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«Павлодар қаласының №7 жалпы орта білім беру бейіндік бейімдеуге мамандандырылған
мектебі» ММ 2018-2019 оқу жылына арналған жұмыс жоспары

Педагогикалық ұжым жұмыс жасайтын мәселе «Заманауи мектепте табысты тұлға

қалыптасуының шарты ретінде оқушылардың оқу және сабақтан тыс ісәрекетінде зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру»

Жылдық әдістемелік мәселе
«Білім сапасын жетілдірудің бұлақты бағдары ретінде оқушылардың функционалды сауаттылығын
арттыру іс-әрекеттер жүйелілігін қамтамасыз ету»

1.

Педагогикалық үжымның 2018-2019 оқу жылына арналған
жұмыс жоспарының негізгі міндеттері

1 .Қамтамасыз ету
- әр оқушының өз қажеттілігі мен мүмкіндігіне сай білім алуға тең қол жетімділігі, оқуға тартуды
100% жеткізу.
- облыстық білім беру басқармасының нормативті құжаттарының талаптарын ескере басқарудың
тиімді шешімдері негізінде білім беру сапасына мониторинг жүргізуді жетілдіру.
- оқытудың бар сатысында оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту.
- Мемлекеттік білім беру стандартының толық ауқымда орындалуы. Білім сапасын мектеп
бойынша 50%, гимназия сыныптарында 70% көтеру.
- мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттыруға жағдай жасау, олардың өз жүмысының нәтижесіне
жауапкершілігін арттыру, сынып талабына сай оқыту сапасын арттыру. 100% дипломға сай курстық
дайындықтан өту.
- ¥БТ дайындықта тиімді әдіс-тәсілдерді қолдану, диагностикалық негізде білімді түзету, бақылау
жүйесі мен басқару шешімдерін қабылдауды жетілдіру.
2.
Оқушылардың жеке дамуы траекториясы мен мұғалімдердің шығармашылығын.
қамтамасыз ету үшін кең көлемде таңдамалы курстардан авторлық бағдарламалар жасау
арқылы мұғалімдер мен оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттыру.
Мүғалімдердің әдістемелік белсенділік коэффициентін 48% жеткізу.
3.
«Дарынды балалар» бағдарламасын жүйелі іске асыру, оқушылардың зияткерлік
дағдысы мен ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу дағдысын қалыптастыру бойынша
түпкілікті жұмыс жасау, түрлі сайыстар жеңімпаздарын 57% көтеру.
4.
Мұғалімдердің 100% уақытылы электронды оқыту жүйесіне катысуын қамтамасыз
ету, мектептің бірыңғай ақпараттық кеңістігін құру бойынша жұмыс жасау.
5.
Тәрбие жұмысы жүйесін жетілдіру, мектеп өзін-өзі басқару моделін құру, СӨС
насихаттау.
6.
Қамқоршылық кеңесінің жұмысын әрі қарай дамыту, мектеп пен отбасының
әлеуметтік серіктестігін жетілдіру.
7.
Азаматтық және патриоттық тәрбие, мемлекетік рәміздерді дәріптеу, мемлекеттік
тілге үйрету және насихаттау жұмысын арттыру.

2. Нормативті – құқықты құжаттармен жұмыс
1. Жүйелі түрде іске асыру
• Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 2007жылдың 27 шілдедегі N 319 заңы
• Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған
•
•

•
•
•

Мемлекеттік бағдарламасы
Қазақстан Республикасыбілім беруді дамытудың Концепциясы
Қазақстан Республикасында тілдердің даму және қолданыста болуының 2011 -2020
жылдарға арналған 2011 жылдың 29 маусымындағы ҚР Президентінің Жарлығымен
бекітілген Мемлекеттік бағдарламасы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылдың 2 қазанындағы №873 Қаулысы
« Мемлекеттік ту, Қазақстан Республикасының Елтаңбасы және оның кескіні, сонымен
қатар Қазақстан Республикасының Әнұранын бекіту туралы »
Қазақстан Республикасының «Неке және отбасы туралы» 1998 жылдың 17

желтоқсанындағы N321заңы
• Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары туралы»
2002 жылдың 8 тамызындағы №345 заңы
• Қазақстан Республикасындағы тіл туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11
шілдедегі N 151 Заңы
• Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 13-14, 202-қужат
• ҚазақстанРеспубликасыны Конституциясы
1995
• Қазақстан Республикасының мемлекеттік рэміздері туралы Қазақстан Республикасының
2007 жылғы 4 маусымдағы N 258 Конституциялық заңы
• Қазақстан Республикасының білім жэне ғылым Министрінің бұйрығы «Қамқоршылық
кеңесінің жұмысын ұйымдастырудың ережелерін бекіту туралы 2004 жылдың 16
қарашасындағы N 923.Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде 2004 жылдың
10 желтоқсанындағы №3254 тіркелген.
2. Білім және ғылым Министрлігінің № 463 п.№ 3 «Қазақстан Республикасының орта білім беру
мектептерінде оқушышарды есепке алу және оқушылар қозгалысының тәртібі туралы»
бұйрығын орындау бойынша түпкілікті жұмыс жүргізу.
3. ҚР бастауыш, негізігі орта, жалпы орта білім беру ҚР білім жэне ғылым Министрлігінің 2010
жылдың 09 шілдесіндегі №367 бұйрығымен(ГОСО РК 2.3.4.01-2010) бекітілген Мемлекеттік
стандартын орындау, оқу жүмыс жоспарының мектеп компонентін қалыптастыру жұмысын
жалғастыру.
Білім және ғылым Министрлігінің 2013 жылдың 17 қыркүйегіндегі №375 бұйрығын(Қазақстан
Республикасы нормативтік қүқықтық актілерді мемлекттік тіркеудің Реестрінде 2013 жылдың
18қазанында №88 27 тіркелген) Орта білім беру мекемелерінің түрлеріне қарай қызметтің типтік
Ережелерін бекіту туралы орындау.

