
 Ә.Кекілбайұлы атындағы №72 ЖББО 
ІТ мектеп –лицейінің 2021-2022 оқу 
жылының жасалған оқу-тәрбие, 
әдістемелік жұмыстарының анализі  

 
Оқу бөлімі бойынша 
 
Бастауыш білім беру  
 
Мектептің мәселесі «Критериалды бағалау жүйесін қолдану арқылы білім сапасын 

көтеру» 

Міндеттері - Негізгі  пәндерден  мемлекеттік  білім стандартының 
орындалуын  жүзеге асыру; 

- Білім алушылардың білімдеріндегі олқылықтардың орнын 
толықтыру; 

- Оқушылармен  ынтымақтаста жеке жұмыс істеу арқылы 
жоғары білім сапасына  қол жеткізу; 

- Ерекше білім беруді қажет ететін білім алушыларды 
бағалау; 
Ерекше білім беруді қажет ететін білім алушыларға оқу  
бағдарламаларын бейімдеу. Ерекше білім беруді қажет 
ететін білім алушыларға тиімді психологиялық-
педагогикалық қолдау көрсету; 

- Үлгерімі төмен оқушылармен жеке жұмыс жүргізуді 
жетілдіру; 

- Мектеп пен отбасында күнделікті 20 минут кітап оқуды 
ұйымдастыру; 

- Мектепішілік бақылауды тиімді жүргізу; 
- Мектепалды даярлық сыныптарында оқу процесін 

ұйымдастыру 
Іске асыру мерзімдері 2020 – 2023 оқу жыл 

Индикаторлар 1. Бастауыш кластарда білім сапасын 65-85 % көтеру. 
2. Білім алуға ыңғайлы жағдай 85-100 %  жасау  
3. Педагогтардың тәжірибе алмасу жұмыстарын практика 

түрінде іске асыру; 
4. Білім олқылықтарының орнын толықтыру жұмысын  

жүйелі түрде жүргізу; 
5. Кіріспе бақылау нәтижелері бойынша білім алушылардың 

біліміндегі олқылықтардың орнын толықтыру үшін әрбір 
педагогтің және мектептің жұмыс жоспары әзірлеу; 

6. ЕББҚ оқушылар мен үйден оқитын оқушыларға басты 
назар аударып, олармен жеке жұмыс жасау арқылы  білім 
алуға деген қызығушылығын арттыру; 



7. Оқу пәндері бойынша білім алушылардың білім сапасына 
жүйелі мониторинг жүргізу; 

8. Мектепалды даярлық сыныптарында оқу процесін  
ұйымдастыру 

 
  2021-2022 оқу жылы бастауыш кластар бойынша төмендегідей мәліметтер : 

1. Барлығы – 24 класс-комплект, оның ішінде 14 класс қазақ тілінде , 10 орыс тілінде білім 
алды; 

2. МАД бойынша 3 топ жұмыс жасады, оның ішінде 2 топ –қазақ тілінде, 1 топ – орыс 
тілінде білім алды; 

3. 1-класс – 6 комплект, 2-класс – 7 комплект, 3-класс -5 комплект, 4-класс- 6 комплект; 
4. 1,4 –кластар бірінші ауысымда, 2,3 кластар екінші ауысымда білім алды; 
5. Сабақтар ұзақтығы – 45 минут .  
6. Санитарлық талаптарға сай сабақ кестесі құрылды; 
7. Бастауыш бойынша мамандармен толық қамтылды; 

  
 Мектеп мәселесі бойынша  бастауыш білім беру буыны 2021-2022 оқу жылында осындай 
жұмыстар жасады: 
 
 Негізгі  пәндерден  мемлекеттік  білім стандартының орындалуын  жүзеге асыру 
бойынша төмендегі жұмыстар жасалды. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығының 2-қосымша бойынша  бастауыш 
білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты  толық орындалды. Әр пән бойынша 
бағдарлама  толық орындалды. Бастауыш білім беру бойынша жүргізілетін пәндерден оқу 
бағдарламасы бойынша төмендегідей сағат саны оқытылды және бағдарлама толық 
орындалды. 
Қазақ тілінде білім алатын бастауыш білім беру үшін: 
 

№ Білім салалары және оқу пәндері 
Сыныптар бойынша 
апталық сағат саны 

Жалпы жүктеме, 
сағат 

1 2 3 4 апталық жылдық 
Инварианттық компонент 
1 Сауат ашу 6 - - - 6 198 
2 Қазақ тілі - 4 4 4 12 408 
3 Әдебиеттік оқу - 3 3 3 9 306 
4 Орыс тілі (Я2) 2 2 2 2 8 270 
5 Шетел тілі 2 2 2 2 8 270 
6 Математика 4 4 5 5 18 608 

7 Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар   1 1 2 68 

8 Жаратылыстану 1 1 2 2 6 203 
9 Дүниетану 1 1 1 1 4 135 
10 Өзін-өзі тану 1 1 1 1 4 135 
11 Көркем еңбек 1 1 1 1 4 135 
12 Музыка 1 1 1 1 4 135 
13 Дене шынықтыру 3 3 3 3 12 405 
   



Орыс тілінде білім алатын бастауыш білім беру үшін: 
№ Образовательные 

области и учебные 
предметы 

Количество часов в 
неделю по классам 

Общая 
нагрузка, часы 

1 2 3 4 недельная годовая 

Инвариантный компонент 
 

Язык и литература 10 12 12 13 47 1588 

1 Букварь, Обучение 
грамоте 

6 - - - 6 198 

2 Русский язык - 4 4 4 12 408 

3 Литературное чтение - 3 3 3 9 306 

4 Казахский язык 2 3 3 4 12 406 

5 Иностранный язык 2 2 2 2 8 270 
 

Математика и 
информатика 

4,5 5 6 6 21,5 726,5 

6 Математика 4 4 5 5 18 608 

7 Цифровая грамотность 0,5 1 1 1 3,5 118,5 
 

Естествознание 1 1 2 2 6 203 

8 Естествознание 1 1 2 2 6 203 
 

Человек и общество 2 2 2 2 8 270 

9 Познание мира 1 1 1 1 4 135 

10 Самопознание 1 1 1 1 4 135 
 

Технология и искусство 2 2 2 2 8 270 

11 Музыка 1 1 1 1 4 135 

12 Художественный труд 1 1 1 1 4 135 
 

Физическая культура 3 3 3 3 12 405 

13 Физическая культура 3 3 3 3 12 405 

Инвариантная учебная нагрузка 22,5 25 27 28 102,5 3462,5 
 

2021-2022 оқу жылында мемлекеттік  білім стандарты толық орындалды. 1-кластарда 
«Цифрлық сауаттылық» пәні 2 жартыжылдықтан бастап сабақ кестесіне енгізілді.  
Білім алушылардың білімдеріндегі олқылықтардың орнын толықтыру жұмыстары 
карантин және қашықтықтан оқу кезінде меңгерілмей қалған тақырыптарды қайталау, 
қосымша жұмыстар жүргізу болып саналады. 2020-2021 оқу жылының маусым айында 
бастауыш класс оқушылары үшін жазғы мектеп жұмыс жасады. Сонымен қатар 2021-2022 оқу 
жылының басында бастауыш буында 2-4 класс оқушылары үшін негізгі пәндерден кіріспе 
бақылау жұмыстары алынып, сол бақылау жұмыстарының нәтижесіне байланысты жоспар 
құрылды. Жоспарға сәйкес мұғалімдер өз пәндері бойынша үлгерімі төмен және орта 
оқушыларды анықтап, солармен жыл бойы жасалатын жұмыс түрлерін өткізді. Олар: 
оқушымен жеке жұмыс, қосымша сабақтар , жеке бақылау жұмысы , негізгі тақырып бойынша 
қатемен жұмыстар жүргізу.  
 
 



Кемшіліктер: 
- 2021-2022 оқу жылында олқылықтардың орнын толтыру бойынша жұмыстар толық 

жүргізілмеді; 
Ұсыныстар: 

- 2022-2023 оқу жылының басында негізгі пәндер бойынша бақылау жұмыстарын 
өткізіп, білімдегі олқылықтардың орнын толтыру жоспарын тиімді етіп құрастыру 
және нәтиже шығару; 

Оқушылармен  ынтымақтаста жеке жұмыс істеу арқылы жоғары білім сапасына  қол 
жеткізу үшін мектепте ыңғайлы орта мен жағдай қалыптасқан. Бастауыш кластардың 
барлығы ақпаратты- технологиялық құралдары  бар кабинеттермен қамтамасыз етілген.Оқу 
кабинеттеріне интернет желісі жүргізілген. Пән мұғалімдері қалаған білім беру 
платформаларына еш кедергісіз кіре алады, теледидар не экран арқылы интернет желісінен 
қажетті мәліметті алып оқушыларға көрсете алады. Кабинет сыйымдылығы мен жиһаздары 
бастауыш класс білім алушыларының жасына сәйкес келеді.  2021-2022 оқу жылында мектеп-
лицейде бастауыш бойынша 24 класс-комплект  ашылды, олардың 14-і қазақ тілінде, 10-ы 
орыс тілінде білім алып, 570 білім алушы оқу жылын аяқтады.  
Бастауыш класс педагогтермен толық қамтамасыз етілген.  
 Осы оқу жылындағы әр класс бойынша білім сапасының көрсеткіші 

 
 
Бастауыш бойынша білім алушылардың осы оқу жылындағы  әр тоқсаны бойынша білім 
сапасы  төмендегідей нәтиже көрсетіп тұр. 
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 2021-2022 оқу жылында бастауыш кластар бойынша 1-класс бағаланған жоқ, қалған кластар 
бойынша 1-2 тоқсанда білім сапасы 61 % болып,қосымша жұмыстар жүргізу арқылы келесі 
тоқсандарда сапа көтерілді . Мұғалімдер білім сапасын көтеру үшін оқушылармен жеке 
жұмыстар мен сабақтар ұйымдастырды, ата-аналарымен үнемі байланыста болып, сөйлесіп 
отырды. Сабақтан қалдырмай, оқушылармен тұрақты жұмыс жасағасын 4-тоқсанда білім 
сапасы көтерілді. 
Білім сапасын көтеру үшін пән мұғалімдері әр түрлі әдіс-тәсілдер мен тиімді цифрлық 
ресурстарды пайдалану арқылы оқушылардың қызығушылығын арттырды. Класс ішінде білім 
сапасы бойынша бәсекелестік тудыру үшін 10 балдық жүйені пайдаланып өзін-өзі бағалау , 
өзгелерді бағалауды үйретті. Әр сабақ сайын өзіне қойылған балды қалай алғанын оқушылар 
түсінетін болды. Сол арқылы өздерін өздері қолға алып , сабаққа қатысты.  
 
Соңғы 3 оқу жылы бойынша білім сапасының көрспеткіші: 
 

 
  
 2019-2020 оқу жылындағы көрсеткіштің жоғары көрсетуі 1-класс оқушылары бағаланды және 
жоғары сапа көрсетті. Қалған оқу жылында 1-класс оқушылары бағаланбады. Сапа 2-4 класс 
оқушыларының білім сапасымен есептелді. Өткен оқу жылымен осы жылдың айырмашылығы 
жоқ. 
Кемшіліктер:  

- 2021-2022 оқу жылында әр тоқсан сайын білім сапасы өзгеріп тұрды; 
- Оқушылармен қосымша сабақтар өте аз жүргізілді; 

Ұсыныстар:  
- 2022-2023 оқу жылында әр тоқсан сайын білім сапасын тұрақты ұстау ; 
-  Сапасы төмен көрсеткен оқушылармен қосымша жұмыстар жүргізу; 

Ерекше білім беруді қажет ететін білім алушыларды бағалау. Ерекше білім беруді қажет 
ететін білім алушыларға оқу бағдарламаларын бейімдеу. Ерекше білім беруді қажет 
ететін білім алушыларға тиімді психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету 
бойынша жұмыс істеу формалары мен әдістерін жетілдіру бағытында төмендегі 
жұмыстар жүргізілді 
Үйден оқитын оқушы жыл басында 2 оқушы болды /2 «б»-Мақсотов Н. 3 «в» - Базарбай Н./ 
Олар ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығының 53-54 
қосымшалары бойынша жасалған оқу жұмыс жоспарымен білім алды. Оқу жылының соңына 
дейін 2 «б» класының оқушысы Мақсотов Нұрислам  және 3 «в» класс оқушысы Базарбай 
Несібелі үйден білім алды. Барлық оқушылардың 0,35% құрайды.  Үйде оқытылатын 
балалардың білім алуы үнемі мектеп әкімшілігі назарында болды және төмендегідей 
жұмыстар жасалды: 
- сабақтар құрылған кестеге сай өткізілді; 
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- педагог-психолог ата-аналармен және оқушымен үйіне барып жеке әңгімелесу өткізген; 
- сабақтарды өткізу ұзақтығы оқушының денсаулығына байланысты жүзеге асты; 
-          БЖБ мен ТЖБ тапсырмалары оқушылардың деңгейіне байланысты құрастырылды; 
Класс жетекшілері үйде оқитын балалардың тұрғын үй-тұрмыстық жағдайына тексеру 
жүргізді. Жеке оқытудың күнделіктері мен журналдарына үнемі белгілер қойылып тұратын. 
Барлық сабақтарды өткізу үйде жеке оқыту журналдарында ата-аналардың қолымен 
расталады. Әр оқушыға арнап портфолио жүргізілді және тоқсан сайын толықтырылып 
отырды. Білім беру үдерісін ұйымдастыру және оқыту сапасы бойынша ата-аналар тарапынан 
ескертулер болған жоқ. Жалпы оқушы санынан алғанда ерекше білім беруді қажет ететін 
оқушылар барлық білім алушылардың 0,70%  құрайды. 
ЕББҚ 2 оқушы болды /  2 «д» МанасТ. 2 «г»- Таумышев И./ Бұл оқушылар мектептің оқу 
жоспарына сәйкес, жеңілдетілген оқу мақсатын таңдау арқылы білім алды.  
Мектеп бойынша ерекше білім беруді қажет ететін оқушылаға білім алуды ұйымдастыру үшін 
ең алдымен нормативті құжаттар жинақталды. Осы балалар кластарға бөлініп, жауапты 
мұғалімдер бекітілді. Класты топқа бөлу талаптары ескертілді. Пән мұғалімдері ПМПК-ның 
қорытындысына сәйкес осы білім алушыларға жалпы оқу бағдарламасын мен оқу жұмыс 
жоспарын негізге ала отырып жеке ұзақ мерзімді жоспар құрды. Ұзақ мерзімді жоспарға 
оқушының деңгейіне байланысты жеңілдетілген оқу мақсаты алынды. Үйден оқитын 
оқушыларға  жеке оқу жұмыс жоспары мен сабақ кестесі құрылды. Пән мұғалімдері сол сабақ 
кестесі бойынша жұмыс жасады. Класс жетекшілері осы білім алушылардың ата-аналары не 
заңды өкілдерімен кездесіп, әңгімелесу жұмыстары жүргізілді. Әңгімелесу барысында педагог 
тарапынан көрсетілетін қызмет – білім беру, оқушымен жеке жұмыс жүргізу екендігі, оқу-
тәрбие жұмыстарын өткізу екендігі айтылды.  Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар 
мектептің оқу- тәрбие процесінде болып жатқан іс- шараларға қатыстырылады. Мектепте 
ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар үшін қолайлы жағдай жасалған.  Бастауыш 
мұғалімдері білім алушылардың оқуға деген құштарлығын арттыру, жеке ізденуге деген 
қызығушылығын дамыту мақсатында оқушы – ата-ана—педагог үштігі бойынша жұмыс 
жасады. Қай кезде де ата-аналармен байланыс жасалды, осы оқушылар кластан тыс шараларға 
қатыстырылды.  
Кемшіліктер:  
- 2021-2022 оқу жылында ЕББҚ оқушылар сайыстарға өте аз қатыстырылды; 
- Үйден оқитын оқушылармен педагог – психолог аз жұмыс жүргізді; 
Ұсыныстар:  
- 2022-2023 оқу жылында ЕББҚ ететін оқушыларға ЖБ тапсырмаларын деңгейіне сай 
әзірлеу, кластан тыс сайыстар мен конкурстарға қатыстыру ; 
-       ЕББҚ ететін оқушылармен педагог – психолог жұмысын жандандыру; 
Үлгерімі төмен балалармен жұмыс формалары мен әдістерін жетілдіру бойынша әр пән 
мұғалімі өз сабақтарында жеке жұмыстар, оқушының қабылдау деңгейіне байланысты 
деңгейлік тапсырмалар беріп, жазбаша сабақтарда қосымша жұмыстар жүргізіп, 
каллиграфиясы мен оқу техникасын арттыру бойынша сабақ үстінде жұмыстар жасалды. Осы 
оқушылардың үлгерімі төмендеуі үйден ата-ананың бақыламауы, үй тапсырмасын 
орындағанда үлкендердің өздері жасап беруі, баланың қызығушылығы төмен екендігінен, 
кейбір пәндерге деген қызықпаушылық болуынан туындайды. Барлық бастауыш класс 
мұғалімдері үлгерімі төмен оқушыларды ата-аналарының келісімімен сабақ соңынан алып 
қалып, каникул кездерінде қосымша жұмыстар жүргізді. 
Кемшіліктер:  

- Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс жүйелі жүргізілмеді; 
Ұсыныстар:  

- Әр пән мұғалімдері өз пәндері бойынша үлгерімі төмен оқушылармен сабақта және 
сабақтан тыс қосымша жұмыстар жүргізсін; 

Мектеп пен отбасында күнделікті 20 минут кітап оқуды ұйымдастыру бойынша мектеп 
директорының бұйрығымен барлық кластарда әр сабақ сайын сабақтың басында 5 минуттық 
оқу енгізілді. Барлық бастауыш мұғалімдері әр сабақтың басында балаларға арналған көркем 
әдебиеттен шығармаларды оқытып , сабақ соңында  әр оқушы неше сөз оқығанын, шығарма 



не туралы екенін талдайды. Дауыстап оқыту, сыбырлап оқыту, жай оқыту арқылы кітап оқу 
жұмыстары жақсы ұйымдастырылды. Әр кабинетте «Оқуға құштар класс» атты кітап 
бұрыштары жасақталып, ол жерге әр түрлі жанрдағы балалар көркем әдебиеттері жинақталды.  
Кемшіліктер:  

- Бастауышта сабақ беретін басқа пән мұғалімдері 5 минуттық оқуды дұрыс енгізбеді; 
Ұсыныстар:  
- Бастауышқа сабақ беретін барлық мұғалімдер келесі оқу жылы 5 минуттық оқуды 
толық енгізіп, әр кабинеттегі кітапхана бұрышы толықтырылып, жаңартылып отырсын; 
 
Мектепішілік бақылауды тиімді жүргізу  бойынша төмендегідей жұмыстар жасалды. 
Мектепішілік бақылау мектептің жоспарына сәйкес ай сайын жүргізілді. Бақылаудың осы 
бағыттар бойынша жүзеге асты: 
-   баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз етуді бақылау; 
-   мектеп құжаттарының жүргізілуін бақылау;  
-   негізгі және қосымша білім беруді қамтамасыз етуді бақылау; 
- білімнің олқылықтарын толтыру және төмен көрсеткіштермен жұмыс істеу бойынша 
жұмыстарды бақылау;  
Қыркүйек айында оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру бойынша мұғалімдердің жүргізуге 
міндетті құжаттары бойынша түсіндіру, тексеру жұмыстары жүргізілді.  
Қазан айынан бастап әр айға мектепішілік бақылау жоспарлары белгілі бір мақсат қою арқылы 
жүзеге асты. Төмендегідей бақылау жұмыстары жүргізілді: 

1) Күнделік кз.электр журналының жүргізілуі; 
2) БЖБ, ТЖБ жұмыстарын жоспарлау, өткізілуі; 
3) 4-кластың математика сабақтарына қатысу; 
4) 4-кл ООЖМ/МОДО байқау тесттерін өткізу 
5) 3-кластардан диктант алу; 
6) дене шынықтыру  пәнінің (1-4 кл) жүргізілу деңгейі; 
7) Үйден оқитын оқушылармен, ЕББҚ оқушылармен жүргізілген жұмыстар; 
8) Русский язык, литературное чтение сабақтарына қатысу; 
9) Мектепалды даярлық топтарындағы оқу-тәрбие процесінің ұйымдастырылуы; 
10) Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс; 
11) Оқушылардың оқу техникасын тексеру; 
12) 4-кластың жаратылыстану сабақтарына қатысу , тест алу; 
13) Әдебиеттік оқу, әліппе, қазақ тілі сабақтарына қатысу /1-2 -3қазақ кластары/; 
14) 4-кл ООЖМ/МОДО байқау тесттерін өткізу; 
15) 1-2 кл шетел тілі сабақтарына қатысу; 
16) 3-4 кл қазақ тілі орыс кластарында сабақтарына қатысу; 
17) 3-4 кл қазақ тілі орыс кластарында сабақтарына қатысу; 
18) Бастауыш бойынша 3-тоқсанда төмен сапа көрсеткен мұғалімнің жұмысын зерделеу; 
19) 1-2 кластарда дүниетану, жаратылыстану пәндерінен білім беру жағдайы; 
20) 4-класс пен негізгі буын арасындағы сабақтастық; 

Оқу жылының әр айында жоспарланған мектепішілік бақылау жұмыстары белгілі бір мақсат 
қою арқылы жүзеге асып отырды. Қорытындысы директор жанындағы кеңесте, 
педагогикалық кеңесте және өндірістік кеңесте қаралды. Мектепішілік бақылау нәтижелері 
бойынша анықтама жазылып, материалдары жинақталды.  
Кемшіліктер:  

- Мектепішілік бақылау бойынша пәндерден білім берілу жағдайы, білім білім сапасын 
тексеру толық қамтылған жоқ; 

Ұсыныстар:  
- Мектепішілік бақылау жоспары әр айға тиімді жоспарланып, оқушының білім сапасын 

анықтау мен педагогтың критериалды бағалау бойынша жұмысын зерделеуге 
бағытталсын; 

- 4-класс оқушылары үшін тоқсан сайын функционалдық сауаттылығын анықтау үшін, 
біліміне мониторинг жүргізу үшін сынақ жұмыстары жүргізілсін; 

 



Мектепалды даярлық сыныптарында оқу процесін ұйымдастыру осы оқу жылы жүзеге 
асты. Қазақ тілінде 2 топ, орыс тілінде 1 топ ашылды. Мектепалды даярлық тобы 5 сала 
бойынша жұмыс жасайды: 
«Денсаулық» - дене шынықтыру 
«Қатынас» - сөйлеуді дамыту, көркем әдебиет, орыс тілі, қазақ тілі 
«Таным» - математика, құрастыру, жаратылыстану 
«Шығармашылық» - сурет салу, мүсіндеу, жапсыру, музыка 
«Әлеумет» - қоршаған ортамен танысу 
Осы 5 білім беру саласының индикаторлары бойынша тәрбиеленушілер үшін бастапқы 
диагностика жүргізілді. 3 топтың да тәрбиеленушілері әр сала бойынша бағдарламаны жақсы 
меңгерді. Олар бір-бірімен сөйлесе алады, бір-біріне сұрақтар қойып, жауап беруді біледі. 1-
20 аралығындағы сандарды таниды, әріптерді таниды. Суреттер бойынша ауызша шағын 
әңгімелер құрастыра алады. Қосымша оқулықтарды пайдаланып логикалық тапсырмаларды 
орындады, қол еңбегімен айналысты.  
Кемшіліктер:  
- Мектепалды даярлық тобы мектепішілік ашық іс-шаралар өткізбеді; 
Ұсыныстар:  
- Мектепішілік бақылау жоспарына енгізіліп, ашық іс-шаралар өткізсін; 
 
 Негізгі орта және жалпы орта білім беру бойынша 
Мектептің мәселесі «Критериалды бағалау жүйесін қолдану арқылы білім сапасын 

көтеру» 

Міндеттері - Негізгі  пәндерден  мемлекеттік  білім стандартының 
орындалуын  жүзеге асыру; 

- Білім алушылардың білімдеріндегі олқылықтардың орнын 
толықтыру; 

- Оқушылармен  ынтымақтаста жеке жұмыс істеу арқылы 
жоғары білім сапасына  қол жеткізу; 

- Мүмкіндігі шектеулі балалармен психологиялық қолдау 
арқылы жұмыс істеу формалары мен әдістерін жетілдіру. 

- Үлгерімі төмен балалармен жұмыс формалары мен әдістерін 
жетілдіру. 

- Әр сабақта үнделікті 5 минут кітап оқуды ұйымдастыру; 
- Мектепішілік бақылауды тиімді жүргізу; 

Іске асыру мерзімдері 2020 – 2023 оқу жыл 

Индикаторлар 9. 5-1 кластарда білім сапасын 65-85 % көтеру. 
10.  Білім алуға ыңғайлы жағдай 85-100 %  жасау  
11. Білімдегі олқылықтардың орнын толықтыру жұмысын  

жүйелі түрде жүргізу; 
12. Үлгерімі төмен оқушылардың сандық көрсеткішін азайту; 
13. ЕББҚ оқушылар мен үйден оқитын оқушыларға басты назар 

аударып, олармен жеке жұмыс жасау арқылы  білім алуға 
деген қызығушылығын арттыру; 

14. Оқу пәндері бойынша білім алушылардың білім сапасына 
жүйелі мониторинг жүргізу; 

 
 Мектеп мәселесі бойынша  2021-2022 оқу жылында келесідей жұмыстар жүргізілді: 
1. Негізгі  пәндерден  мемлекеттік  білім стандартының орындалуын  жүзеге асыру 
бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы 



№ 604 бұйрығының 2-қосымша бойынша  бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарты  толық орындалды. Әр пән бойынша бағдарлама  толық орындалды. 5-11 
кластарда жүргізілетін пәндерден оқу бағдарламасы бойынша төмендегідей сағат саны 
оқытылды және бағдарлама толық орындалды. 
 Оқыту ҚАЗАҚ тілінде жүргізілетін класстарға арналған НЕГІЗГІ орта білім берудің 
(жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспарының негізінде: 

№ Білім салалары және оқу 
пәндері 

Сыныптар бойынша апталық сағат саны Жалпы жүктеме, сағат 
5 6 7 8 9 апталық жылдық 

Инварианттық компонент 
  Тіл және әдебиет 11 11 11 11 11 55 1870 
1 Қазақ тілі 3 3 3 2 2 13 442 
2 Қазақ әдебиеті 2 2 2 3 3 12 408 
3 Орыс тілі мен әдебиеті 3 3 3 3 3 15 510 
4 Шетел тілі 3 3 3 3 3 15 510 

  
Математика және 
информатика 6 6 6 6 6 30 1020 

5 Математика 5 5 - - - 10 340 
6 Алгебра - - 3 3 3 9 306 
7 Геометрия - - 2 2 2 6 204 
8 Информатика 1 1 1 1 1 5 170 
  Жаратылыстану 2 2 7 8 8 27 918 
9 Жаратылыстану 2 2 - - - 4 136 
10 Физика - - 2 2 2 6 204 
11 Химия - - 1 2 2 5 170 
12 Биология - - 2 2 2 6 204 
13 География - - 2 2 2 6 204 
  Адам және қоғам 4 4 4 4 5 21 714 
14 Қазақстан тарихы 2 2 2 2 2 10 340 
15 Дүниежүзі тарихы 1 1 1 1 1 5 170 
16 Құқық негіздері - - - - 1 1 34 
17 Өзін-өзі тану 1 1 1 1 1 5 170 
  Технология және өнер 3 3 1 1 1 9 306 
18 Музыка 1 1       2 68 
19 Көркем еңбек 2 2 1 1 1 7 238 
  Дене шынықтыру 3 3 3 3 3 15 510 
20 Дене шынықтыру 3 3 3 3 3 15 510 
Инварианттық оқу жүктемесі 29 29 32 33 34 157 5338 

 
Оқыту ОРЫС тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған НЕГІЗГІ орта білім берудің 
(жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспарының негізінде: 

№ Білім салалары және оқу 
пәндері 

Сыныптар бойынша апталық сағат 
саны Жүктеме, сағат 

5 6 7 8 9 апталық жылдық 
Инварианттық компонент 
  Тіл және әдебиет 13 13 13 13 13 65 2210 
1 Орыс тілі 3 3 3 2 2 13 442 
2 Орыс әдебиеті 2 2 2 3 3 12 408 
3 Қазақ тілі мен әдебиеті 5 5 5 5 5 25 850 



4 Шетел тілі 3 3 3 3 3 15 510 

  
Математика және 
информатика 6 6 6 6 6 30 1020 

5 Математика 5 5 - - - 10 340 
6 Алгебра - - 3 3 3 9 306 
7 Геометрия - - 2 2 2 6 204 
8 Информатика 1 1 1 1 1 5 170 
  Жаратылыстану 2 2 7 8 8 27 918 
9 Жаратылыстану 2 2 - - - 4 136 
10 Физика - - 2 2 2 6 204 
11 Химия - - 1 2 2 5 170 
12 Биология - - 2 2 2 6 204 
13 География - - 2 2 2 6 204 
  Адам және қоғам 4 4 4 4 5 21 714 
14 Қазақстан тарихы 2 2 2 2 2 10 340 
15 Дүниежүзі тарихы 1 1 1 1 1 5 170 
16 Құқық негіздері - - - - 1 1 34 
17 Өзін-өзі тану 1 1 1 1 1 5 170 
  Технология және өнер 3 3 1 1 1 9 306 
18 Музыка 1 1 - - - 2 68 
19 Көркем еңбек 2 2 1 1 1 7 238 
  Дене шынықтыру 3 3 3 3 3 15 510 
20 Дене шынықтыру 3 3 3 3 3 15 510 
Инварианттық оқу жүктемесі 31 31 34 35 36 167 5678 

 
 Оқыту ҚАЗАҚ тілінде жүргізілетін ГИМНАЗИЯ/ЛИЦЕЙ сыныптарына арналған 
негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспарының негізінде 

№ Білім салалары және оқу 
пәндері 

Сыныптар бойынша сағат саны Жүктеме, сағат 
5 6 7 8 9 Апталық Жылдық 

Инварианттық компонент 
  Тіл және әдебиет 11 11 10 10 10 52 1768 
1 Қазақ тілі 3 3 2 2 2 12 408 
2 Қазақ әдебиеті 2 2 2 2 2 10 340 
3 Орыс тілі мен әдебиеті 3 3 3 3 3 15 510 
4 Шетел тілі 3 3 3 3 3 15 510 

  
Математика және 
информатика 6 6 4 4 4 24 816 

5 Математика 5 5 - - - 10 340 
6 Алгебра - - 2 2 2 6 204 
7 Геометрия - - 1 1 1 3 102 
8 Информатика 1 1 1 1 1 5 170 
  Жаратылыстану 1 1 4 4 4 14 476 
9 Жаратылыстану 1 1 - - - 2 68 
10 Физика - - 1 1 1 3 102 
11 Химия - - 1 1 1 3 102 
12 Биология - - 1 1 1 3 102 
13 География - - 1 1 1 3 102 



  Адам және қоғам 4 4 3 3 4 18 612 
14 Қазақстан тарихы 2 2 1 1 1 7 238 
15 Дүниежүзі тарихы 1 1 1 1 1 5 170 
16 Құқық негіздері - - - - 1 1 34 
17 Өзін-өзі тану 1 1 1 1 1 5 170 
  Технология және өнер 3 3 1 1 1 9 306 
18 Музыка 1 1 - - - 2 68 
19 Көркем еңбек 2 2 1 1 1 7 238 
  Дене шынықтыру 2 2 2 2 2 10 340 
20 Дене шынықтыру 2 2 2 2 2 10 340 
Инварианттық оқу жүктемесі 27 27 24 24 25 127 4318 
Вариативтік компонент 

 
 Оқыту ҚАЗАҚ тілінде жүргізілетін ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКА бағыты 
бойынша ЖАЛПЫ орта білім берудің үлгілік оқу жоспарының негізінде 

№ Оқу пәндері 
Сыныптар бойынша апталық сағаттар 
саны Жалпы жүктеме 

10 11 апталық жылдық 
Инварианттық компонент 
Міндетті пәндер 

1. Алгебра және анализ 
бастамалары 4 4 8 272 

2. Геометрия 2 2 4 136 
3. Информатика 2 2 4 136 
4. Қазақ тілі 1 1 2 68 
5. Қазақ әдебиеті 2 2 4 136 
6. Орыс тілі мен әдебиеті 2 2 4 136 
7. Шетел тілі 3 3 6 204 
8. Қазақстан тарихы 2 2 4 136 
9. Өзін-өзі тану 1 1 2 68 
10. Дене шынықтыру 3 3 6 204 

11. Алғашқы әскери және 
технологиялық дайындық 1 1 2 68 

Оқу жүктемесі 23 23 46 1564 
 
Оқыту ОРЫС тілінде жүргізілетін ҚОҒАМДЫҚ-ГУМАНИТАРЛЫҚ бағыт бойынша 
жалпы орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспарының негізінде 

№ Оқу пәндері 
Сыныптар бойынша апталық сағаттар 
саны Жалпы жүктеме 

10 11 апталық жылдық 
Инварианттық компонент 
Міндетті пәндер 

1. Алгебра және анализ 
бастамалары 3 3 6 204 

2. Геометрия 1 1 2 68 
3. Информатика 1 1 2 68 
4. Орыс тілі 2 2 4 136 
5. Орыс әдебиеті 3 3 6 204 



6. Қазақ тілі мен әдебиеті 5 5 10 340 
7. Шетел тілі 3 3 6 204 
8. Қазақстан тарихы 2 2 4 136 
9. Өзін-өзі тану 1 1 2 68 
10. Дене шынықтыру 3 3 6 204 

11. Алғашқы әскери және 
технологиялық дайындық 1 1 2 68 

Оқу жүктемесі 25 25 50 1700 
      Ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушылар үшін элективті курстарға бөлінген 
сағаттар шеңберінде түзету-дамыту сабақтары ұйымдастырылады 

Мектеп жаратылыстану-математика бағытында болғандықтан (сонын ішінде ІТ 
бағыты) 5-11 класс аралығындағы вариативті сағаттармен лицейлік компоненттердің көбі 
математика, информатика, физика пәндеріне бөлінді.  
 
