптық Жалпылама  Құжаттарды 

зерделеу  
ДТІЖО Сәуір  ДЖК  

Құқық бұзушылықтың     алдын 

алу жұмысын бақылау 
Девиантты мінез-құлықты 

балалардың  бақылау 

күнделігінің жүргізілуін 

зерделеу. 

Педагогикалық 
босаңсыған 

балалармен 

өткізілетін алдын 

Сынып 

жетекшілер 
Фронтальды Ескертпелі  Сауалнама, 

әңгімелесу  

ДТІЖО Сәуір  ДЖК 



алу жұмыстарының 

сапасы  
«Құқық 

бұзушылық» 

кеңесі  

Оқу-тәрбе процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу сапасын бақылау 

Мектептегі жазғы маусымға 

алдын ала дайындығын 

талдау,білім алушылардың 

жазғы демалысын ұйымдастыру 

Мектеп ішіндегі лагерьде 

оқушылардың жазғы 

демалысының сапасын 

арттыру,ағымдағы жөндеу 

жұмыстарын ұйымдастыру 

  

  

Жаз -2022  

  

  

Сынып 

жетекшілер, 

жазғы бригада  

  

  

Тақырыптық 

  

  

Ағымдық  

  

  

Сауалнама,сұхбат  

  

  

ДТІЖО 

  

  

Сәуір  

  

  

Анықтама  

  

  

Сыныптардағы тәрбие 

жұмысының нәтижелігіне 

талдау жүргізу және 

мониторинг өткізу 

Мектептегі тәрбие жұмысының 

нәтижелігін талдау  

Сынып жетекшілер 

жұмысының 

сапасы   

Сынып 

жетекшілер 
Фронтальды  Қортынды  

Құжаттарды 

зерделеу  
ДТІЖО Сәуір  

Мониторинг, 

сараптама  

  

Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау объектісі 
Бақылау 

субъектілері Бақылау түрі 
Бақылау 

нысаны 
Бақылау 

әдістері Жауаптылар 
Орындау 

мерзімдері Қорытындысы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету үшін бақылау 

Білім алушылардың үлгерімін 

бақылау 
Жалпыға міндетті 

білім беру стандартын 

іске асыру, бағаның 

әділ қойылуы   

«Kundelik.kz» 

электронды журнал 
материалдары (оқыту 

сапасы) 

1-8 сыныптар 

бойынша 

электронды 

журнал 

Фронтальды Ескертпелі  Құжаттарды 

зерделеу 
ДОІЖО Мамыр  

 

Мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

Электронды журнал жүргізуді 

бақылау 
КТЖ-ның 

толтырылуы және 

оқушылардың 

тоқсандық,жылдық 

бағаларының 

уақытылы 

«Kundelik.kz» сынып 

журналдары. 

 

 

1-сынып бойынша 

электронды 

журнал 

Фронтальды Қортынды  Құжаттарды 

зерделеу  
ДОІЖО Мамыр  ДЖК  



толтырылуын 

қадағалау  
 

Оқушылардың жеке іс-қағаздыры-

ның жай күйі 
Сынып жетекшілердің 

оқушылардың жеке іс-

қағаздарын уақытында 

жүйелі толтырылуына 

талдау жасау. 

 

Оқушылардың жеке іс-

қағаздары 
1-8 сынып 

оқушыларының 

жеке іс-қағазы 

Тақырыптық  Қортынды  Құжаттарды 

зерделеу  
ДТІЖО Мамыр Ұсынымдар 

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасы Мемлекеттік     қызмет 

көрсету сапасын 

арттыру бағытындағы 

қызметке талдау 

жүргізу.   

Мемлекеттік қызмет 

көрсету 
Бұйрық, құжаттар Тақырыптық Ағымдық Құжаттарды 

зерделеу  
ДТІЖО Мамыр  Анықтама  

Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету жағдайын бақылау 

Әдістемелік қызмет жұмысын 

бақылау. 
ӘБ жұмысына талдау 

жүргізу.Білім сапасын 

көтеру бағытындағы 

атқарылған 

жұмыстарға талдау 

жүргізу.  