3. Педагогикалық кеңесте талқыланатын мәселелер

№ 7 ЖОББББММ 2017-2018 оқу жылында атқарған
жұмысының қорытындысы және жаңа оқу жылының
мақсат-міндеттері
1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысын
жүзеге асырудағы мектеп жұмысының негізгі
бағыттары 2015 жылдың 05.11. № 622
2. «2015-2020 жылдарға арналған үш тілде білім
беруді дамытудың жол картасы»
3.
№7 ЖОББББММ 2017-2018 оқу жылындағы
жұмысының сараптамасы
4.
Педагогикалық ұжымның білім беру сапасын
арттыру бойынша жұмысы
5.
Әртүрлі

тамыз

Х.В.Бекбосынова
М.Д.Мұсабекова

«Бастауыштан негізгі мектепке ауысу барысындағы
мәселелерді жүзеге асыру принциптері.»
1.Профильді оқыту тұлғаның нәтижелі элеуметтенуінің
құралы ретінде.
2. Мектептің өзін-өзі басқаруының оқушы тұлғасының
нәтижелі әлеуметтенуіндегі рөлі
3. Балалар қоғамдық ұйымдары белсенді өмірлік
айқындаманы қалыптастыру құралы ретінде .
4. Отбасымен қарым-қатынас және оның тұлғаны
әлеуметтендірудегі рөлі
Іскерлік ойын "Мектеп жобасы әлеуметтік құзыреттілікті
дамытудың тәсілі ретінде»

қараша

қаңтар
«Оқушының үштілдік функционалды сауаттылығын
қалыптастыру: жолдары, мәселелері,
перспективалары.»
1. Білім жобаларына қатысу арқылы оқушының
функционалды сауаттылығын дамыту
2. Сабақтың ақпараттық-білім ортасы оқушының
функционалды сауаттылығын дамыту құралы ретінде
3. Сабақтың ақпараттық -білім ортасы құзыреттілік негізде
пәндер бойынша білім қалыптастыру құралы ретінде
4. Оқушының функционалды сауаттылығын
қалыптастыруда сын тұрғысынан ойлауды дамытудың әдістәсілдері
5. Мектептің желілік одағы - педагогикалық мәселенің
шешіміне жаңа тіл табу
6. Ақпараттық құралдарды оқушылардың дербес
рефлексиялық-коррекциялық қызметін ұйымдастыруда
қолдану

наурыз
1.Педкеңес – ғылыми-практикалықконференция:
«Рухани жаңғыру » бағдарламасының шеңберінде білім
беру процесіне қатысушылардың ойлануын жаңғырту»
1.«Рухани жаңғыру » бағдарламасының шеңберінде білім
беру процесіне қатысушылардың ойлануын жаңғырту»
2.Әлеуметтік және құқықтық пәндерді оқыту арқылы
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру.
3.Қазақ тілінің графикасы тарихы және латын алфавитіне
бірте-бірте көшу туралы
3.Білім беру мекемесінде «Тәрбие және білім» кіші
бағдарламаларын іске асыру туралы жолдары.

Ж.М.Канаева

М.Д.Мұсабекова
Ж.М.Канаева

Х.В.Бекбосынова
Х.В.Бекбосынова
Б.Шамшарив
К.М.Камалиева
Б.Тонхорхан

мамыр
«2018-2019 оқу жылын ойдағыдай аяқтау және өткен
оқу жылындағы атқарылған жүмыстарының тиімділігі
туралы»
1. 1-8,10 сынып оқушыларын келесі сыныпқа көшіру
туралы
2. 9,11 сыныптарды шығарып салу туралы
3. 9,11 сыныптардың қорытынды аттестаттау нәтижелері
туралы
4.Сыныптан сыныпқа көшіру емтихандарының кестесі
туралы.

Әкімшілік

4.Директордың қатысуымен отырыста талқыланатын
мәселелер
№
р
/с

Тақырыбы

Мерзімі

1

1998 жылдың 28.08 №812 бұйрығы «Орта білім
беру жүйесін ары қарай қайта құру шаралары
туралы» ) және 2008жылдың 25.01.№64 Үкіметтің
Қаулысы «Әлеуметтік қорғалмаған және аз
қамтылған отбасынан шыққан білім алушыларға
қаржылық және материалдық көмек беруге
бөлінген ақы-пұлдарды жұмсау ережелерін бекіту»
ҚР азаматтардың денсаулығын қорғау туралы Заңы
(1998жыл) ҚР балалар құқығы туралы Заңы
(2002жыл) ҚР Үкіметінің Қаулысы 1999 жылдың
30.06 № 905. «СӨС кешенді бағдарламасы туралы»
2018-2019 оқу жылында «Білім беру ұйымдары
білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептегі
құжаттардың нысанын бекіту туралы ҚР БжҒМ
міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы
№502 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы ҚР
БжҒМ министрінің 2017 жылғы 13 желтоқсандағы
№615 бұйрығына» сәйкес қатаң есептегі
құжаттарды жүргізу жағдайы туралы
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» -патриоттық
тәрбие

Қыркүйек

2

3

4
1
2

3
4

2018-2019 оқу жылының І тоқсан бойынша білім
сапасының қорытындысы туралы
Жаңартылған білі мазмұны аясында 3-сынып
оқушыларыныңбілімі мен біліктілігін
қалыптастыру және оқу пәндерінің оқыту
ерекшеліктері жағдайы туралы
Жаппай оқытумен қамту және «Қамқорлық»
акциясы бойынша
Дарынды оқушылармен жұмыс. Қалалық
олимпиадаға дайындықтың жағдайы.