Қорытынды: Негізгі  пәндер бойынша 5-9 класс оқушыларына  мемлекеттік  білім 
стандарты толық орындалып, жүзеге асырылды. 
 
2. Білім алушылардың білімдеріндегі олқылықтардың орнын толықтыру жұмыстары 
карантин және қашықтықтан оқу кезінде меңгерілмей қалған тақырыптарды қайталау, 
қосымша жұмыстар жүргізу болып саналады. 2020-2021 оқу жылының маусым айында жазғы 
мектеп жұмыс жасады. Оқу жылының басында барлық класс оқушылары үшін негізгі пәндер 
бойынша жоспар құрылды. Құрылған жоспарға сәйкес мұғалімдер өз пәндері бойынша 
үлгерімі төмен оқушыларды анықтап, тізім жасап, жыл бойы жасалатын жұмыс жоспарын 
құрды.  
 
Кемшіліктер: 

- 2021-2022 оқу жылында олқылықтардың орнын толтыру бойынша жұмыстар толық 
жүргізілмеді; Олар: оқушымен жеке жұмыс, қосымша сабақтар, жеке бақылау жұмысы.  

Ұсыныстар: 
- 2022-2023 оқу жылының басында негізгі пәндер бойынша бақылау жұмыстарын 

өткізіп, білімдегі олқылықтардың орнын толтыру жоспарын тиімді етіп құрастыру 
және нәтиже шығару; 

 
3. Оқушылармен  ынтымақтаста жеке жұмыс істеу арқылы жоғары білім сапасына  қол 
жеткізу үшін мектепте ыңғайлы орта мен жағдай қалыптасқан. Ақпаратты-технологиялық 
құралдары  барлық кабинеттерде орнатылған. Оқу кабинеттеріне интернет желісі жүргізілген. 
Пән мұғалімдері қалаған білім беру платформаларында жұмыс жасай алады. Кабинет 
сыйымдылығы мен жиһаздары білім алушыларының жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді.  2021-
2022 оқу жылында 5-11 класстарды 23 класс-комплект  ашылды, олардың 18-і қазақ тілінде, 5-
ы орыс тілінде білім алады. Педагогтермен толық қамтамасыз етілген. Орыс кластарында 
алгебра мен геометрия және физика пәндерінен мұғалім тапшылығына байланысты қазақ 
кластарына сабақ беретін пән мұғалімдері тартылды.  
№72 жалпы білім беретін орта ІТ мектеп-лицейінде 2021-2022 оқу жылының қорытындысы 
бойынша барлығы 1134 оқушы 1-4 класс аралығында  570 оқушы, 5-9 аралығында 488 
оқушы, 10-11 класты 76 оқушы оқып аяқтады. 5-11 кластар аралығында  үйден оқытылатын 
бала саны -1 оқушы, 9 «А» класс оқушысы Аманов Дастан. 
Мектеп бойынша 988 оқушының білімі бағаланып, білім сапасы- 55,77% көрсетті.  



 
Оқушы санының үлгерімі орташадан төмен деңгейдегі  оқушылармен толығуымен 

және кейбір оқушылардың екпінділер қатарынан түсуіне байланысты білім сапасы төмендеді. 
Білім сапасы 2020-2021 оқу жылының қорытындысымен салыстырғанда жылдық көрсеткіш 
бойынша 2,55%-ға түсім бар. 
Үздіктер жыл-161 оқушы (16,2%) 
Екпінділер жыл- 390 оқушы 34,4%-ды құрады.  

 
 

5-11 кластар бойынша барлығы  564 оқушының білімі бағаланып, білім сапасының 
салыстырмалы көрсеткіші: 
жыл соңындағы көрсеткіш-61 үздік, 159 екпінді. 

 
11-класс  бойынша барлығы 31 оқушының білімі бағаланып, білім сапасы: 
І тоқсан-34%, ІІ тоқсан-58%, ІІІ тоқсан–56%, IV тоқсан-35%, жылдық-61,29% көрсетті. 

Былтырғы оқу жылында білім сапасы  61,2%- ды құраған. Сапа екі оқу жылын салыстырғанда 
бірдей.  

Негізгі мектеп курсын аяқтаушы 9-кластардың жалпы білім сапасы 40,83% құрайды. 
Былтырғы оқу жылында негізгі мектеп курсын аяқтаушылардың білім сапасы  39,6%- ды 
құраған. Екі жылдық сапаны салыстырғанда 1,23%-ға ғана өскенін көрсетеді.  
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Лицей кластарының сапа көрсеткіштері бойынша 7,8 класстардың сапа көрсеткіштері 50 
пайыздан кем.

 
 
Кемшіліктер: 

- орыс кластарында алгебра мен геометрия және физика пәндерінен мұғалім 
тапшылығына байланысты қазақ кластарына сабақ беретін пән мұғалімдері тартылды;  

- 7 Б лицей класының сапа көрсеткіші томен (19%); 
 

Ұсыныстар: 
- орыс кластарында алгебра мен геометрия және физика пәндерінен мұғалімдер 

тапшылығының орнын толтыру;  
- Лицей кластарының сапа көрсеткіштерін 100 пайыз қылу үшін жұмыстану; 

 
4. Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс барысы.  

Үйден оқитын бір оқушы бар. 9 «А» класының оқушысы Аманов Дастан. Үйде 
оқытылатын білім алушының білім алуы әкімшік тарапынан қадағаланды.  Сабақтарының 
сабақ кестесіне сай өткізілуі, педагог-психологоқушының анасымен және оқушымен жеке 
жұмыстануы, сабақтарды өткізу ұзақтығы үнемі қадағаланды. Класс жетекшісі А.Нұрманова 
үйде оқитын баланың тұрғын үй-тұрмыстық жағдайына тексеру жүргізді. Оқушының жеке 
портфолиосы жинақталды және тоқсан сайын толықтырылып отырды. Білім беру үдерісін 
ұйымдастыру және оқыту сапасы бойынша ата-аналар тарапынан ескертулер болған жоқ. 
Оқушы 9 класты толық «4» деген бағаға аяқтады.  
Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар саны 5-11 класс аралығында 5. Олар  
9 «А» класының оқушысы Алдаберген Бағжан 
8 «А» класс оқушысы Серікқали Айдын 
9 «Ә» класс оқушысы Сидорова Анна 
9 «Ә» класс оқушысы Кулишова Вера 
9 «А» класс оқушысы Колесников Сергей.  

Жалпы 5-11 класс оқушы санынан алғанда ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар 
барлық білім алушылардың 1,06% құрайды. Мектеп бойынша ерекше білім беруді қажет 
ететін оқушылаға білім алуды ұйымдастыру үшін ең алдымен нормативтік құжаттар 
жинақталды. Оқушылар кластарға бөлінді, класты топқа бөлу талаптары ескерілді. Пән 
мұғалімдері ПМПК-ның қорытындысына сәйкес осы білім алушыларға жалпы оқу 
бағдарламасын мен оқу жұмыс жоспарын негізге ала отырып жеке ұзақ мерзімді жоспар 
құрды. Ұзақ мерзімді жоспарға оқушының деңгейіне байланысты жеңілдетілген оқу мақсаты 
алынды. Мектепте ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар үшін қолайлы жағдай жасалған. 
Бұл оқушылар мектептің оқу- тәрбие процесінде болып жатқан іс-шаралардан шектетілмейді.  
 
Кемшіліктер:  
- 2021-2022 оқу жылында ЕББҚ оқушылар сайыстарға қатыстырылмады; 
- Үйден оқитын оқушылармен педагог – психолог аз жұмыс жүргізді; 
-           9  класс оқушысы болғандықтан берілуі тиіс кәсіби бағдар беру жұмысы жүргізілмеді.  
Ұсыныстар:  
- 2022-2023 оқу жылында ЕББҚ ететін оқушыларға сабақтан тыс сайыстар мен 
конкурстарға қатыстыру. 
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5. Үлгерімі төмен балалармен жұмыс формалары мен әдістерін жетілдіру бойынша 
пән мұғалімдері өз сабақтарында жеке жұмыстар, деңгейлік тапсырмалар беріп, жазбаша 
сабақтарда қосымша жұмыстар жасады. Математика пәні мұғалімі Әлімбаева С., Қазақстан 
тарихы пәні мұғалімі Турмашева Б., физика пәні мұғалімі Нурманова Ә., орыс тілі пәнінің 
мұғалімі Ұлыкпанова А.З. үлгерімі төмен оқушыларды сабақтан тыс уақытта ата-аналарының 
келісімімен қосымша жұмыстар жүргізді. Қалған мұғалімдер тарапынан жұмыс жасалған жоқ.  

5-11 кластардың арасында 50 % және одан  төмен білім сапасы көрсетіп тұрған кластар: 
6 «А» кл-36,36% Якина М.А. 
6 «В» кл-46,43%  Абдуллина Ф.Г. 
6 «Ә» кл-40,74% Балгарина С.А. 
7 «В» кл-86% Акилов М. 
6 «А» кл-50% Есенжолова Н.А. 
6 «Б» кл-56% Мурунтаева А.Т. 
7 «А» кл-21,74% Әуезова Л.Ә. 
7 «В» кл-40,740% Акилов М.А.. 
7 «Ә» кл-22,73% Утепбергенова Ж.М. 
8 «А» кл-33,33% Есенова Л.С. 
8 «Б» кл-28,57% Утепбергенова Ж.М. 
10 «А» кл-42,86% Утеумағамбетова Ж.Е. 

Озат оқушылары жоқ кластар: 
6 «А» кл - Якина М.А. 
7 «Ә» кл - Утепбергенова Ж.М. 
10 «А» кл - Утеумағамбетова Ж.Е. 

2021-2022 оқу жылының қорытындысы   бойынша  5-11 кластардың арасында  білім   
сапасының төмендеуіне әкелген 1 сабақтан «3» деген бағаға шығып отырған оқушылар: 
 

Класс Оқушының аты-жөні Пәні Пән мұғалімі 

5а Болатбаева А Қазақ тілі 

 

 

Мухамбетказина М 

 

5б Абай Е Орыс тілі Жиенгазина А.О. 

5в Саламатов А История Казахстана Турмашева Б.К. 

6ә Жумабекова А Иностранный язык Акилов М.А. 

6а Әбіт Ж Русская литература Жиенгазина А 

6б Амангелді І Русския язык Улыкпанова А. 

6б Аскарова А математика Балжанова А 

6б Масходова Н математика Балжанова А 

6в Досан С математика Балжанова А 

6В Нурманова А математика Балжанова А 



7ә Мұстафа І Алгебра Балжанова А 

7в Жамаладин Ж История Казахстана Турмашева Б.К. 

7в Кадырбаева С Биология Сарсенгалиева Г.М. 

7в Киржанова Д История Казахстана Турмашева Б.К. 

7в Некрасова К Геометрия Әлімбаева С 

7в Пивень Е История Казахстана Турмашева Б.К. 

 
Кемшіліктер:  

- 5-11 кластардың арасында 50 %-дан  төмен білім сапасын көрсетіп тұрған кластар бар; 
- 2021-2022 оқу жылының қорытындысы   бойынша  5-11 кластардың арасында  білім   

сапасының төмендеуіне әкелген 1 сабақтан «3» деген бағаға шығып отырған оқушылар 
бар; 

- Озат оқушылары жоқ кластар бар. 
- Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс жүйелі қадағаланбады; 
- Үлгерімі төмен оқушылар тоқсанның соңында Бжб мен Тжб нәтижелері арқылы ғана 

анықталып отырды; 
Ұсыныстар:  

- мектептің  жалпы  білім  сапасының  төмендемеуіне  қадағалау жүргізу; 
- 5-11 кластардың арасында 50 %-дан  төмен білім сапасын көрсетіп тұрған кластарды 

қадағалау; 
- 5-11 кластардың арасында  білім   сапасының төмендеуіне әкелген 1 сабақтан «3» деген 

бағаға шығып отырған оқушылармен пән мұғалімдерінің жеке жұмысын бақылау; 
- білім сапасына жасалған қорытынды  әрбір әдістемелік  бірлестікте, класс жиналысы 

мен ата-аналар жиналысында  талқыланып, кемшіліктің шығу себебі анықталсын. 
- Озат оқушылары жоқ 6 «А» кл - Якина М.А., 7 «Ә» кл - Утепбергенова Ж.М., 10 «А» 

кл - Утеумағамбетова Ж.Е. кластарының үлгерімі бойынша жан-жақты жұмыстану. 
- Пән мұғалімдері үлгерімі төмен оқушылармен сабақтан тыс қосымша жұмыстар 

жүргізу; 
- Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс папкасы жинақталсын; 

 
6. Мектепішілік бақылауды тиімді жүргізу  
Мектепішілік бақылау жоспарға сай ай сайын жүргізілді. Бақылау жұмыстары келесі бағыттар 
бойынша жүзеге асты: 
- баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз етуді бақылау; 
- мектеп құжаттарының жүргізілуін бақылау; 
- негізгі және қосымша білім беруді қамтамасыз етуді бақылау; 
- білімнің олқылықтарын толтыру және төмен көрсеткіштермен жұмыс істеу бойынша 
жұмыстарды бақылау. 

Осы бағыт бойынша мұғалімдердің жүргізуге міндетті құжаттары, яғни ҰМЖ, ҚМЖ, 
күнделік электронды журналы тексерілді, оқу кабинеттерінде санитарлық талаптардың, 
қауіпсіздік ережелерінің сақталуы қадағаланды, жекелеген пәндер бойынша сабақтарға 
қатысым болды. Сонымен қатар, ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар да басты назарда 
болды.  

Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында  үлгерімі төмен балалармен жеке жұмыстың 
ұйымдастырылуы, зертханалық жұмыстар бойынша дәптерлердің жай-күйін зерделеу, 5-6-шы 
кластарда қазақ және орыс тілдері пәндері бойынша жұмыс дәптерлерінің тексерілуі, үйден 



оқитын оқушылармен, ЕББҚ оқушылармен жүргізілген жұмыстардың жай-күйі, үлгерімі 
төмен оқушылармен жұмыстардың ұйымдастырылуы, мұғалімдердің дәптер тексеру жағдайы. 
Кемшіліктер:  

- Мектепішілік бақылау жұмысы жоспар бойынша толық жүзеге асырылмады. 
Ұсыныстар:  

- Мектепішілік бақылау жоспарын тиімді жоспарлау, оқушының білім сапасын анықтау, 
педагогтың өз пәнін сапалы беруін бағалауға және критериалды бағалау бойынша 
жұмысын зерделеуге бағытталсын; 
 

7. Мемлекеттік қорытынды аттестаттау бойынша Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 (өзгерістер мен толықтырулар 
«06.05.2021ж жаңартылған») бұйрығының 36 (37), 38 (39) қосымшаларына сәйкес 9 
кластардан 120 білім алушы, 11 кластардан 31 білім алушы қорытынды емтихан тапсырды. 9 
кластардың Үздік аттестатқа үміткер 8 білім алушысы (былтырғы оқу жылында 6 оқушы), 11 
кластардың Алтын белгі үміткерлері (3 оқушы) және Үздік аттестатқа үміткер білім 
алушылары (2 оқушы) жоғарғы нәтиже көрсетті. Қорытынды аттесттауға 151 білім алушыдан 
қанағаттанарлықтай бағалармен бағаланып, аттестаттары табысталды. 

 
9 класс  Үздік 11 класс  Үздік Алтын белгі 

120 8 31 2 3 
 

11 кластар бойынша 
 Алгебра және талдау негіздері 

Оқушы саны "5" "4" "3" "2" 

Барлығы Қаз Ор Барл % Қаз Ор Барл % Қаз Ор Барл % Қаз Ор Барл Қаз Ор 
30 30 0 9 30,0 9 0 11 36,7 11 0 10 33,3 10 0 0 0 0 

 
Қазақ (орыс) тілі 

Оқушы саны "5" "4" "3" "2" 
Барлығы Қаз Ор Барл % Барл Қаз Ор Барл % Барл Қаз Ор Бар % Барл Қаз Ор 

30 30 0 8 26,7 8 0 21 70,0 21 0 3 10,0 3 0 0 0 0 
 

Қазақстан тарихы 
Оқушы 

саны "5" "4" "3" "2" 
Барл Қаз Ор Барл % Барл Қаз Ор Барл % Барл Қаз Ор Барл % Барл Қаз Ор 

30 30 0 10 33,3 10 0 16 53,3 16 0 4 13,3 4 0 0 0 0 
 
 

Орыс кластары үшін қазақ тілі, қазақ кластары үшін орыс тілі 
Оқушы 

саны "5" "4" "3" "2" 
Барл Қаз Ор Барл % Барл Қаз Ор Барл % Барл Қаз Ор Барл % Барл Қаз Ор 

30 30 0 6 20,0 6 0 20 66,7 20 0 4 13,3 4 0 0 0 0 
 

Таңдау пәні 



Оқушы 
саны "5" "4" "3" "2" 

Барл Қаз Ор Барл % Барл Қаз Ор Барл % Барл Қаз Ор Барл % Барл Каз Рус 
30 30 0 11 36,7 11 0 17 56,7 17 0 2 6,7 2 0 0 0 0 

 
 
9 кластар бойынша  
 

Қазақ тілі (эссе) 

№ Мектеп атауы 

9  
сынып 
оқушы 
саны 

Емтиханға 
қатысқаны «5» «4» «3» «2» Сапа Үлгерім 

1 №72 ITЛ 120 88 15 38 35 0 58 100 
 

Қазақ тілі (орыс кл) 

№ Мектеп атауы 

9  сынып 
оқушы 
саны 

Емтиханға 
қатысқаны «5» «4» «3» «2» Сапа Үлгерім 

1 №72 ITЛ 31 31 6 21 4 0 58 100 
 

орыс тілі (эссе) 

№ Мектеп атауы 
9  сынып оқушы 
саны Емтиханға қатысқаны «5» «4» «3» «2» Сапа Үлгерім 

1 №72 ITЛ 120 119 26 60 33 0 72 0 

 
Қазақстан тарихы 

№ Мектеп атауы 

9  сынып 
оқушы 
саны 

Емтиханға 
қатысқаны 

«5» «4» «3» «2» Сапа Үлгерім 
1 №72 ITЛ 120 5 1 2 2 0 60 100 

 
геометрия  

№ 
Мектеп 
атауы 

9  сынып оқушы 
саны 

Емтиханға 
қатысқаны «5» «4» «3» «2» Сапа Үлгерім 

1 №72 ITЛ 120 3 2 1 0 0 100 100 
алгебра және анализ бастамалары  

№ Мектеп атауы 

9  сынып 
оқушы 
саны 

Емтиханға 
қатысқаны «5» «4» «3» «2» Сапа Үлгерім 

1 №72 ITЛ 120 119 14 46 59 0 53 100 
 

физика  

№ 
Мектеп 
атауы 

9  сынып оқушы 
саны 

Емтиханға 
қатысқаны «5» «4» «3» «2» Сапа Үлгерім 



1 №72 ITЛ 120 11 3 7 1 0 91 100 
 

биология 

№ 
Мектеп 
атауы 

9  сынып оқушы 
саны 

Емтиханға 
қатысқаны «5» «4» «3» «2» Сапа Үлгерім 

1 №72 ITЛ 120 5 1 1 3 0 40 0 
 

География 
№ Мектеп 

атауы 
9  сынып оқушы 
саны 

Емтиханға 
қатысқаны 

«5» «4» «3» «2» Сапа Үлгерім 

1 №72 
ITЛ 

120 21 3 7 11 0 48 100 

 
шет тілі 

№ 
Мектеп 
атауы 

9  сынып 
оқушы 
саны 

Емтиханға 
қатысқаны «5» «4» «3» «2» Сапа Үлгерім 

1 №72 ITЛ 120 38 25 10 3 0 92 100 
  

информатика 
№ Мектеп 

атауы 
9  сынып 
оқушы саны 

Емтиханға 
қатысқаны 

«5» «4» «3» «2» Сапа Үлгерім 

1 №72 ITЛ 120 9 4 3 2 0 78 100 
 

дүние жүзі тарихы  

№ 
Мектеп 
атауы 

9  сынып оқушы 
саны 

Емтиханға 
қатысқаны «5» «4» «3» «2» Сапа Үлгерім 

1 №72 ITЛ 120 6 1 3 2 0 67 100 
 

қазақ әдебиеті 

№ 
Мектеп 
атауы 

9  сынып оқушы 
саны 

Емтиханға 
қатысқаны «5» «4» «3» «2» Сапа Үлгерім 

1 №72 ITЛ 120 18 6 8 4 0 78 100 
 

Жылдық нәтиже бойынша 11 класстар арасында: 
Алтын белгі иегерлері  - 3: Бердібай Мадина, Сақтағанова Дана, Сибағатова Раушан. 
Үздік-2: Алихан Дамира, Мукашева Ақтілек 
Екпінділер саны-7 оқушы 
 
Жылдық нәтиже бойынша 9 кластар арасында: 
Үздік-8: Алдаберген Тоғжан, Наурызбаева Нарғыз, Аргумбаева Гүлжан, 
Темірболатова Саида, Андреева Аяла, Аббасова Фарида, Олейник Анжелика, 
Берденова Ж. 
Екпінділер саны- 40 оқушы 

Кемшіліктер:  
Мемлекеттік қорытынды аттестаттау жұмысының қорытындысы бойынша негізгі 

мектеп курсын аяқтаушы 9-кластардың жалпы білім сапасы 40,83% құрайды. 
Ұсыныстар:  

Негізгі мектеп курсын аяқтаушы 9-кластардың жалпы білім сапасын көтеру 
мақсатында жан жақты жұмыстану. 



 
Жазғы мектеп жұмысы: 
 ҚР Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 20 сәуірдегі №159 бұйрығы негізінде 

мектепте жазғы мектеп жұмысы ұйымдастырылды. 26 мамырдан 17 маусым 
аралығындағы жазғы мектептің жұмыс жоспары бекітіліп, ата-аналардың өтініштері 
арқылы 1-4, 5-8, 10 кластардың білім алушылары мен класс жиынтықтарын  бекітілді. 
Мектеп бойынша 17 класс комплект жасақталды. Жазғы мектепке өтініш білдірген 
оқушылар саны – 177.  
1 «Ә»кл –  201в  / Карамурзина Ж.С / 
1 «В» кл – 106в / Курпишева В / 
1 «Д» кл – 108в /Мустафин Б.Ж./ 
2 «Ә»кл –  107в /Жәнібекова Н.Ж./ 
2 «Б»кл -   203в /Онайбаева Ж.К/ 
2 «Д» кл – 102в /Петряник Л.Н./ 
3 «А»кл –  202в /Кырыкбаева Р.Т/ 
3 «Ә» кл – 109в /Даулетова Г.К./ 
3 «Г»кл –  103в /Медетова Б.А/ 
4 «А»кл –  101в /Абубакирова Г.А/ 
4 «Г» кл –  211в /Санкубаева М.А./    
5 «А» кл – 101 а / Мухамбетказина М./ 
5 «Ә» кл – 102а /Қайбалдиева Б.Т./ 
6 «А» кл – 103а / Якина М.А./ 
7 «А» кл – 106а /Әуезова Л.Ә./ 
8 «А» кл – 301а /Есенова Л.С./ 
10 «А» кл – 302а /Утеумағамбетова Ж.Е./ 

 Бұл мектеп контингентінің 16 пайызын құрайды. Бекітілген сабақ кестесімен сабақ 
өткізумен қатар, түрлі демалыс орындарына, музей, мәдени орындарға, планетарийге 
апару жұмыстары да жүргізілді. 

            Қорытынды: Жазғы мектеп жұмысы өз деңгейінде орындалды.  
 
Қорыта келгенде, мектептің оқу-тәрбие, әдістемелік бөлімі бойынша білім беру үдерісін 
талдау негізінде бар әлсіз жақтарымызды ескере келе, төмендегідей кемшіліктер анықталды: 
Кемшіліктер:  
      -   2021-2022 оқу жылында олқылықтардың орнын толтыру бойынша жұмыстар толық 
жүргізілмеді; 

- 2021-2022 оқу жылында әр тоқсан сайын білім сапасы өзгеріп тұрды; 
- Оқушылармен қосымша сабақтар өте аз жүргізілді; 
- 2021-2022 оқу жылында ЕББҚ оқушылар сайыстарға өте аз қатыстырылды; 
- Үйден оқитын оқушылармен педагог – психолог аз жұмыс жүргізді; 
- Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс жүйелі жүргізілмеді; 
- Бастауышта сабақ беретін басқа пән мұғалімдері 5 минуттық оқуды дұрыс енгізбеді; 
- Мектепішілік бақылау бойынша пәндерден білім берілу жағдайы, білім сапасын 

тексеру толық қамтылған жоқ; 
- Мектепалды даярлық тобы мектепішілік ашық іс-шаралар өткізбеді; 

- 2021-2022 оқу жылында олқылықтардың орнын толтыру бойынша жұмыстар толық 
жүргізілмеді; Олар: оқушымен жеке жұмыс, қосымша сабақтар, жеке бақылау жұмысы.  

- Орыс кластарында алгебра мен геометрия және физика пәндерінен мұғалім 
тапшылығына байланысты қазақ кластарына сабақ беретін пән мұғалімдері тартылды;  

- 7 Б лицей класының сапа көрсеткіші төмен (19%); 
- 2021-2022 оқу жылында ЕББҚ оқушылар сайыстарға қатыстырылмады; 
- 5-11 кластардың арасында 50 %-дан  төмен білім сапасын көрсетіп тұрған кластар бар; 
- Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс жүйелі қадағаланбады; 
- Мектепішілік бақылау жұмысы жоспар бойынша толық жүзеге асырылмады. 



 
Сондықтан осы кемшіліктерді ескере отырып мүмкіндіктерімізді жүзеге асыру міндеті тұр. 
Осы мақсатта төмендегі ұсыныстар беріледі 
Ұсыныстар:  

- 2022-2023 оқу жылының басында негізгі пәндер бойынша бақылау жұмыстарын 
өткізіп, білімдегі олқылықтардың орнын толтыру жоспарын тиімді етіп құрастыру 
және нәтиже шығару; 

- 2022-2023 оқу жылында әр тоқсан сайын білім сапасын тұрақты ұстау ; 
- Сапасы төмен көрсеткен оқушылармен қосымша жұмыстар жүргізу; 
- 2022-2023 оқу жылында ЕББҚ ететін оқушыларға ЖБ тапсырмаларын деңгейіне сай 

әзірлеу, кластан тыс сайыстар мен конкурстарға қатыстыру ; 
-  ЕББҚ ететін оқушылармен педагог – психолог жұмысын жандандыру; 
- Әр пән мұғалімдері өз пәндері бойынша үлгерімі төмен оқушылармен сабақта және 

сабақтан тыс қосымша жұмыстар жүргізсін; 
- Бастауышқа сабақ беретін барлық мұғалімдер келесі оқу жылы 5 минуттық оқуды 

толық енгізіп, әр кабинеттегі кітапхана бұрышы толықтырылып, жаңартылып 
отырсын; 

- Мектепішілік бақылау жоспары әр айға тиімді жоспарланып, оқушының білім 
сапасын анықтау мен педагогтың критериалды бағалау бойынша жұмысын зерделеуге 
бағытталсын. 4-класс оқушылары үшін тоқсан сайын функционалдық сауаттылығын 
анықтау үшін, біліміне мониторинг жүргізу үшін сынақ жұмыстары жүргізілсін; 

- МАД мектепішілік бақылау жоспарына енгізіліп, ашық іс-шаралар өткізсін; 

- 2022-2023 оқу жылының басында негізгі пәндер бойынша бақылау жұмыстарын 
өткізіп, білімдегі олқылықтардың орнын толтыру жоспарын тиімді етіп құрастыру 
және нәтиже шығару; 

- орыс кластарында алгебра мен геометрия және физика пәндерінен мұғалімдер 
тапшылығының орнын толтыру;  

- Лицей кластарының сапа көрсеткіштерін 100 пайыз қылу үшін жұмыстану; 
      - 5-11 кластардың арасында 50 %-дан  төмен білім сапасын көрсетіп тұрған кластарды 
қадағалау; 

- Пән мұғалімдері үлгерімі төмен оқушылармен сабақтан тыс қосымша жұмыстар 
жүргізу; 

- Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс папкасы жинақталсын; 
- Мектепішілік бақылау жоспарын тиімді жоспарлау, оқушының білім сапасын анықтау, 

педагогтың өз пәнін сапалы беруін бағалауға және критериалды бағалау бойынша 
жұмысын зерделеуге бағытталсын; 

 
Әдістемелік бөлім бойынша 

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 
индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 
самоопределения, самореализации через систему критериального оценивания.       
Задачи методической работы: 
 1. Выбрать оптимальные методики организации критериального оценивания с целью 
повышения качества знаний учащихся; 
2. Формировать у школьников навыков самоанализа и самоконтроля в процессе обучения; 
3. Создать организационно-педагогические условия для повышения педагогического 
мастерства учителей в области критериального оценивания; 
4. Функционировать объективной и прозрачной системы оценивания, способствующей 
повышению качества знаний учащихся. 



5.Создать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель-ученик-родитель», 
«ученик-ученик», «учитель-учитель» через объективное оценивание учащихся, использование 
критериального оценивания.  
 