 

Нормативтік 

құжаттардың іске 

асырылуы  

ӘБ жетекшілері Тақырыптық Қортынды Құжаттарды 

зерделеу 
ДОІЖО 

ДТІЖО 

Мамыр  ДЖК  

Оқу кабинеттерінің әдістемелік 

тұрғыдан жабдықталуы  
Оқу кабинеттерінің 

әдістемелік 

мазмұнына талдау 

жасап,жаңа оқу 

жылына дайындығын 

зерделеу. 

Оқу кабинеттерінің 

жағдайы 
Оқу кабинеттері, 

жетекшілері  
Тақырыптық Дербес  Администрация 

тексеріс 
ДОІЖО Мамыр  ДЖК  

Базалық және қосымша білім беруді қамтамасыз етуді бақылау 



Оқуға ынтасы төмен оқушылармен 

жүргізілетін жұмысты бақылау 
Үлгерімі төмен 

оқушылардың оқу 

нәтижесі мен 

жетістікке жету 
жағдайын жасауды 

жоспарлаудағы 

әдістемелік бірлестік 

жұмысына талдау 

жасау. 

Оқушылар белсендігі. 

Білім сапасын 

жоғарлату бағытында-

ғы қызмет  

ӘБ жетекшілері 

мен пән 

мұғалімдері 

Тақырыптық Жан-

жақты  
Құжаттарды 

зерделеу  
ДОІЖО Мамыр  ДЖК 

Танымдық оқу әрекет деңгейі жоғары 

оқушылармен жүргізілетін жұмыс 
Келесі оқу жылына 

түзету енгізу үшін 
танымдық оқу әрекеті 

жоғары оқушылардың 

үлгерімі мен оқуға 

деген қызығушылық 
деңгейіне талдау 

жүргізу. 

Дарынды оқушылармен 

жұмыс  
Пән мұғалімдері Тақырыптық Қортынды  Құжаттарды 

зерделеу, 

сұхбат  

ДОІЖО 

ДТІЖО 

Мамыр  Анықтама 

Ұсыныс парағы 

Мектептегі тәрбие жұмысының жағдайын бақылау 

Материалдық-техникалық базаға 

мектепішілік бақылау 
Жазғы кезеңде 

материалды-

техникалық базаның 

сақталуын қамтамасыз 

ету.   

Өрт қауіпсіздігі 
талаптарын іске 

асыруды бақылау   

Ұйғарым, өрт 

қауіпсіздігі бойынша 

анықтамалар, 

нұсқаулық журналы, 
ағымдағы жөндеу 

жұмыстарының 

актілері   

Қауіпсіздік 

техника 

журналдары, іс-

шаралар  

Тақырыптық Қортынды  Құжаттарды 

зерделеу  
ДШІЖО Мамыр  Мәлімет, мектеп 

жанындағы лагерьді 

ашу бұйрығы және 

жазғы кезеңдегі жұмыс 

тәртібі   

Оқу жылы барысындағы тәрбие 

жұмысын бақылау   
Тәрбие жұмысы 

психологиялық-

әлеуметтік  және 

сынып жетекшілік 

бойынша жылдық есеп 

Анықтамалар, есептер, 
сауалнамалардың 

нәтижесі және басқалар 

Тәрбие үрдісінің 
сапасына 

қойылатын 

талаптар жүйесі  

Фронтальды Қортынды  Құжаттарды 

зерделеу  
ДТІЖО, 

психолог 
Мамыр  Сараптамалық есеп 

Оқу-тәрбе процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу сапасын бақылау 

Жалпыға міндетті оқуға тарту 

қорындағы қаражаттан әлеуметтік 

қорғалмаған отбасынан шыққан 

Әлеуметтік 

қорғалмаған 

отбасынан шыққан 
оқушыларға ыстық 

тамақ беруді 

Келу 

журналы,     бракераж 

журналы, тағамның 

мөлшері 

Оқушыларды 

ыстық тамақпен 

қамтамасыз ету 

жағдайы  

Тақырыптық, 

дербес 
Қортынды  Құжаттарды 

зерделеу  
Әлеуметтік 

педагог 
Мамыр  

 



оқушыларға тегін ыстық тамақ беруді 

ұйымдастыру жұмысын бақылау   
ұйымдастыруда 

мемлекеттік 

бағдарламаны іске 

асыру   

 

 

 

 
 