Жауапты

А.К. Кабышева

Б.Тонхорхан

М.Д.Мусабекова

Б.Тонхорхан
Қазан

М.Д.Мұсабекова

Ж.Хавдыл
А.Т.Шаймерденова

Кәмелеттік жасқа толмағндардың арасындағы
құқық бұзушылықтың алдын алу.
Мектеп бітірушілердің ҚР жоғары оқу
6
орындарында оқуын жалғастыруға дайындығы
және 9 сынып оқушыларының орналасуы
қорытындысы туралы.
7
«Адал ұрпақ» клубының жұмысын ұйымдастыру.
ҚР«Тіл туралы» Заңын орындау. Қалалық оқуларға
1
оқушыларды дайындау жұмысының жағдайы.
2
9-ші сыныптарда қазақ тілін оқыту жағдайы
туралы
3
9-11 сыныптардағы информатика пәнін жүргізу
жағдайы.
4
МІб, ҚЖБ, қатер тобындағы оқушылардың бос
уақытын ұйымдатыру туралы
Тереңдетіп оқытатын сыныптардағы ағылшын
1
тілінен білім сапасын көтеру бойынша жұмыс
жасау жағдайы.
«Жас Ұлан» балалар ұйымының жұмысының
2
нәтижелілігі мен өзін өзі басқару органдарының
қызметі туралы.
Д
Гимназия сыныптарында және пәнді тереңдетіп
3
оқытуды ұйымдастыру туралы
ҚР«Тіл туралы» Заңын орындау. Мемлекетттік
тілді және басқа тілдерді тиімді оқыту үшін
4
сандық ресурстардың кешендерді қолдану
жағдайы.
2018-2019 оқу жылында «Білім беру ұйымдары
білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептегі
құжаттардың нысанын бекіту туралы ҚР БжҒМ
міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы
1
№502 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы ҚР
БжҒМ министрінің 2017 жылғы 13 желтоқсандағы
№615 бұйрығына» сәйкес қатаң есептегі
құжаттарды жүргізу жағдайы туралы
ОРМ жұмысының тиімділігі. Қалалық
2
олимпиаданың қорытындысы.

Ж.Хавдыл

5

Қараша

Б.Тонхорхан
Б.Тонхорхан
М.Д.Мұсабекова
М.Д.Мұсабекова
А.К.Баядилова
Б.Тонхорхан

Желтоқсан
А.Т.Шаймерденова

Аға тәлімгер
А.Т.Шаймерденова

М.Д.Мұсабекова
Қаңтар

М.Д.Мұсабекова
А.Т.Шаймерденова

Мұғалімдердің аттестацияға дайындалуы туралы

А.Т.Шаймерденова

4

ОЖСБ-ға оқушылардың дайындық деңгейі

А.Т.Шаймерденова

5

Оқушыларды ыстық тамақпен қамту

3

6
1

2

3

Б.Тонхорхан

Жаппай оқыту айлығы аясындағы жасалған
жұмыстар туралы
Патриоттық тәрбие жөнінде жүргізілетін жұмыс
туралы.

Ақпан

Ж.Хавдыл
Б.Тонхорхан

Мектептегі сыныптан тыс және үйірме
жұмыстарының жүргізілуі туралы.

Б. Тонхорхан

9-шы сыныптарда математика пәнін өткізу деңгейі.

А.К.Баядилова

4

ҚР "Тіл туралы" Заңын орындау. Іс қағаздарын
мемлекеттік тілде рәсімдеу жағдайы .

1

Оқушылардың ОЖСБ-ға дайындық деңгейі

2

3

М.Д.Мұсабекова
Наурыз

А.Т.Шаймерденова

Б. Тонкорхан

Дене шынықтыру сабақтарында СӨС
қалыптастыру жағдайы туралы.

А.Т.Шаймерденова

Гимназиялық сыныптарда пәндерді оқыту жағдайы
туралы.

А.Т.Шаймерденова
4

Үштілдік оқытудың негізгі мәселелері, кедергілері
және оның шешу жолдары.

5

Қайталауды ұйымдастыру.Емтихандарға
дайындық. Емтихан билеттерін дайындау туралы

А.Т.Шаймерденова
Сәуір
1

Әкімшілік

Ағымды және түйінді қайталауды ұйымдастыру
туралы.
А.Т.Шаймерденова

2

Педагогикалық мамандарды аттесттаттау
қорытындысы туралы

А.Т.Смаилова

3
4

1
2

3

4

5

6,8 сыныптардағы орыс тілі пәнін оқыту жағдайы
Кәсіптік бағдар беру, құқықтық тәрбие
жұмысының ұйымдастырылуы
ҚР«Тіл туралы» Заңын орындау: мектеп
педагогикалық үжымының латын әліппесін үйрену
үйірмесінің жүмысы туралы
№367 от 09.07.2010 жылдың 09.07. №367бұйрығы
ҚР орта білім беру Мемлекеттік жалпы білім беру
стандартының орындалуы туралы
ҚР«Тіл туралы» Заңын орындау: Мемлекеттік
тілдің қолданыс аясы туралы облыстық тілдің
қолданыс аясы туралы облыстық 2018-2019
жылдарға арналған бағдарламаның іске асыруруы
туралы
2016-2017 оқу жылын аяқтау. Оқушыларды
сыныптан сыныпқа көшіру, аралық
аттестаттаудан өткізу және үздік оқушыларды
мақтау қағаздарымен марапаттау
туралы
Оқушылардың жазғы демалысын ұйымдастыру
туралы