 
Ведущие аспекты методической работы: 
Аналитическая деятельность: 
– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 
– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение направлений 
ее совершенствования; 
– создание базы данных о педагогических работниках; 
– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 
процессе; 
– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы; – 
изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
Информационная деятельность: 
– формирование банка педагогической информации; 
– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на 
бумажных и электронных носителях; 
– создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 
– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности учителей 
города и области. 
Консультационная деятельность: 
– организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам 
методической работы; 
– организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов 
профессионального мастерства, конференций; 
– консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам 
образования. 
Организационно – методическая деятельность: 
– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 
учителям в период подготовки к аттестации, курсовые периоды; 
– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 
профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-методической 
помощи в системе непрерывного образования; 
– организация работы школьных предметных МО; 
– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и фестивалей 
профессионального педагогического мастерства; 
Основные этапы работы по теме: 
I этап – 2020-2021 учебный год. Теоретическое исследование проблемы. Изучение 
педагогическим коллективом теории проблемы на педагогических советах, методических 
семинарах, заседаниях МО, в работе по самообразованию, в индивидуальной и групповой 
работе с учителями. Результаты работы: накопление теоретического материала. 
II этап – 2021-2022 учебный год. Практическое исследование проблемы. Взаимопосещение 
уроков, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, семинаров-практикумов, 
тематических педагогических советов. Результаты работы: совершенствование учебно-
воспитательного процесса, формирование банка данных передового педагогического опыта в 
рамках школы. 
III этап – 2022-2023 учебный год. Подведение итогов работы по проблеме. Пропаганда 
передового педагогического опыта. Творческие отчеты. Педагогические выставки. 
Выступление с обобщением опыта работы в периодической печати. Результаты работы: 
систематизация накопленного материала. 
Ожидаемые результаты: 



1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями в области критериального 
оценивания. 
2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед 
школой. 
3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-воспитательном 
процессе и их успешной социализации в современном обществе. 
4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 
5. Высокая мотивация учащихся к образовательному процессу; 
6. Развитие способности самостоятельно оценивать работу, нахождение путей улучшения 
полученного результата; 
7. Повышение качества знаний; 
8. Умение самостоятельно отслеживать динамику собственных достижений; 
9. Учителя смогут умело организовывать оценивание на уроке;  
10.Уроки будут включать  три фазы: вызов, осмысление и рефлексию, что соответствует 
этапам человеческого восприятия: сначала надо настроиться, вспомнить, что тебе известно 
по этой теме, затем познакомиться с новой информацией, потом подумать, для чего тебе 
понадобятся полученные знания, и как ты их сможешь применить 
 
Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год: 

• обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального роста 
учителя с целью достижения качества образования. 

• информационное обеспечение образовательного процесса, 
• обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 
• обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 
• совершенствование методов отслеживания качества образования; 
• работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

Организационное обеспечение: 
1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 
использование возможностей урока как основной формы организации образовательной 
деятельности, через проведение единых методических дней, предметных недель, 
взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 
мастерских; 
2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 
3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 
педагогического опыта учителей школы. 
 
Технологическое обеспечение: 
1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 
совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка; 
2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей; 
3) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 
 
Информационное обеспечение: 
1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 
образовательной деятельности через использование Интернет, электронных баз данных, 
цифровых образовательных платформ и т.д.; 
2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 
3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 
направлениям школы. 
 
Создание условий для развития личности ребенка: 
1) изучение особенностей индивидуального развития детей; 
2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 



3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 4) 
психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы. 
Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 
1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 
2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 
здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников. 

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности. 

 1. Проведение педсоветов 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 
совет. Педагогический совет является органом самоуправления коллектива педагогов, на 
котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного 
внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым из них 
должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения педагогических 
советов была актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы. 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, регулирование 
качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. К подготовке 
педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, привлекалась психолого - 
социологическая служба, что способствовало повышению их эффективности, созданию 
атмосферы заинтересованного обсуждения. Содержание педсоветов включало в себя 
изучение лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности по 
проблеме школы, аналитический материал всех образовательных областей. Помимо 
аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям 
деятельности школы, вынесенным в тематику педсоветов, основной акцент был сделан на 
развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, стоящих 
перед школой и определении перспектив роста педагогического и ученического коллективов.  

 2.Работа методического совета школы 

Работа МС осуществлялась согласно приказ и.о. Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 21 декабря 2007 года N 644 «Об утверждении Типовых правил деятельности 
методического (учебно-методического, научно-методического) совета и порядок его 
избрания».                                                                                                                     Основными 
задачами совета являются: 
      1) организация мониторинга качества методического обеспечения учебного процесса; 
      2) планирование, организация экспертизы и рекомендация к изданию учебной, учебно-
методической и научно-методической литературы, пособий и других материалов, 
издаваемых в организациях образования; 
      3) методическое обеспечение и совершенствование учебного процесса в организациях 
образования; 
      4) обобщение и распространение передового опыта по организации и 
совершенствованию учебно-методической и научно-методической работы; 
      5) совершенствование системы повышения квалификации, переподготовки и 
аттестации педагогических и научных кадров, анализ содержания учебного процесса; 
      6) подготовка рекомендаций по развитию системы менеджмента качества и внедрению 
результатов методических разработок в учебный процесс; 
      7) координация методических работ в организациях образования; 
      8) организация работы по внедрению новых и совершенствованию существующих 
технологий, методов, средств обучения в организациях образования; 
      9) организация работы творческих (постоянных и временных) центров учебно-
методических объединений преподавателей; 



      10) координация работы по совершенствованию научно-методического потенциала 
педагогического коллектива; 
      11) разработка предложений по вопросам развития образования и формированию 
приоритетных направлений в его реализации; 
      12) участие в аттестации работников образования; 

Основными направлениями деятельности совета являются: 
      1) организация экспертизы рабочих учебных планов и рабочих учебных программ с 
учетом требований государственных общеобязательных стандартов образования; 
      2) рассмотрение и согласование планов работ методических советов структурных 
подразделений; 
      3) обсуждение и одобрение рабочих учебных программ по отдельным дисциплинам; 
      4) рассмотрение вопросов учебно-методического обеспечения учебного процесса в 
организациях образования; 
      5) обсуждение и внесение предложений по совершенствованию проектов нормативных 
правовых документов, касающихся вопросов методического обеспечения организаций 
образования; 
      6) организация разработки учебников, учебно-методических пособий, в том числе на 
электронных носителях и дидактических материалов; 
      7) обсуждение предложений по совершенствованию перечня специальностей 
(профессий) на основе прогнозирования приоритетных направлений технологий 
производства и науки; 
      8) рассмотрение вопросов внедрения разнообразных форм методической работы, 
направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса и оказание 
практической помощи педагогическим работникам; 
      9) рассмотрение и утверждение каталога элективных дисциплин; 
      10) утверждение пререквизитов и постреквизитов; 
      11) согласование и утверждение годовых планов деятельности методических 
объединений; 
      12) вопросы разработки и экспертизы тестовых заданий и других форм контроля знаний 
обучающихся; 
      13) вопросы методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся и 
самостоятельной работы обучающихся под руководством преподавателя; 
      14) организация и проведение семинаров, конференций, совещаний по 
совершенствованию учебно-методической и научно-методической работы. 

В состав Совета входят руководители методических объединений, заместители 
руководителя организации образования. Состав Совета утверждается приказом 
руководителя организации образования.   Руководство деятельностью Совета осуществляет 
Председатель - заместитель руководителя организации образования по учебно-
методической работы. Из числа членов Совета открытым голосованием избирается 
секретарь. Работа Совета осуществляется в соответствии с годовым планом работы, 
принятым на заседании Совета и утвержденным руководителем организации образования. 
Заседание Совета проводится не реже 1 раза в два месяца. 

 

 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1.  Заседание 1. 
• Обсуждение ИМП 2021-2022 учебного года; 

Август  

 



• Обсуждение плана методической работы школы, планов работы МС; 
• Утверждение плана «Подготовка к итоговой аттестации»; 
• Утверждение программ курсов по выбору, факультативных курсов; 
• Формирование творческих групп учителей, определение планов их 

работы на 2021-2022 учебный год; 
• Рассмотрение и утверждение индивидуальных коррекционно-

развивающих программ на 2021-2022 учебный год; 
• Согласование плана работы с одарёнными учащимися; 

2. Заседание 2. 
• Организация курсовой подготовки учителей;  
• Составление банка данных одаренных детей; 
• О проведении школьного тура предметных олимпиад; 
• Работа школы молодого учителя; 
•  

Ноябрь   

3. Заседание 3. 
• Изучение результативности деятельности МО, участия в работе по теме 

самообразования; 
• Выполнение   плана прохождения курсов; 
• Участие учащихся школы в областных и республиканских конкурсах, 

олимпиадах; 
• Эффективность работы творческих групп. 

Январь 

4. Заседание 4. 
• Состояние работы  с учащимися со слабой успеваемостью; 
• Работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 
• Эффективность работы школьных тренеров. 

 
 

Март 

5.  Заседание 5. 
• Подведение итогов работы МО; 
• Участие учащихся школы в областных, республиканских и 

международных конкурсах и олимпиадах; 
• Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения  

квалификации педагогических кадров школы за 2021-2022 учебный год; 
• Отчет работы творческих групп за 2021-2022 учебный год; 
• Обсуждение плана методической работы школы, планов работы МС, МО 

на 2022-2023 учебный год; 

Май 

6. Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 
• Организация работы учителей над темами самообразования; 
• Курсовая подготовка учителей; 
• Проведение семинаров; 
• Взаимопосещения уроков; 
• Методические школьные декады; 
• Работа  творческих    групп; 
• Обобщение педагогического опыта; 

В течение 
года 

7. Организация и проведение мониторинга по плану школы.  В течение 
года 

 
8. Проведение аттестации педкадров  
9. Разработка нового учебного плана 

10. Организация работы в областных и городских семинаров  
11. Организация наставничества 

  

 

Анализ деятельности ШМО 



Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 
методические объединения (ШМО). В школе функционирует 9 методических объединений 
учителей. В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической 
помощи учителю. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии с 
темой и целями и задачами методической службы школы. Ведется работа по освоению 
учителями современных методик. В этом учебном году в школе работали следующие МО: 

№ Методическое объединение  Проблема  

1 МО учителей начальных 
классов с казахским языком 
обучения 

Критериалды бағалау жүйесін қолдану арқылы білім 
сапасын көтеру. 

2 МО учителей начальных 
классов с русским языком 
обучения 

Формирование общеучебных умений организации 
учебной деятельности младших школьников через 
систему критериального оценивания. 

3 МО учителей казахского языка 
и литературы 

Гуманитарлық пәндер бойынша  критериалды 
бағалау жүйесін қолдану арқылы білім сапасын 
көтеру, жеке тұлғаның шығармашылық  
қабілеттерін, сауаттылықтарын  арттыру 

4 

 

МО учителей английского 
языка  

 

«Критериальное оценивание результатов 
образования как фактор мотивации учащихся на 
уроках английского языка ». 
 

5 МО учителей русского языка и 
литературы 

«Критериальное оценивание результатов 
образования как фактор мотивации учащихся на 
уроках русского языка и литературы» 
 

6 МО учителей математики, 
физики и информатики 

Математика, физика және информатика пәндерін 
оқытуда критериалды бағалауды пайдаланып 
оқушылардың сандық сауаттылығын арттыру 

7 МО учителей истории, 
географии, химии и биологии 

Критериалды бағалау жүйесін қолдану арқылы білім 
сапасын көтеру. 

8 МО учителей 
художественного труда, 
музыки и самопознания 

Критериалды бағалау жүйесін қолданып, 
оқушылардың шығармашылық деңгейін анықтау, 
дамыту, білімдерін жетілдіру   

9 МО учителей физической 
культуры и НВиТП 

Жаңартылған білім беру мазмұнына көшу 
жағдайындағы оқушылардың азаматтық ұстанымын, 
қалыптастыру арқылы сапалы білім беру 

 

В течение учебного года МО проводили заседания, имеются протокола заседаний. Учителя-
предметники были активными участниками школьных методических объединений. На 
заседаниях заслушивались вопросы, обеспечивающие повышение уровня обученности, 
воспитанности учащихся, рассматривались вопросы использования современных 
образовательных технологий. Главной задачей методических объединений являлось 
оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства учителей. В 
связи с пандемии кароновируса и выхода детей на ДО из 9 методических объединений 
только 3 МО провели декады, это МО учителей английского языка (руководитель 
Грибенникова Е.В.), МО учителей начальных классов с русским языком обучения 
(руководитель Медетова Б.А.), МО учителей начальных классов с казахским языком 
обучения (Руководитель Нурманова М.М.). Не провели декаду МО учителей математики, 
физики, информатики (Руководитель Әлімбаева С.Б.), МО учителей казахского языка и 



литературы (руководитель Тулегенова Ж.У.), МО учителей русского языка и литературы 
(Руководитель Жиенгазина А.О.), МО учителей истории, химии, биологии, географии 
(Руководитель Утеумагамбетова Ж.Е.), МО учителей физической культуры (Руководитель 
Есбусинова Ш.Б.), МО учителей эстетического цикла (Руководитель Санкубаева Р.Ж.), МО 
классных руководителей (руководитель Шыныбаева Ж.Е.). Также хотелось отметить 
практически не осуществлялось взаимопосещение уроков коллег учителями школы.  В 
течение учебного года на базе школы было проведено 3 орбластых семинара для учителей 
информатики, русского языка и литературы, начальных классов с казахским языком 
обучения. По итогам всем участникам были вручены благодарственные письма за обобщение 
опыта. Также хотелось бы отметить, что в школе велась работа ШМУ. За молодыми 
специалистами были закреплены наставники.  
Прохорова Наталья Викторовна -Даулыбаева Альмира Адилбековна, учитель русского языка 
и литературы; 
Улыкпанова Айгуль Зейнулловна- Тәбіл Амина Әбілғазықызы, учитель русского языка и 
литературы ; 
Балгарина Саржан Азишаневна- Якина Дарина Алмасқызы, учитель английского языка; 
Әлімбаева Сарқыт Бахитқызы- Якина Мөлдір Алғиқызы, учитель математики; 
Утеумаганбетова Жаннур Еркиновна- Амангелді Назымгүл Дәуренқызы, учитель физики; 
Медетова Багиля Агисовна- Жаксылыкова Жанна Жәрдемқызы, учитель самопознания.                                                                                                                                                 
Каждый наставник составил план, планы были утверждены директором школы. Наставники 
вели работу согласно утвержденному плану.  

 

Кадровый состав педагогов школы в 2021-2022 учебном году 

По образованию 

 

 

По категориям 
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Аттестация педагогических работников общеобразовательного учреждения в 2021-2022 
учебном году осуществлялась в соответствии с действующими нормативными документами: 
Правила и условии проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним 
лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих 
общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, 
основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы 
технического и профессионального, послесреднего,  дополнительного образования и 
специальные учебные программы, и иных гражданских служащих в области образования  и 
науки, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 
января 2016 года  № 83. 
 
В 2021-2022 учебном году порядок проведения аттестации и ее итоги в учебном заведении 
регламентировались соответствующими приказами по учебному заведению: 
- приказ от 01.09.2021 г. № 139 н/қ «О создании аттестационной комиссии». 
Целью процесса аттестации являлось стимулирование целенаправленного повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников, роста их профессионального 
мастерства, развитие творческой инициативы, повышения престижа и авторитета, 
обеспечение эффективности учебно-воспитательного процесса. Приоритетным заданием 
деятельности педагогического коллектива по итогам аттестации являлось повышение 
эффективности учебно-воспитательного процесса, достижение высоких результатов в работе 
за счет максимального использования ресурсов творческого потенциала работников, 
соответствие современного педагога современным требованиям (ИКТ, инновации, 
прогрессивный педагогический опыт). 
Система аттестационной работы в школе основана на принципах систематичности, 
коллегиальности и направлена на всестороннее комплексное оценивание педагогической 
деятельности работников, по которой определяется соответствие работника занимаемой 
должности, уровень его квалификации. Учитывая то, что в системе аттестации 
педагогических работников внесены изменения. На сегодняшний день аттестация проходит 2 
раза в год, путем 2-х этапов: квалификационный тест и защита портфолио. 
В школе имеется утвержденный Перспективный план аттестации. 