Мамыр

Б. Тонкорхан
К.М. Камалиева
Директордың
орынбасарлары
К.М. Камалиева

М.Д.Мұсабекова

Б. Тонкорхан

5. Жаппай оқыту туралы Заңның орындалуы (Қазақстан Республикасының білім беру
министрірлігінің №463 бұйрығы

1. Мөлтек аудандағы балаларды есепке алу





Мөлтекауданды аралау
1-ші сыныптарды қалыптастыру
Балаларды тестілеуден өткізу
Көп балалы отбасы балаларын, «қиын» және
жағдайы тұрақты емес отбасы балаларын есепке алу
(мөлтекауданның әлеуметтік картасын анықтау)

1-30 УШ, 110.01

Ж.М.Канаева

Ж.А. Касимова
психолог

наурыз, тамыз

А.Е.Кайсаринова
А.К.Кабышева

15.09-на дейін
П. Тамақтануды ұйымдастыру

Жыл бойы

 Дайындалған тамақтың
сапасын және ас мәзірін
ерекше бақылауға алу
 Балаларды ыстық тамақпен
қамту бойынша насихат жұмысын жүргізу.
 Тамақтану бойынша Кеңесті бекіту:

Б.Тонхорхан – төрайымы, директордың тәрбие жұмысы
бойынша орынбасары
А.К. Кабышева – орынбасары, әлеуметтік педагог
Ата-аналар комитетінің төрайымы А.С.Сексембаева
Жетімбалаларды, тубвиражды және азқамтылған отбасы
балаларын оқуменқамту қорынан және арендатор ақыпұлынан тамақтандыруды қамтамасыз ету.

Тамақтану бойынша
кеңес
А.Е.Кайсаринова

Мектеп медбикесі
ПК
Педагогикалық ұжым

Жыл бойы

Қорғаушылық кеңес
Әлеуметтік педагог
А.К. Кабышева
жалға алушы

Ш. ОҚУЛЫҚПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ:

5.09 дейін

Г.Х.Тукенова

 Барлық оқушыларды
оқулықпен қамтамасыз ету.
 Олардың сақталуын бақылауды жүргізу : жылына 2
рет барлау жұмыстарын жүргізу
 2018-2019 жылға оқулықтарға тапсырыс беру
.

1У. БАЛАЛЫҚ ШАҚТЫ ҚОРҒАУ БОЙЫНША
ЖҰМЫС

үнемі

 Балалық шақты қорғау Кеңесін бекіту:
А.Е.Кайсаринова – директордың тәрбие жұмысы бойынша
орынбасары
Н.Н. Капарова - мұғалім
А.С Сексембаева - ата-аналар комитетінің төрайымы
Әлеуметтік педагог- А.К. Кабышева
 Жетім және қамқоршысы
тәрбиесіндегі балаларды қайта
есепке алу
 Жетім балалар трансферттерін
уақытылы рәсімдеу
 Бекітулі тұрғын ауданға есеп жүргізу
 Жетім балаларға сыйлықтар ұйымдастыру
 Жетім балалар үшін мектеп жанындағы кешенге
жолдамалар беру.

Бала құқығын қорғау
Инспекторы

У. МАТЕРИАЛДЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ

Х.В.Бекбосынова

 Материалдық көмекке
мұқтаж балаларды анықтау ,зерттеу
актілерін жасау.
 Материалдық көмек бөлетін комиссия құрамын
бекіту:
А.Е.Кайсаринова
Әлеуметтік педагог А.К.Кабышева
 Ақы-пұлдарды оқушыларға тарату мәселесін үнемі
тыңдап отыру
 «Забота» қайырымдылық қорының жұмысы

Әкімшілік

Қыркүйекқаңтар

Әлеуметтік педагог
А.К.Кабышева
А.Е.Кайсаринова

Қыркүйекқаңтар

Х.В.Бекбосынова

Жыл бойы

У1. КӘСІБИ БАҒДАР БЕРУ ЖӘНЕ
МЕКТЕП БІТІРУШІЛЕРДІҢ
ЕҢБЕКПЕН ҚАМТЫЛУЫ
Кәсіби бағдар беру және мектеп
бітірушілерді еңбекпен қамту Кеңесін
бекіту:
А.Е.Кайсаринова

Қыркүйек

А.Е.Кайсаринова
А.К.Кабышева

Сынып жетекшілері:
А.С.Амиргалиева
Н.Н.Капарова
Г.К.Бегимова
К.М.Камалиева

Жоспар
бойынша
Қазан-мамыр

Кәсіптік беру бойынша
кездесулер, оқу орындарына баруды
ұйымдастыру,
Алдын ала еңбекпен қамту
сауалнамалар және мониторинг
жүргізу.
Жылына 2 рет алдын ала
еңбекпен қамту мәселесін
директордың қатысуымен кеңесте
талқылау.
Үнемі «Қайда оқығың келеді?»
стендін жаңартып отыру.
Мектеп бітірушілерді алдын ала
ПМУ,ИНЕУ, мектепте тестілеуден
өткізу.
УП. САБАҚҚА ҚАТЫСУДЫ
ЕСЕПКЕ АЛУ
 Оқушылардың сабаққа
 Қатысуын ата-аналар патрулінің бақылауын
ұйымдастыру.
 Старосталар жұмысы мен рапорттар тапсыруды
жалғастыру. (параллель бойынша)
 Сабақты себепсіз босатуға бейім балаларды ерекше
есепке алу.
 Айына 1 рет сынып жетекшілерінің есебін
әкімшілік кеңесте тыңдау.
УШ. ҮЙДЕ ОҚЫТУ

Ж.А.Касимова
психолог

Ж.А.Касимова
психолог

Қыркүйекқаңтар

Х.В.Бекбосынова
Ж.М.Канаева
қыркүйек-мамыр Ж.М.Канаева
ОДНинспекторы,
Әлеум.педагог
А.К.Кабышева
үнемі

А.Е.Кайсаринова

қыркүйек

Х.В.Бекбосынова
Д.С.Кайдагулова

 Мөлтекаудан бойынша үйде оқытуға жататын
балаларды анықтау
 Мұғалімдердің үйде оқитын балалармен жұмыс
істеуін қадағалау және директордың қатысуымен
кеңесте тыңдау.
қаңтар
 IX. ҚОЛАЙСЫЗ ОТБАСЫ ЖӘНЕ ҚИЫН
БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС

 Оқушылардың отбасын зерттеу және түзету
 Мөлтекауданның элеуметтік картасы
 Мұғалімдера расынан қиын балаларға қорғаушылар
бекіту.
 Алдын алу кеңесінің жұмысын тоқсанда І реет
әкімшілік кеңесте қарау.

инспектор,
Қыркүйек,
қаңтар

Әлеум.педагог
А.К.Кабышева
А.Е.Кайсаринова
Х.В.Бекбосынова

X. ОҚУШЫЛАРДЫҢ ДЕМАЛЫСЫ
 Оқушыларға арналған кештер, би кештерін
ұйымдастыру
 Секция, үйірмелер, спорттық арнайы топтар
ұйымдастыру
 Жылына 2 рет Денсаулық күндерін ұйымдастыру

Жыл бойы

Б.Тонхорхан
Секция, үйірме
жетекшілері

Қыркүйек,
мамыр

Әкімшілік, ДШ
мұғалімдері

6. Жолда жарақаттанудың алдын алу, техника қауіпсіздігін сақтау, денсаулықты қорғау, СӨС
бойынша жүргізілетін жұмыстар +
1. ӘДІСТЕМЕЛІК-ҰЙЫМДАСТЫРУ
ЖҰМЫСТАРЫ
1.Экология мен гигиеналық тазалық
ұдайы
Г.Х.Тукенова
бойынша оқушыларға биология
Г.К.Бегимова
кабинетінде, мұғалімдерге арнап
кітапханада әдістемелік бұрышты
толықтыру.
дене шынықтыру
2. Медицина кабинетінде гигиена
мұғалімдері
тақырыбына арналған көрнекі оқу
құралдар қорын толықтыру.
3. «Денсаулық» тақырыбы жұмысын
Б.Тонхорхан
жалғастыру (арнайы жоспар бойынша)
4.Оқушылардың денсаулық жағдайларына
жүйелік мониторинг жүргізу.
5. Сабақтарда дене шынықтыру
минуттарын өткізу барысын қадағалау,
оқушылардың ТҚ мен гигиена ережелерін
Медбике
сақтау қабілеттерін қалыптастыру.
6. СӨС бойынша санитарлық
бюллетеньнің жүйелі түрде шығуын
ұйымдастыру.
7.Химия, биология кабинеттерінде
наркопост ұйымдастыру.
П. МЕКТЕПТЕН ЖӘНЕ САБАҚТАН
ТЫС ЖҰМЫС БОЙЫНША
ГИГИЕНАЛЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖӘНЕ
ОҚЫТУ.
1. «Денсаулық» бұрышын жүйелі түрде
тоқсанына 1 рет Медбике
жаңартып отыру.
2.СӨС бойынша жоспарды ай сайын
тамыз 2018
Б.Тонхорхан
жоспарлау.
қыркүйекДТ мұғалімдері
3. Денсаулық күнін, табиғатқа
мамыр,
серуенделер өткізу
маусым-тамыз
Сынып жетекшілер
4.Сынып жетекшілердің жоспарымен
жыл бойы
тақырыптық іс-шараларды ұйымдастыру.
ТЖДО
5.Оқу мекемесінің мектепішілік күн
Б.Тонхорхан
тәртібінің орындалуын