Список участников аттестации педагогических кадров. 
(август-декабрь) 

 
№ ФИО учителя Предмет Категория Год 

присвоения 
категории 

Планируемая 
категория 

Вид 
аттестации 

1 Салиш С.С. Начальные 
классы 

Высшая  2018 Педагог-мастер Досрочно  

2 Молдажарова  Л.Т. Казахский 
язык и 
литература 

Высшая  2019 Педагог-
исследователь 

Досрочно  

3 Мустафин Б.Ж. Начальные 
классы  

1 2018 Педагог-
исследователь  

Досрочно  

4 Кырыкбаева Р.Т. Начальные 
классы 

 Педагог-
эксперт  

2019 Педагог-
исследователь  

Досрочно  

5 Даулетова Г.К. Начальные 
классы 

1 2018 Педагог-
исследователь 

Досрочно  

6 Сатаева Ш.Р. Музыка  Бк  2016 Педагог-
исследователь 

По сроку  

7 Карамурзина Ж.С. Начальные 
классы 

Педагог-
эксперт 

2018  Педагог-
исследователь 

Досрочно  

8 Андирова  А.У. Начальные 
классы 

2 2018 Педагог-эксперт Досрочно  



9 Мысик Ю.А. Начальные 
классы 

Педагог-
модератор 

2018 Педагог-эксперт Досрочно  

10 Кузенов Б.Л. Технология  Бк  2016 Педагог-эксперт  По сроку 
11 Есетова М.М. Английский 

язык 
Бк  - Педагог-модератор По сроку  

12 Үмбетқұлов Е.Е. Физическая 
культура  

Бк  - Педагог-модератор По сроку  

13 Нұрадинов Д.Б. Физическая 
культура 

Бк - Педагог-модератор По сроку  

14 Муханов Б.К. Физическая 
культура 

Бк - Педагог-модератор По сроку  

15 Әуезова Л.Ә. Казахский 
язык и 
литература 

бк - Педагог-модератор Досрочно  

16 Утепбергенова 
Ж.М. 

Казахский 
язык и 
литература 

бк - Педагог-модератор Досрочно  

17 Амангелді Н.Д. Физика  бк - Педагог-модератор Досрочно  

18 Даулыбаева А.А. Русский язык 
и литература  

Бк  - Педагог-модератор Досрочно  

19 Шыныбаева Ж.Е. Химия и 
биология  

Бк  - Педагог-модератор  По сроку 

По итогам аттестации прошли аттестацию следующие учителя: 

№ ФИО учителя Предмет Присвоеная категория 
1 Салиш С.С. Начальные классы Педагог-мастер 
2 Молдажарова  Л.Т. Казахский язык и литература Педагог-исследователь 
3 Мустафин Б.Ж. Начальные классы  Педагог-исследователь  
4 Кырыкбаева Р.Т. Начальные классы Педагог-исследователь  
5 Даулетова Г.К. Начальные классы Педагог-исследователь 
6 Сатаева Ш.Р. Музыка  Педагог-исследователь 
7 Карамурзина Ж.С. Начальные классы  Педагог-исследователь 
8 Андирова  А.У. Начальные классы Педагог-эксперт 
9 Мысик Ю.А. Начальные классы Педагог-эксперт 
10 Кузенов Б.Л. Технология  Педагог-эксперт  
11 Үмбетқұлов Е.Е. Физическая культура  Педагог-модератор 
12 Нұрадинов Д.Б. Физическая культура Педагог-модератор 
13 Муханов Б.К. Физическая культура Педагог-модератор 
14 Әуезова Л.Ә. Казахский язык и литература Педагог-модератор 
15 Утепбергенова 

Ж.М. 
Казахский язык и литература Педагог-модератор 

16 Амангелді Н.Д. Физика  Педагог-модератор 
17 Даулыбаева А.А. Русский язык и литература  Педагог-модератор 
18 Шыныбаева Ж.Е. Биология   Педагог-модератор  

 По итогам аттестации педагогических кадров не прошли аттестацию следующие 
учителя: 

№ ФИО учителя Предмет Категория Год 
присвоения 
категории 

Планируемая 
категория 

Вид 
аттестации 

1 Есетова М.М. Английский язык Бк  - Педагог-модератор По сроку  
 



 
 
 
 

 
 

Организация курсовой подготовки 
На начало был составлен и утвержден перспективный план прохождения курсов повышения 
квалификации учителей. 
В данном учебном году курсы повышения квалификации прошли (базовые): 
№ ФИО учителя Предмет 

1 Кайбалдиева Баглагуль Туртуновна Казахский язык и литература 

2 Таганова Гулжанат Абдиевна Казахский язык и литература 

3 Прохорова Наталья Викторовна Русский язык и литература 

4 Жиенгазина Айгуль Орынбасаровна Русский язык и литература 

5 Тілеужан Әсемгүл Тілеужанқызы Английский язык  

6 Акилов Марат Асхатович Английский язык  

7 Утеумагамбетова Жаннур Еркиновна История  

8 Сарсенгалиева Гульнара Марсовна Химия и биология  

9 Шыныбаева Жанна Ергалиевна Химия и биология 

10 Есбусинова Шолпан Булатовна Физическая культура  
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2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Динамика педагогических кадров по 
квалификационным категориям за последние 

3 года

педагог-мастер педагог-исследователь высшая педагог-эксперт 

Первая педагог-модератор Вторая бк 

Учебный год  
 

Кол-во пед кадров Доля учителей 
высшей и 1 
категории 

Динамик
а  

2019-2020 68 38  
2020-2021 72 44 +6% 
2021-2022 98 47 +3% 



11 Санкубаева Райна Жанабаевна Художественный труд 

12 Сатаева Шынар Рахатовна Музыка  

13 Жәнібекова Нұржайна Жәнібекқызы Начальные классы  

14 Айтжан Жанар Ахметқызы Предшкола  

15 Булекбаева Анар Руслановна Предшкола 

16 Абдуллина Фаузия Габитовна Самопознание  

 
В данном учебном году курсы повышения квалификации прошли (обновленка): 
№ ФИО учителя Предмет 

1 Оразаева Гулдана Ибраимқызы  Английский язык  

2 Сансызбаев Бауыржан Алибиевич  Физическая культура  

3 Андирова Амангул Умирханқызы  Начальные классы  

  
 

 
 
 
 
В данном учебном году курсы повышения квалификации прошли  

(Развитие цифровых компетенций педагогов): 
№ ФИО учителя Предмет 

1 Акилов Марат Асхатович  Англйиский язык 

2 Бугалаева Айман Бериковна Англйиский язык 

3 Грибенникова Елена Викторовна Англйиский язык 

4 Имамуратова Дильфуза Маркабаевна Англйиский язык 
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2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Динамика прохождения курсов 
повышения квалификации учителями за 

последние 3 года

обновленка базовые 



5 Оразаева Гулдана Ибраимқызы Англйиский язык 

6 Тілеужан Әсемгүл Тілеужанқызы Англйиский язык 

7 Мырзагалиева Сандигуль Сандигалиевна Англйиский язык 

8 Якина Дарина Алмасқызы  Англйиский язык 

9 Әуезова Ләйлә Әуезқызы  Казахский язык и литература  

10 Кайбалдиева Багдагуль Туртуновна Казахский язык и литература 

11 Молдажарова Лязат Толеухановна Казахский язык и литература 

12 Мукамбетказина Маншук Умергалиевна Казахский язык и литература 

13 Таганова Гулжанат Абдиевна Казахский язык и литература 

14 Тулегенова Жулдыз Уразбековна Казахский язык и литература 

15 Утепбергенова Жадыра Минбаевна Казахский язык и литература 

16 Арыстангалиева Жанар Измукановна Казахский язык и литература 

17 Әлімбаева Сарқыт Бахитқызы  Математика  

18 Алтыбай Садуакас Тыныштықұлы  Информатика  

19 Амангелді Назымгүл Дәуренқызы Физика  

20 Нурманова Әйгерім Ерсайынқызы Физика  

21 Булатбеков Данияр Муратович  Информатика  

22 Жумагулова Нургуль Айтугановна Информатика 

23 Тұрсынбек Ақниет Тұрсынбекқызы  Информатика 

24 Сәрсен Әділет Жәнібекұлы  Математика  

25 Есенова Луиза Салимовна Математика 

26 Нажмадинова Назерке Ерланқызы  Математика 

27 Якина Молдир Алғиқызы Математика 

28 Айтжан Жанар Ахметқызы Предшкола  

29 Булекбаева Анар Руслановна Предшкола  

30 Абубакирова Гульнур Абубакировна Начальные классы 

31 Акмалаева Раушан Бисенғалиқызы Начальные классы 

32 Андирова Амангул Умирханқызы Начальные классы 

33 Даулетова Гаухар Конысбаевна Начальные классы 

34 Есетова Малика Маликовна Начальные классы 

35 Жалғасбай Амангул  Начальные классы 

36 Жанибекова Нуржайна Жәнібекқызы Начальные классы 



37 Карамурзина Жаңылған Сәлімқызы Начальные классы 

38 Кырыкбаева Райгул Темировна Начальные классы 

39 Нурманова Марина Маратовна Начальные классы 

40 Онайбаева Жазира Кадырбаевна Начальные классы 

41 Санауова Ботагоз Қазиқызы Начальные классы 

42 Султанова Жанна Нурлыбековна Начальные классы 

43 Умарова Гулнар Темиргалиевна Начальные классы 

44 Баекенова Арайлым Омаровна Начальные классы 

45 Балмагамбетова Әсемгүл Саясатқызы Начальные классы 

46 Медетова Багиля Агисовна Начальные классы 

47 Мысик Юлия Алексеевна Начальные классы 

48 Салиш Саланат Салишевна Начальные классы 

49 Санкубаева Мира Алматовна Начальные классы 

50 Даулыбаева Альмира Адилбековна Русский язык и литература 

51 Прохорова Наталья Викторовна Русский язык и литература 

52 Жиенгазина Айгуль Орынбасаровна Русский язык и литература 

53 Тәбіл Амина Әбілғазықызы Русский язык и литература 

54 Улыкпанова Айгуль Зейнулловна Русский язык и литература 

55 Шарипов Мереке Какенович  Русский язык и литература 

56 Балгарина Саржан Азишаневна география 

57 Нысанжанова Ғазиза Оңталапқызы география 

58 Сарсенгалиева Гульнар Марсовна Химия и биология  

59 Турмашева Асия Кадыровна История  

60 Утеумагамбетова Жаннур Еркиновна История  

61 Шектибаева Анар Бекбулатовна Химия и биология  

62 Абдуллина Фаузия Габитовна Самопознание  

63 Сейтжапарова Назерке Айболатовна Самопознание  

64 Жаксылыкова Жанна Жәрдемқызы Самопознание  

65 Сатаева Шынар Рахатовна Музыка  

66 Санкубаева Райна Жанабаевна Художественный труд 

67 Есбусинова Шолпан Болатовна Физическая культура  

68 Әскербек Өркен Физическая культура 



69 Кайназаров Нурканат Дулатович Физическая культура 

70 Косалов Айбат Өтеуғалиұлы  Физическая культура 

71 Курмангалиев Бактияр Ескендирович  Физическая культура 

72 Нурадинов Думан Бисенәліұлы  Физическая культура 

73 Сансызбаев Бауыржан Алибиевич  Физическая культура 

74 Үмбетқұлов Ердаулет  Физическая культура 

 
Курсы повышения квалификации "Профессионального развития педагогов в области 

предметных знаний, мягких навыков, цифровых технологий и развития функциональной 
грамотности учащихся" от EdCrunch Academy 

№ ФИО учителя Предмет Кол-во 
часов  

1 Салиш Салтанат Салишевна Начальные классы 120 

2 Улыкпанова Айгуль Зейнулловна Русский язык и литература  108 

3 Умарова Гульнар Темиргалиевна Начальные классы 108 

4 Арыстангалиева Жанар Измукановна Казахский язык и литература  96 

5 
Балмағамбетова Әсемгүл Саясатқызы Начальные классы 96 

6 
Әлімбаева Сарқыт Бахитқызы Математика  96 

7 
Әуезова Ләйлә Әуезқызы Казахский язык и литература 96 

8 
Мысик Юлия Алексеевна Начальные классы 96 

9 
Таганова Гулжанат Абдиевна Казахский язык и литература 96 

10 
Тілеужан Әсемгүл Тілеужанқызы Английский язык  96 

11 
Тулегенова Жулдыз Уразбековна Казахский язык и литература 96 

12 
Андирова Амангул Умирханқызы Начальные классы 84 

13 
Баекенова Арайлым Омаровна Начальные классы 84 

14 
Балжанова Арайлым Мырзалыкызы Математика 84 

15 
Булатбеков Данияр Муратович Информатика  84 

16 
Грибенникова Елена Викторовна Английский язык 84 

17 
Даулетова Гаухар Конысбаевна Начальные классы 84 

18 
Имамуратова Дилфуза Маркабаевна Английский язык 84 

19 
Кайбалдиева Багдагуль Туртуновна Казахский язык и литература 84 

20 
Курпишева Венера Турганбековна 

Начальные классы 
84 

21 
Нурманова Әйгерім Ерсайынқызы 

Физика  
84 

22 
Нурманова Марина Маратовна 

Начальные классы 
84 



23 
Нысанжанова Ғазиза Оңталапқызы 

География  
84 

24 
Онайбаева Жазира Кадырбаевна 

Начальные классы 
84 

25 
Санауова Ботагөз Қазиқызы 

Начальные классы 
84 

26 
Тұрсынбек Ақниет Тұрсынбекқызы 

Информатика 
84 

27 
Утепбергенова Жадыра Минбаевна 

Казахский язык и литература 
72 

28 
Ақмалаева Раушан Бисенғалиқызы 

Начальные классы 
72 

29 
Балгарина Саржан Азишаневна 

География  
72 

30 
Бугалаева Айман Берікқызы 

Английский язык 
72 

31 
Даулыбаева Альмира Адилбековна 

Казахский язык и литература 
72 

32 
Есенова Луиза Салимовна 

Математика 
72 

33 
Жиенгазина Айгуль Орынбасаровна 

Русский язык и литература 
72 

34 
Жумагулова Нургуль Айтугановна 

Информатика 
72 

35 
Кунарова Алия Арыстановна 

Казахский язык и литература 
72 

36 
Қарамурзина Жаңылған Сәлімқызы 

Начальные классы 
72 

37 
Молдажарова Лязат Толеухановна 

Казахский язык и литература 
72 

38 Мукамбетказина Маншук 
Умергалиевна 

Казахский язык и литература 
72 

39 
Мустафин Бауржан Жумабаевич 

Начальные классы 72 

40 
Нажмадинова Назерке Ерланқызы 

Математика 72 

41 
Ольто Мария Петровна 

Начальные классы 
72 

42 
Оразаева Гүлдана Ибраймқызы 

Английский язык 
72 

43 
Прохорова Наталья Викторовна 

Русский язык и литература 
72 

44 
Сабурова Ажар Бахтыбаевна 

Английский язык 
72 

45 
Сарсенгалиева Гульнар Марсовна 

Химия и биология  
72 

46 
Сәрсен Әділет Жәнібекұлы 

Математика 
72 

47 
Султанова Жанна Нурлыбековна 

Начальные классы 
72 

48 
Тәбіл Амина Әбілғазықызы 

Русский язык и литература  
72 

49 
Шектибаева Анара Бекбулатовна 

Химия  
72 

50 
Абубакирова Гульнур Абубакировна 

Начальные классы 
72 

51 
Шыныбаева Жанна Ергалиевна 

Химия и биология  
48 

52 
Есетова Малика Маликкызы Начальные классы 36 

53 
Кырыкбаева Райгуль Темировна Начальные классы 36 



54 Мырзагалиева Сандигул 
Сандигалиевна Английский язык 36 

55 
Алтыбай Садуакас Тыныштықұлы Информатика 24 

56 
Турмашева Бутугус Кыдыровна История  24 

57 
Утеумаганбетова Жаннур Еркиновна История  24 

58 
Акилов Марат Асхатұлы Английский язык 12 

59 
Амангелді Назымгүл Дәуренқызы Физика 12 

60 
Жәнібекова Нұржайна Жәнібекқызы Начальные классы 12 

61 
Санкубаева Мира Алматовна Начальные классы 12 

62 
Шарипов Мереке Какенович 

Русский язык и литература 
12 

63 
Жубаева Асем Сериковна 

биология 
0 

64 
Медетова Багиля Агисовна 

Начальные классы 
0 

 
На сегодняшний день, не прошли курсы повышения квалификации в рамках обновления 
содержания образования следующие учителя: 
№ ФИО учителя Предмет 

1 Молдажарова Лязат Толеухановна Казахский язык и литература  

2 Даулыбаева Альмира Адилбековна Русский язык и литература  

3 Тәбіл Амина Әбілғазықызы Русский язык и литература 

4 Тілеужан Әсемгүл Тілеужанқызы Английский язык  

5 Акилов Марат Асхатович  Английский язык 

6 Бугалаева Айман Бериковна Английский язык 

7 Якина Дарина Алмасқызы Английский язык 

8 Әлімбаева Сарқыт Бахитқызы Математика  

9 Якина Молдир Алғиқызы Математика 

10 Алтыбай Садуакас Тыныштықулы Информатика  

11 Курпишева Венера Турганбековна Информатика 

12 Есбусинова Шолпан Булатовна Физическая культура  

13 Нурадинов Думан Бисенәліұлы  Физическая культура 

14 Муханов Бекмагамбет Каржауович  Физическая культура 

15 Косалов Айбат Өтеуғалиұлы  Физическая культура 

16 Курмангалиев Бактияр Ескендирович  Физическая культура 

 
На период июнь-июль 2022 года планируют пройти курсы повышения квалификации по 
предметным компетенциям 17 учителей предметников.  