қамтамасыздандыру.
Ш. АТА-АНАЛАРДЫ ОҚЫТУ
1.Медициналық тақырыптарға лекция
өткізуді ұйымдастыру(арнайы жоспар
бойынша).
2. Отбасында оқушылардың күн тәртібін
жақсарту мақсатында отбасы жағдайын
тексеруді жүргізу.
3. Ата-аналарға арналған психолог кеңесі.
1У. ДЕНСАУЛЫҚТЫ ҚОРҒАУ
МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША
ҰЙЫМДАСТЫРУ ІС ШАРАЛАРЫ.
1. Кабинеттерде ТҚ бойынша стендтердің
болуы тексеру.
2. Өлшеулер өткізіп, стендтердің болуы
мен құралдардың, көрнекі оқу
құралдардың, құрал-саймандардардың,
жабдықтардың дұрыстығын тексеру.
3. Кабинеттерегі мектеп жиһаздарының
дұрыс орналасуын қадағалау
4. Мектепті өртке қарсы құрал-сайманмен
жабдықтау.
5. ДТ, физика, химия сабақтарында ТҚ
бойынша ережелердің сақталуын ДО
тыңтау, тексеру.
6. Оқушылардың мектеп алаңында жұмыс
жасау барысында еңбекті қорғау
ережелерінің орындалуын
қамтамасыздандыру.
7. ТҚ бойынша құжаттамаларды жүргізуді
тексеру.
8. Мұғалімдер арасында ТҚ ережелері
бойынша сынақ тапсыруды ұйымдастыру.
9. Жарықтандыру жағдайын бақылауды
жүелі түрде жүргізу.
У. ДТП ЕСКЕРТУ
1. ЖЖЕ айлығын ұйымдастыру (арнайы
жоспар бойынша)
2. ЖЖЕ бұрышы мен кабинетті жаңарту.
3.Суреттер мен газеттер конкурсын өткізу.
4. ЮИД жасағының жұмысын жоспарлау.
5. Катаев көшесінде кезекшілік
ұйымдастыру.
6. 1-8 сыныптарда ЖЖЕ бойынша
бағдарламаны үйретуді жүргізу.
7. Бағдарламаның орындалу мониторингін
жүргізу.
Қорытындысын ДО тыңдау.

жыл бойы

Медқызметкер

жүйелі түрде

Сынып жетекшілер

4 сенбі
ай сайын

Ж.А.Касимова

тамыз

Ж.М.Канаева
медрқызметкер

тамыз

ШБ бойынша ДО
С.Қ.Мұрашева

қыркүйек,
қаңтар
тамыз

Ж.М.Канаева
мұғалімдер

ақпан

ТЖДО Б.Тонхорхан
Ж.М.Канаева

маусым-тамыз
тамыз
қаңтар

ШБ бойынша ДО
С.Қ.Мұрашева

жыл бойы

ТЖДО Б.Тонхорхан
қыркүйек,
мамыр
қыркүйек,
қазан,
сәуір
қыркүйек
қыркүйек
мамыр
жыл бойы

ЮИД жасағының
жетекшісі

ЮИД Жасағы
сынып жетекшілер
ТЖДО Б. Тонхорхан

2019 қаңтар

№
р/с
1

7. Мемлекеттік Тілдерді қолдану мен дамытудың 2018-2019 жылдарға арналған
облыстық бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі іс –шаралар жоспары
Іс - шаралар
Орындалу
Орындауға
Шығатын нәтиже
мерзімі
жауаптылар
2
3
4
5
Мақсаты: Мемлекеттік тіл-ұлт бірлігінің басты факторы.
Міндетттері:
-Мемлекеттік тілді оқытудың әдіснамасын жетілдіру
-Мемлекеттік тілді оқытудың үдерісін ынталандыру
Мемлекеттік басқару, іс жүргізу салаларында мемлекеттік тілді дамыту

1

Мемлекеттік тілді үйрету
үйірмелерінің жұмысын жалғастыру

2

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын
Жыл бойы
Мұсабекова М.Д.
жүргізетін аудармашының оқу
курстарына, семинарларына
қатысуын қамтамасыз ету.
ҚР Заңнама талаптарына сәйкес
Ұдайы
Мұсабекова М.Д.
қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің
біліктілігін арттыруды қамтамасыз
ету
Мемлекетттік тілді тиімді оқыту
Ұдайы
ӘБ мұғалімдері
үшін лингафон кабинеті мен
интерактивті кешендерді кеңінен
пайдалану
Мақсаты: Мемлекеттік тілдің кеңінен қолдануын көпшілікке тарату
Міндетттері:
-Мемлекеттік тілді қолдану мәртебесін арттыру
-Мемлекеттік тілге сұранысты аттыру
-Іс жүргізуде мемлекеттік тілді қолдану
ҚР Тіл туралы Заңнамасын сақтауына Ұдайы
Мұсабекова М.Д.
бақылауды ҚР заңнамасымен
белгіленген тәртіпте жүзеге асыру
Азаматтарды мемлекеттік тілде
Ұдайы
ЖОМ директоры
қабылдауды жалғастыру

3

4

1

2

3

Көрнекі ақпаратың,
маңдайшалардың, стендтерді
ресімдеуге тіл заңнамасының
сақталуын және қазақ тілінде
жасалуын қамтамасыз ету

Ұдайы

Ұдайы

Мұсабекова М.Д.

ЖОМ директоры

Қазақ тілінің
қолдану аясының
кеңеюін бақылау
Мемлекеттік тілде
құжаттардың
жүргізілуін
бақылау
Білікті тіл маман –
мұғалімдерімен
қамтамасыз ету
Қазақ тілінің
қолдану аясының
кеңеюін бақылау

Қазақ тілінің
қолдану аясының
кеңеюін бақылау
Қазақ тілінің
қолдану аясының
кеңеюін бақылау
көрнекі ақпараттар,
маңдайшалар,
стендтердің
мәтіндерін қазақ
тілінде ресімделуін
бақылау

4

5

6

7

«ҚР –ның тіл туралы заңнамасы»
тақырыбында лекция, семинар,
дөңгелек үстел т.с.с. іс-шараларды
ұйымдастыру
Театрлар, мәдени орталықтармен
жұмыс жасауды ұйымдастыру

Ұдайы

Мұсабекова М.Д.

Қазақ тілінің
қолдану аясының
кеңеюін бақылау

Ұдайы

ЖОМ директоры

Мәдени, спорт және басқа да
қоғамдық іс-шараларды мемлекеттік
тілде өткізуді жүзеге асыру
Тіл саясатын насихаттайтын
ақпараттық-танымдық іс-шараларды
ұйымдастыруды жүзеге асыру
Қазақ фольклоры апталығын өткізу

Ұдайы

А.Е.Кайсаринова

Ұдайы

Мұсабекова М.Д.