06.06-01.07.2022 

1. Турмашева Асия Кадыровна-история 
2. Балжанова Арайлым Мырзалықызы-математика 
3. Шектибаева Анара Бекбулатовна-химия  

20.06-08.07.2022 
1.Грибенникова Елена Викторовна- английский язык 

20.06-08.07.2022 
1.Кырыкбаева Райгуль Темировна-бастауыш 
2.Курпишева Венера Турганбековна -бастауыш 
3.Қарамурзина Жаңылған Сәлімқызы-бастауыш 
4.Онайбаева Жазира Кадырбаевна-бастауыш 
5.Даулетова Гаухар Конысбаевна -бастауыш 
6. Жалғасбай Амангүл Жалғасбайқызы-бастауыш 

27.06-15.07.2022 
1. Балгарина Саржан Азишаневна- география  
2. Есенжолова Нурфия Алижановна-тарих 

27.06-15.07.2022 
1. Баекенова Арайлым Омаровна-начальные классы  

04.07-22.07.2022 
1.Сәрсен Әділет Жәнібекұлы-математика 

11.07-29.07.2022 
1. Имамуратова Дилфуза Маркабаевна-ағылшын тілі 

11.07-29.07.2022 
1.Даулыбаева Альмира Адилбековна-русский язык в казахской школе 
2.Тәбіл Амина Әбілғазықызы- русский язык в казахской школе 
 

Анализ работы  
педагогического коллектива по интеллектуальному развитию учащихся 

Для организации работы с одаренными детьми в школе действует НОУ и ведётся кружок 
«Дарын», которым руководит заместитель директора по УВР Мустафин Б.Ж. 

Перед НОУ стоят следующие цели: 
– формирование у учащихся ценностного отношения к познанию (именно на уровне 
личностно значимой ценности); 
– вооружение школьников необходимыми исследовательскими умениями, развитие их 
познавательной активности; 
– стремление к совершенствованию потенциала своего образования; 
– оказание помощи в подготовке к продолжению образования в высшей школе посредством 
включения учащихся в учебно-исследовательскую деятельность 
  На начало учебного года обновлен банк данных по одаренным детям, учителями 
школы запланирована работа с данной категорией учащихся. 
 
На городской этап республиканского конкурса научных проектов «Зерде» были 
представлены 5 работ и по итогам 1 ученик был награжден грамотой ГОО 

№ ФИО ученика  Класс  Направление  Руководитель Место  
1 Ахметов Манас 5 Экология и 

валеология  
Алтыбай С.Т. - 

2 Болатов Диас 6 Экология и 
валеология 

Сарсенгалиева Г.М. - 

3 Әлімбай Ислам 4 Химия и 
биология  

Акмалаева Р.Б. - 

4 Мералы Дамир 4 Медицина и 
психология  

Санкубаева М.А.  



5 Калидулла Қаракөз 7 Физика и 
техника  

Амангелді Н.Д. грамота 

 
В областном этапе научных проектов 8-11 классов 8учащиеся школы представили свои 
проекты, по итогам 1 работа была удостоена 3 места: 

№  ФИО ученика  Тема проекта  Класс  Руководитель  Результат  

1 Мәулетшәріп Әсем 
Адилгиреев Дастан 

Үшбұрыштың 
тамаша 
нүктелерін 
техникада 
қолдану 

8 Әлімбаева 
Сарқыт 
Бахитқызы 

3 

2 Бердібай Мәдина Атермальді 
пленкалардың 
жарық 
өткізгіштері  

11 Нурманова 
Әйгерім 
Ерсайынқызы 

- 

3 Батырханов Игілік  Адамзат үшін 
қосалқы 
планета-Марс 

9 Нурманова 
Әйгерім 
Ерсайынқызы 

- 

4 Аббасова Фарида Влияние 
воздушных 
шаров на 
окружающую 
среду 

9 Сарсенгалиева 
Гульнар 
Марсовна 

- 

5 Есенжол Аружан Тірі организмдер 
үшін 
антиденелер 
маңызы 

10 Шыныбаева 
Жанна 
Ергалиевна 

- 

6 Ерсайн Ерасыл AR мүмкіндігі 
бар ақпараттық 
стенд 

8 Жумагулова 
Нургуль 
Айтугановна 

- 

7 Зейнатдинова Рано Кемел  ойлы 
көркем сөзді 
шежіре 

10 Таганова 
Гульжанат 
Абдиевна 

- 

 
В республиканском дистанционном конкурсе «100 лучших научных проектов 2021 года», 
организованный национальным научно-исследовательским центром «Білім Өркениеті» 
проект учениц Ғазиз Сезім, Мураткалиева Бадигульжамал «»Мақал-мәтелдерді шет тілі 
сабағында қолданудың маңызы» заняли 1 место. Руководитель-учитель английского языка 
Тілеужан Ә.Т. 
 
По итогам областного конкурса научных проектов среди учеников 11 классов Актюбинского 
регионального университета имени К.Жубанова на получение гранта учащиеся школы 
показали следующие результаты: 
 

№  ФИО ученика  Тема проекта  Класс  Руководитель  Результат  

1 Сағынғалиев 
Сағынжан 

Мәндес 
теңдеулер әдісі  

11 Әлімбаева 
С.Б. 

 Сертификат 
участника  



2 Асқаров Гимран Путон 
программалау 
тілінің 
ерекшілігі мен 
бағдарламада 
ойын құру 

11 Тұрсынбек 
А.Т. 

Сертификат 
участника 

3 Төлепберген Мади Адамзат үшін 
қосалқы 
планета-Марс 

11 Нурманова 
Ә.Е. 

Сертификат 
участника 

4 Бердібай Мәдина Атермальды 
пленкалардың 
жарық 
өткізгіштігі 

11 Нурманова 
Ә.Е. 

Сертификат 
участника 

5 Жумабаев Бекзат  «MathPath» 
мобилді 
қосымшасы 

11 Жумагулова 
Н.А. 

Сертификат на 
50 % обучение 

 
В областном конкурсе проектов «3Д модельдеу-қазіргі заман талабы»,  в честь 10-летия 
Актюбинского областного научно-практического центра учащиеся школы показали 
следующие результаты: 

№  ФИО ученика  Руководитель  Результат  

1 Амантаев Нұрасқан Жумагулова Н.А. 2 место 
2 Кенжегалиев Санжар-Жахан Тұрсынбек А.Т. Благодарственное письмо 
3 Аргумбаева Гульжан  Жумагулова Н.А. Благодарственное письмо 

4 Жалмагамбетов Жандос  Тұрсынбек А.Т. Благодарственное письмо 

 
В апреле месяце 2022 года ученица школы Қадыр Арай приняла участие в республиканской 
дистанционной научно-практической конфренции «Ғылым мен жастар- болашақтың сенімді 
кепілі» организованный ОФ «Международный фонд поддержки педагогического творчества 
и науки» совместо с Южно-Казахстанским университететом М.Ауезова  и заняла 3 место. 
Руководитель Шектибаева Анара Бекбулатовна.   
 
В городском этапе республиканской предметной олимпиады школу представляли 18 
учащихся, призовые места заняли 8 учеников. 
№ ФИО ученика  Класс  Язык 

обучения  
Предмет  Учитель  Результат  

1 Акбаева Эльвира 9 Русский  Самопознание   Абдуллина Ф.Г. 
2  

  
2 Бердібай 

Медина 11 Казахский  Казахский 
язык и лит-ра  

Муканбетказина 
М.У. 

2 
  

3 Темірболатова 
Саида  9 Казахский Английский 

язык Сабурова А.Б. 
2 

  
4 Жалгасбаев 

Ильяс  9 Казахский математика Есенова Л.С. 3 
  

5 Алихан Дамира  11 Казахский математика Сәрсен Ә.Ж. 3 
  

6 Исламгалиев 
Даниал 9 Русский информатика  Жумагулова 

Н.А. 
3 

  



7 Аргумбаева 
Гульжан 9 Казахский Казахский 

язык и лит-ра Таганова Г.А. 
  
3 

8 Султанова 
Камила  11 Казахский Самопознание   Сейтжапарова 

Н.А. 
грамота 

  
 
На областной олимпиаде 3 учеников представляли нашу школу, по итогам призовых 3 
мест-2.  
№ ФИО ученика  Класс  Язык 

обучения  
Предмет  Учитель  Результат  

1 Акбаева Эльвира 9 Русский  Самопознание   Абдуллина Ф.Г. 
3 

  
2 Бердібай 

Медина 11 Казахский  Казахский 
язык и лит-ра  

Муканбетказина 
М.У. 

0 
  

3 Темірболатова 
Саида  9 Казахский Английский 

язык Сабурова А.Б. 
3 

  
Достижения учащихся за 2021-2022 учебный год 

ФИО учащихся Учитель  Название конкурса  Итог  Уровень  
Садых Жасмин Акмалаева Р.Б. Менің қиялымдағы 

гүлдер 
2 место Город  

Кыдырбай 
Амина 

Акмалаева Р.Б. Менің қиялымдағы 
гүлдер 

1 место Город  

Базарова Алия Амангелді Н.Д. Олимпиада 7-8 
классы  

2 место Город  
 

Конбаев Рахман Андирова А.У. Кенгуру-математика 
для всех 

3 место Республика  

Базарбай 
Нурберген 

Әлімбаева С.Б. Кенгуру-математика 
для всех 

3 место Республика  

Мәулетшәріп 
Асем  

Әлімбаева С.Б. Кенгуру-математика 
для всех 

3 место Республика  

Кадыр Арай  Балжанова А.М. Олимпиада 7-8 
классы  

3 место Город  
 

Кенжигалиев 
Санжар-Жахан 

Булатбеков Д.М. Үлкен жарыс 
СЛАЛОМ 

1 место  область 

Мәлікұлы Мәди Булатбеков Д.М. Үлкен жарыс 
СЛАЛОМ 

1 место  область 

Сергей Айару Даулетова Г.К. Оқырман 
портфолиосы  

1 место область 

Нуғманова 
Дария 

Мысик Ю.А. Табиғат айнасы  1 место город 

Есенжол 
Аружан  

Нурманова Ә.Е. Астрономиялық 
олимпиада  

3 место  область 

Бексултан 
Әлмұрат 

Оразаева Г.И. Олимпиада 5-6 класс Грамота  город 

Аргумбаева 
Гульжан 

Оразаева Г.И. Тәуелсіздік-тендесі 
жоқ байлығым  

2 место Республика  

Серік 
Абдуллазиз 

Даулетова Г.К. Тәуелсіздік-тендесі 
жоқ байлығым 

2 место Республика 

Жолбатыр 
Алтынай  

Даулетова Г.К. Тәуелсіздік-тендесі 
жоқ байлығым 

1 место Республика 

Батырханов 
Игілік  

Оразаева Г.И. Балалар-
Қазақстанның 
жарқын 

1 место Республика  



болашағының 
сенімді кепілі  

Жаманкулов 
Исламхан  

Оразаева Г.И. Балалар-
Қазақстанның 
жарқын 
болашағының 
сенімді кепілі  

1 место Республика  

Бекболат Адина Санауова Б.К. Жаңа жыл ертегісі   3 место Город  
Команда 10-11 
кл 

Сансызбаев Б.А. Жас жауынгер 3 место Город  

Калдыбаев Диас  Сарсенгалиева Г.М. Олимпиада 7-8 
классы  

2 место Город 

Талғат Нұрай  Тілеужан Ә.Т. Достык  3 место город 
Қуантқан Алуа Тілеужан Ә.Т. Қас-қағым сәт 2 место Город  
Сексенбай 
Әлішер 

Тілеужан Ә.Т. Жаңа жыл ертегісі 2 место Город  

Ізгілік Азамат Тілеужан Ә.Т. Табиғат айнасы  2 место Город  
Ниеталин 
Жангир 

Турмашева А.К. Тарих ата 3 место Республика  

Бокушева Алина  Турмашева А.К. Тарих ата 3 место Республика  
Булатов Диас Турмашева А.К. Тарих ата 3 место Республика  
Нурсултанов 
Алихан 

Турмашева А.К. Тарих ата 3 место Республика  

Ураз Искандер Турмашева А.К. Тарих ата 3 место Республика  
Әбдіғалым 
Санжар  

Турмашева А.К. Тарих ата 3 место Республика  

Базарова Алия  Утеумагамбетова 
Ж.Е. 

Тарих ата  3 место Республика  

Мураткалиева 
Бадигульжамал  

Утеумагамбетова 
Ж.Е. 

Тарих ата 1 место Республика 

Аргумбаева 
Гаухар 

Утеумагамбетова 
Ж.Е. 

Тарих ата 3 место Республика 

Калидулла 
Каракоз 

Утеумагамбетова 
Ж.Е. 

Тарих ата 3 место Республика  

Ғазиз Сезім Утеумагамбетова 
Ж.Е. 

Тарих ата  1 место Республика  

БУркутова 
Ботагоз 

Утеумагамбетова 
Ж.Е. 