Жал сайын,
мамыр
айында

Мұсабекова М.Д.

Қазақ тілінің
қолдану аясының
кеңеюін бақылау
Қазақ тілінің
қолдану аясының
кеңеюін бақылау
Қазақ тілінің
қолдану аясының
кеңеюін бақылау
Жас ұрпақтың
бойына ұлттық
салт –дәстүрді
сіңіру

8

1

2

Білім беру және тілдерді оқыту салаларындағы тілдік даму
1-ші қазақ сыныбына оқушыларды
2018 -2018
М.Д.Мұсабекова
қабылдау, шағын мөлтек ауданда
жылдар
насихат жұмысын жүргізу.
1-4 –сыныптарының оқу сапасын
2018 -2019
М.Д.Мұсабекова
қадағалау
жылдар
2018-2019
оқу жылы
ашу

М.Д.Мұсабекова

Жергілікті ұлт балалары үшін қазақ
тілін оқыту сағаттарының дұрыс
бөлініп берілуін бақылау
Қазақ тілі және әдебиет
мұғалімдерінің сапалық құрамын
жақсарту, мамандармен қамтамасыз
ету, мұғалімдердің біліктігін арттыру
Қазақ тілінің оқыту әдістемесін
жетілдіруге арналған оқулықтар мен
оқу құралдарын, электронды
оқулықтарды кеңінен қолдану
Мұғалімдердің қалалық олимпиадаға
қатысуын қамтамасыз ету

Жыл сайын,
қыркүйек

М.Д.Мұсабекова

2018-2019
оқу жылы

М.Д.Мұсабекова

2018-2019
оқу жылы

М.Д.Мұсабекова

Қазақ тілінің
қолдану аясының
кеңеюін бақылау

2018-2019
оқу жылы
ақпан

М.Д.Мұсабекова

5

Қазақ тілі кабинеттерін қала

ӘБ мұғалімдері

6

Қазақ тіліндегі баспасөз
басылымдарына жазылудың санын

Жыл сайын
е
к
т
е
Жыл сайын
п
т
е
р
і

Қазақ тілі мен
әдебиетінің білікті
мұғалімдерін
анықтау және
оларды көтермелеу
Жаңа талапқа сай
жабдықталған
үздік қазақ тілі
кабинетін анықтау

3

11 -ші қазақ сыныбын ашуға
дайындық жүргізу

Мемлекеттік тілде
оқитын оқушылар
санын көбейту
Мемлекеттік тілді
оқыту сапасын
арттыру
Мемлекеттік тілде
оқитын оқушылар
санын көбейту

Мемлекеттік тілді дамыту, оқыту
1

2

3

4

сайысқа дайындау

ЖОМ директоры

Қазақ тілінің
қолдану аясының
кеңеюін бақылау
Қазақ тілінің
қолдану аясының
кеңеюін бақылау

Мемлекеттік тілде
шығатын

көбейту

басылымдарға
сұранысты
қамтамсыз ету

2

Ұлттық дәстүр арқылы мемлекеттік тілді дамыту
Ұлттық музыкалық аспаптар сатып
2018-2019
алу
жылдар
Қалижан Бекқожин оқуына қатысу
Жыл сайын

3

Мұқағали Мақатаев оқуына қатысу

Жыл сайын

4

Абай мен Шәкәрім оқуына қатысу

Жыл сайын

5

Мәшһүр Жүсіп Көпеев оқуына қатысу Жыл сайын

1

«Адамдық борышың.»Шәкәрім
Құдайбердиев мұраларын жатқа оқу

Жыл сайын

7

Яссауитану оқуына қатысу

Жыл сайын

8

Махамбет Өтемісұлы оқуына қатысу

Жыл сайын

9

Қазақстан халықтарының тілдер күні, Ұдайы
«Тіл – достық құралы» конкурсы,
мемлекеттік тілді дамытуға қатысты
«Бір ел- бір кітап» акциясын,
конференциялар, семинарлар,
дөңгелек үстелдер өткізу
Қаланың орыс тілінде оқытатын
2018-2019
мектептер оқушылары арасында «Әй, оқу жылы
жарайсың!» конкурсына қатысу

6

10

ЖОМ директоры
М.Д.Мұсабекова
қазақ тілі
мұғалімдері
М.Д.Мұсабекова
қазақ тілі
мұғалімдері
М.Д.Мұсабекова
қазақ тілі
мұғалімдері
М.Д.Мұсабекова
қазақ тілі
мұғалімдері

Ұлттық өнердің
дамуын қолдау
Көркем сөз өнерін
насихаттау, тіл
өнерін дамыту
Көркем сөз өнерін
насихаттау, тіл
өнерін дамыту
Көркем сөз өнерін
насихаттау, тіл
өнерін

М.Д.Мұсабекова
Қазақ тілі
мұғалімдері
М.Д.Мұсабекова
қазақ тілі
мұғалімдері

Көркем сөз өнерін
насихаттау, тіл
өнерін дамыту
Көркем сөз өнерін
насихаттау, тіл
өнерін дамыту
Көркем сөз өнерін
насихаттау, тіл
өнерін дамыту

М.Д.Мұсабекова
қазақ тілі
мұғалімдері

Көркем сөз өнерін
насихаттау, тіл
өнерін дамыту

М.Д.Мұсабекова
қазақ тілі
мұғалімдері

Мемлекеттік тілді
қолдану аясын
кеңейту

М.Д.Мұсабекова
қазақ тілі
мұғалімдері

Өзге ұлт өкілдері
балаларына қазақ
тілін меңгерту

Мақсаты: Қазақстан халқының лингвистикалық капиталын дамыту
Міндеттері: Коммуникативтік тілдік кеңістіктегі тілінің қолданылуы
Ағылшын тілін оқып-үйрену
1

Мекеме қызметкерлеріне
мемлекеттік және ағылшын тілдерін
оқытуды ұйымдастыру

2018-2019
оқу жылы

ЖОМ директоры

2

«Тіл – достық құралы» сайысына
қатысу

2018-2019
оқу жылы

ЖОМ директоры
М.Д.Мұсабекова

Мемлекеттік және
басқа тілдердің
қолдану аясын
кеңейту
Мемлекеттік және
басқа да тілдердің

3

Мемлекеттің тіл саясатының,
мемлекеттік ішкі саясатының іске
асырылу барысын БАҚ-та тұрақты
жариялауды ұйымдастыру

2018-2019
оқу жылы

ЖОМ директоры

қолдану аясын
кеңейту
Мемлекеттік тілдің
қолдану аясын
кеңейту

8. Кадрлармен жұмыс
№7 ЖОББББММ ғылыми-әдістемелік кеңесінің
2018– 2019 оқу жылына арналған жұмыс жоспары.
Мерзімі
Қыркүйек

Қазан

Мазмұны
1.№7 ЖОББББММ өткен оқу жылындағы әдістемелік жұмысының сараптамасы.
2. 2018-2019 оқу жылындағы әдістемелік жұмыстың мақсат-міндеттері.
3.Әдістемелік бірлестіктердің жетекшілерін қайта сайлау және бекіту.
4.Аттестаттау комиссияны, сарапшы кеңесті сайлау және бекіту.
5. Жас мамандарға тәлімгерлер тағайындау және бекіту.
1.Жаңа оқу жылындағы инновациялық жұмыстың негізгі бағыттары туралы.
2. Аттестаттау комиссиясының және сарапшы кеңестің жұмыс тәртібі туралы.
3. «Дарынды балалар» бағдарламасының 2018-2019 оқу жылында іске асырылуы
туралы.
4. Озық педагогикалық тәжірибені құру, жинақтау және енгізу мәселелерін
талқылау.
5. «Оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыру:
тәжірибе, келешек,жолы» туралы педкеңеске дайындық туралы.----

Қараша

1.Оқушылардың 1 тоқсан бойынша үлгерім мониторингі.
2. Пән онкүндіктерін өткізу туралы.
3. Сертификатталған мұғалімдердің желілік одағының қызметінің тиімділігі туралы.
4. Мектеп шығармашылық топтарының жұмыс жоспарын талқылау және бекіту.

Желтоқсан

1.Мұғалімдердің қалалық шығармашылық топтардағы жұмыстарының тиімділігін
талқылау.
2. «Мектеп модернизация жолында» атты ғылыми-тәжірибелік конференцияның
қорытындылары туралы.
3. Мектеп рейтингінің аралық нәтижелерін талқылау және бекіту.
4. «Мектеп оқушының дүниетанымын, зияткерлік және әлеуметтік-мәдени
айқындалуының институты ретінде» атты ғылыми-тәжірибелік конферены дайындау
туралы.

Қаңтар

Ақпан

1.Мектептің құрама командасының қалалық пән олимпиадасындағы нәтижелерін
сараптау. Қатысушылардың жеке дайындық жоспарларына түзету енгізу.
2. Оқушылардың 2 тоқсан бойынша үлгерім мониторингі.
3. «Мектеп көктемі 2019» конференциясына дайындық.
4. Жұмыс жоспарының вариативті бөлімінің бағдарламасының орындалуы туралы.
1.Оқушылардың ҰБТ және ОЖСБ аралық нәтижелері туралы.
2. Педагогикалық кадрларды аттестаттау барысы жайлы.
3. Әдістемелік жұмыс айлығын өткізу туралы.

9.Оқу-тәрбие үдерісінің күйін тексеру
8.1 №7 ЖОББББММ 2012-2017 жылдарына арналған пәндерді фронтальды тексерудің болашаққа
арналған жоспары
№
жыл
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
пән
1 Қазақ тілі
6(р),8,9
7
2 Қазақ әдебиеті
2
6
3 Қазақ тілі
6,8
4 Әдебиет
3-4
5 Орыс тілі
5
6 Математика
4,6,9
7 Дүниетану
3
8 Орыс тілі
6
9 Орыс әдебиет
9
10 Ағылшын тілі
4,5
11 Қазақстан тарихы
6,9-11
12 Дүниежүзілік тарих
7-8
13 Қоғамтану
14 Дінтану
9
15 Өзін-өзі тану
2
6,8 (р)
16 Математика
17 Информатика
8
18 Физика
9
19 Химия
7
10
20 Биология
22 Ән-күй
1
23 Дене шынықтыру
9-10
24 АӘД
11
25 Бейнелеу
26 Сызу
9
27 Еңбек
1.ОМектепті ақпараттандыру бағдарламасының және электронды оқытуды енгізуді
Наурыз
орындау туралы.
2. Мектептің 2018-2019 оқу жылына арналған жұмыс жоспарын құру бойынша
жұмыстың басталуы.
3. Оқушылардың 3 тоқсан бойынша үлгерім мониторингі.
4. «Менің ең жақсы сабағым» әдістемелік күн есебін дайындау туралы.
5. «Жұлдызды сәт» педагогикалық шеберлік конкурсы.