Тарих ата 3 место Республика 

Бокушев Альнур Мысик Ю.А. Бастау  3 место город 
Есенжол 
Аружан  

Тулегенова Ж.У. Әбіш оқулары  Бл 
письмо 

город 

Ойлыбаев 
Якумадин 

Жанибекова Н.Ж. Бастау  3 место  город 

Аргумбаева 
Гульжан 

Шыныбаева Ж.Е. Олимпиада 7-8 
классы 

2 место город 

Қажмұқан 
Мөлдір 

Санкубаева Р.Ж. Бояулар құпиясы 1 место город 

 
Участие учителей в профессиональных конкурсах, олимпиадах 

№ ФИО учителя  Предмет  Конкурс  Результат Уровень  
1 Акмалаева Р.Б. Начальные 

классы  
Олимпиада 

Ы.Алтынсарина 
Сертифкат  Область  

 



2 Андирова А.У. Начальные 
классы 

Олимпиада 
Ы.Алтынсарина 

3 место  Область  
 

3 Арыстангалиева Ж.И. Казахский 
язык и 

литература 

Олимпиада 
Ы.Алтынсарина 

2 место  Область  
 

4 Арыстангалиева Ж.И. Казахский 
язык и 

литература 

Предметная 
олимпиада  

Сертифкат  Область 

5 Булатбеков Д.М. Информатика  Предметная 
олимпиада  

1 место Область 

6 Грибенникова Е.В. Английский 
язык  

Предметная 
олимпиада  

1 место Область 

7 Даулетова Г.К. Начальные 
классы 

Олимпиада 
Ы.Алтынсарина 

3 место  Область  
 

8 Даулыбаева А.А. Русский язык 
и лит-ра 

Предметная 
олимпиада  

2 место Область 

9 Есенова Л.С. Математика  Предметная 
олимпиада  

2 место Область 

10 Әлімбаева С.Б. Математика  Предметная 
олимпиада  

2 место Область 

11 Сәрсен Ә.Ж. Математика  Предметная 
олимпиада  

2 место Область 

12 Балжанова А.М. Математика  Предметная 
олимпиада  

3 место Область 

13 Нажмадинова Н.Е. Математика  Предметная 
олимпиада  

3 место Область 

14 Якина М.А. Математика  Предметная 
олимпиада  

3 место Область 

15 Әскербекұлы Өркен Физическая 
культура  

Предметная 
олимпиада 

Сертифкат  Область  
 

16 Әуезова Л.Ә. Казахский 
язык и 

литература 

Олимпиада 
Ы.Алтынсарина 

3 место  Область  
 

17 Кайбалдиева Б.Т. Казахский 
язык и 

литература 

Олимпиада 
Ы.Алтынсарина 

2 место  Область  
 

18 Курпишева В.Т. Начальные 
классы 

Олимпиада 
Ы.Алтынсарина 

Сертифкат  Область  
 

19 Кырыкбаева Р.Т. Начальные 
классы 

Предметная 
олимпиада  

2 место Область 

20 Кырыкбаева Р.Т. Начальные 
классы 

Олимпиада 
Ы.Алтынсарина 

Сертифкат  Область  
 

21 Қосалов А.Ө. Физическая 
культура 

Предметная 
олимпиада  

2 место Область 

22 Мустафин Б.Ж. Начальные 
классы 

Олимпиада 
Ы.Алтынсарина 

1 место  Область  
 

23 Мустафин Б.Ж. Начальные 
классы 

Предметная 
олимпиада  

3 место Область 

24 Мустафин Б.Ж. Начальные 
классы 

Алтын тұғыр Грамота  Республика  

25 Мырзагалиева С.М. Английский 
язык 

Предметная 
олимпиада  

2 место Область 



26 Мысик Ю.А. Начальные 
классы 

Предметная 
олимпиада  

1 место Область 

27 Нурманова Ә.Е. Физика  Предметная 
олимпиада  

2 место Область 

28 Нурманова Ә.Е. Физика  Предметная 
олимпиада  

3 место Область 

29 Онайбаева Ж.К. Начальные 
классы 

Олимпиада 
Ы.Алтынсарина 

3 место  Область  
 

30 Таганова Г.А. Казахский 
язык и 

литература 

Предметная 
олимпиада  

1 место Область 

31 Таганова Г.А. Казахский 
язык и 

литература 

Олимпиада 
Ы.Алтынсарина 

Сертифкат  Область  
 

32 Тәбіл А.Ә. Русский язык 
и лит-ра 

Предметная 
олимпиада  

2 место Область 

33 Тілеужан Ә.Т. Английский 
язык 

Үздік сабақ 
жоспары 

1 место Область 

34 Тулегенова Ж.У. Казахский 
язык и 

литература 

Предметная 
олимпиада  

1 место Область 

35 Тулегенова Ж.У. Казахский 
язык и 

литература 

Олимпиада 
Ы.Алтынсарина 

2 место  Область  
 

36 Улыкпанова А.З. Русский язык 
и лит-ра 

Предметная 
олимпиада  

2 место Область 

37 Утеумагамбетова 
Ж.Е. 

История  Предметная 
олимпиада  

1 место Область 

38 Шарипов М.К. Русский язык 
и лит-ра 

Предметная 
олимпиада  

2 место Область 

39 Шарипов М.К. Русский язык 
и лит-ра 

О Родине с 
любовью 

Гран-При Город  

40 Шектибаева А.Б. Химия Үздік ашық 
сабақ 

1 место  междунар 

41 Шектибаева А.Б. Химия  Предметная 
олимпиада  

Алғыс хат  Область 

42 Якина Д.А. Английский 
язык 

Предметная 
олимпиада  

3 место Область 

43 Кунарова А.А. Казахский 
язык и 

литература  

Талантливый 
учитель-

одаренным детям  

3 место Область  

44 Кунарова А.А. Казахский 
язык и 

литература  

Олимпиада 
Ы.Алтынсарина 

Сертифкат  Область  
 

45 Молдажарова Л.Т. Казахский 
язык и 

литература 

Предметная 
олимпиада  

2 место Область 

46 Утепбергенова Ж.М. Казахский 
язык и 

литература  

Олимпиада 
Ы.Алтынсарина 

Сертифкат  Область  
 

 
 

 



Обобщение передового педагогического опыта 
В течение учебного года 35 учителей школы выступили на областных и городских семинарах.  

№ ФИО учителя  Предмет  Тема семинара  Уровень  
1 Мустафин Б.Ж. Начальные классы «Бастауыш мектепте білім 

беру үдерісін 
ұйымдастырудың озық 

тәжірибелері» 

Город  

2 Жумагулова Н.А. Информатика  «Онлайн режімінде 3Д 
моделдер жобаларын 

әзірлеу бойынша тиімді 
оқыту» 

Область 
АОНПЦ 

3 Жумагулова Н.А. Информатика  «Ютуб арнасын 
жылжыту» 

Область 
АОНПЦ  

4 Жумагулова Н.А. Информатика  «Бастауыш сынып 
оқушыларының цифрлық 

сауаттылығын 
қалыптастыру 
ерекшіліктері» 

Область 
АОНПЦ 

5 Мырзагалиева 
С.С. 

Английский язык  «Тілдік құзыреттілік-
функционалды 
сауаттылықты 

арттырудың негізі» 

Область 
АОНПЦ 

6 Нурманова Ә.Е. Физика  «Физика сабағында 
оқушылардың 

функционалдық 
сауаттылығын дамыту» 

Область  
Орлеу 

7 Санкубаева Р.Ж. Художественный 
труд  

«Көркем еңбек» пәні 
бойынша білім беру 

процесін жобалау және 
жүзеге асыру» 

Область 
 Орлеу  

8 Сарсенгалиева 
Г.М. 

Химия и биология  «Развитие 
естественнонаучной 

грамотности учащихся» 

Область  
Орлеу 

9 Улыкпанова А.З. Русский язык и 
литература  

«Современные 
образовательные 
технологии как 

инструмент повышения 
качества образования на 
уроках русского языка и 

литературы» 

Область 
Орлеу 

10 Шарипов М.К. Русский язык и 
литература  

«Современные 
образовательные 
технологии как 

инструмент повышения 
качества образования на 
уроках русского языка и 

литературы» 

Область 
Орлеу 

11 Жиенгазина А.О. Русский язык и 
литература  

«Современные 
образовательные 
технологии как 

инструмент повышения 
качества образования на 

Область 
Орлеу 



уроках русского языка и 
литературы» 

12 Жәнібекова Н.Ж. Начальные классы  «Бастауыш сыныптарда 
оқу сабақтарын саралап 

оқыту әдістері» 

Область  
Орлеу 

13 Тәбіл А.Ә. Русский язык и 
литература  

«Современные 
образовательные ресурсы 
как способ формирования 

функциональной 
грамотности учащихся на 
уроках русского языка и 

литературы» 

Область 
Орлеу 

14 Даулыбаева А.А. Русский язык и 
литература  

«Современные 
образовательные ресурсы 
как способ формирования 

функциональной 
грамотности учащихся на 
уроках русского языка и 

литературы» 

Область 
Орлеу 

15 Жиенгазина А.О. Русский язык и 
литература  

«Современные 
образовательные ресурсы 
как способ формирования 

функциональной 
грамотности учащихся на 
уроках русского языка и 

литературы» 

Область 
Орлеу 

16 Мурунтаева А.Т. Русский язык и 
литература  

«Современные 
образовательные ресурсы 
как способ формирования 

функциональной 
грамотности учащихся на 
уроках русского языка и 

литературы» 

Область  
Орлеу 

17 Мустафин Б.Ж. Начальные классы  «Современные 
образовательные ресурсы 
как способ формирования 

функциональной 
грамотности учащихся на 
уроках русского языка и 

литературы» 

Область 
Орлеу 

18 Нысанжанова 
Ғ.О. 

География  «Киберпедагогика- 
ақпараттық кеңістіктегі 

білім» 

Область 
Орлеу 

19 Булатбеков Д.М. Информатика  «Киберпедагогика- 
ақпараттық кеңістіктегі 

білім» 

Область 
Орлеу 

20 Кубашов Н.Е. Информатика  «Киберпедагогика- 
ақпараттық кеңістіктегі 

білім» 

Область  
Орлеу 



21 Тұрсынбек А.Т. Информатика  «Киберпедагогика- 
ақпараттық кеңістіктегі 

білім» 

Область 
Орлеу 

22 Жумагулова Н.А. Информатика  «Киберпедагогика- 
ақпараттық кеңістіктегі 

білім» 

Область 
Орлеу 

23 Молдажарова Л.Т. Казахский язык и 
литература  

«Киберпедагогика- 
ақпараттық кеңістіктегі 

білім» 

Область 
Орлеу 

24 Мустафин Б.Ж.  Начальные классы  «Киберпедагогика- 
ақпараттық кеңістіктегі 

білім» 

Область  
Орлеу 

25 Салиш С.С. Начальные классы  «Киберпедагогика- 
ақпараттық кеңістіктегі 

білім» 

Область 
Орлеу 

26 Салиш С.С. Начальные классы  «Қазақ тілі» және 
«Әдебиеттік оқу» 
сабақтарында веб-

серсвистер арқылы тіл 
дағдыларын дамыту» 

Область 
Орлеу 

27 Онайбаева Ж.К. Начальные классы  «Қазақ тілі» және 
«Әдебиеттік оқу» 
сабақтарында веб-

серсвистер арқылы тіл 
дағдыларын дамыту» 

Область 
Орлеу 

28 Нурманова М.М. Начальные классы  «Қазақ тілі» және 
«Әдебиеттік оқу» 
сабақтарында веб-

серсвистер арқылы тіл 
дағдыларын дамыту» 

Область  
Орлеу 

29 Мустафин Б.Ж.  Начальные классы  «Қазақ тілі» және 
«Әдебиеттік оқу» 
сабақтарында веб-

серсвистер арқылы тіл 
дағдыларын дамыту» 

Область 
Орлеу 

30 Молажарова Л.Т. Казахский язык и 
литература  

«Қазақ тілі» және 
«Әдебиеттік оқу» 
сабақтарында веб-

серсвистер арқылы тіл 
дағдыларын дамыту» 

Область 
Орлеу 

31 Қарамурзина 
Ж.С. 

Начальные классы  «Қазақ тілі» және 
«Әдебиеттік оқу» 
сабақтарында веб-

серсвистер арқылы тіл 
дағдыларын дамыту» 

Область 
Орлеу 

32 Курпишева В.Т. Начальные классы  «Қазақ тілі» және 
«Әдебиеттік оқу» 
сабақтарында веб-

серсвистер арқылы тіл 
дағдыларын дамыту» 

Область  
Орлеу 

33 Кырыкбаева Р.Т. Начальные классы  «Қазақ тілі» және 
«Әдебиеттік оқу» 
сабақтарында веб-

Область 
Орлеу 



серсвистер арқылы тіл 
дағдыларын дамыту» 

34 Умарова Г.Т. Начальные классы  «Қазақ тілі» және 
«Әдебиеттік оқу» 
сабақтарында веб-

серсвистер арқылы тіл 
дағдыларын дамыту» 

Область 
Орлеу 

 
 

 
 

Участие учителей школы в конфренциях различных уровней: 

№ ФИО учителя  Предмет  Конференции  Уровень  
1 Мысик Ю.А. Начальные классы «Педагогтердің 

пәндік-әдіснамалық 
құзыреті-

оқушылардың білім 
сапасының негізі» 

Региональный   
 

2 Балгарина С.А. География  «Сабақты зерртеу- 
Қазақстандық 

мектептер 
тәжірибесі» 

Региональный  

3 Утеумаганбетова 
Ж.Е. 

География  «Сабақты зерртеу- 
Қазақстандық 

мектептер 
тәжірибесі» 

Региональный  

4 Мустафин Б.Ж. Начальные классы  «Сабақты зерртеу- 
Қазақстандық 

мектептер 
тәжірибесі» 

Региональный  

5 Әлімбаева С.Б. Математика  «Образовательный 
процесс в услвоиях 
киберпространства 

современного 
социума: 

Республика  

0 1 4

29

ГНМЦ-ГОРОД УНИВЕРСИТЕТЫ-ГОРОД АОНПЦ ОРЛЕУ
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педагогические 
реалии, опыт и 
возможности» 

6 Мустафин Б.Ж. Начальные классы  «Образовательный 
процесс в услвоиях 
киберпространства 

современного 
социума: 

педагогические 
реалии, опыт и 
возможности» 

Республика  
 

7 Шектибаева А.Б. Химия  «Білім-ғылым-
бизнес 

интеграциясы: 
өзекті мәселелері 
мен болашағы» 

Республика  

8 Шектибаева А.Б. Химия  «Химия ғылымы 
мен химиялық білім 

берудің заманауи 
аспектілері: 

теориясы және 
практикасы» 

Международный  

9 Улыкпанова А.З. Русский язык и 
литература  

«Русский язык в 
глобальном научном 
и образовательном 

простанстве» 

Международный  

10 Улыкпанова А.З. Русский язык и 
литература  

«Русский язык как 
инструмент 

профессиональной 
мобильности: 

традиции и 
инновации» 

Международный  

11 Умарова Г.Т. Начальные классы  «Цифровая 
педагогика: 
приоритеты 

образования» 

Международный 

12 Мустафин Б.Ж. Начальные классы  «Цифровая 
педагогика: 
приоритеты 

образования» 

Международный 

13 Жиенгазина А.О. Русский язык и 
литература  

«Цифровая 
педагогика: 
приоритеты 

образования» 

Международный 

14 Мустафин Б.Ж. Начальные классы  «Образование 21 
века: технологии, 

методики и 
инновации» 

Международный  

15 Нурманова М.М.  Начальные классы  «Образование 21 
века: технологии, 

методики и 
инновации» 

Международный  



16 Султанова Ж.Н. Начальные классы  «Образование 21 
века: технологии, 

методики и 
инновации» 

Международный  

17 Санауова Б.К. Начальные классы  «Образование 21 
века: технологии, 

методики и 
инновации» 

Международный  

18 Бугалаева А.Б. Англйиский язык  «Образование 21 
века: технологии, 

методики и 
инновации» 

Международный  

19 Кайбалдиева Б.Т. Казахский язык и 
литература  

«Образование 21 
века: технологии, 

методики и 
инновации» 

Международный  

20 Қосалов А.Ө. Физическая культура  «Образование 21 
века: технологии, 

методики и 
инновации» 

Международный  

21 Есбусинова Ш.Б.  Физическая культура  «Образование 21 
века: технологии, 

методики и 
инновации» 

Международный  

22 Якина М.А. Математика  «Образование 21 
века: технологии, 

методики и 
инновации» 

Международный  

23 Әлімбаева С.Б.  Математика  «Образование 21 
века: технологии, 

методики и 
инновации» 

Международный  

24 Жиенгазина А.О. Русский язык и 
литература  

«Образование 21 
века: технологии, 

методики и 
инновации» 

Международный  

 
Публикации в СМИ, сборники конференций 

№ ФИО учителя  Должность  Название газеты, 
журнала, сборника  

Уровень  

1 Жалмагамбетова 
А.Ж.  

Заместитель директора по 
ВР 

Ақтөбе  Область 

2 Сейтжапарова 
Н.А. 

Учитель самопознания  Ақтөбе  Область   

3 Даулетова Г.К. Учитель начальных 
классов 

Білім- елдің тұрақты 
дамуының кепілі  

Область  

4 Нурманова М.М. Учитель начальных 
классов 

Білім- елдің тұрақты 
дамуының кепілі  

Область  

5 Санауова Б.К., 
Жәнібекова Н.Ж. 

Учителя начальных 
классов 

Білім- елдің тұрақты 
дамуының кепілі  

Область  

6 Жубаева А.С. Заместитель директора по 
ПО 

Ақтөбе ұстазы  Область  



7 Мустафин Б.Ж. Учитель начальных 
классов  

Ақтөбе ұстазы  Область  

8 Мустафин Б.Ж. Учитель начальных 
классов  

Ақтөбе ұстазы  Область  

9 Утеумагамбетова 
Ж.Е., Балгарина 

С.А., Шыныбаева 
Ж.Е., Шектибаева 

А.Б.  

Учителя истории, 
географии, биологии, 

химии 

Ақтөбе ұстазы   Область 

10 Мукамбетказина 
М.У., Жиенгазина 
А.О., Тұрсынбек 

А.Т., 
Нысанжанова 

Ғ.О. 

Учителя казахского 
языка, русского языка, 

информатики, географии 

Ақтөбе ұстазы  Область  

11 Мырзагалиева 
С.С., Даулетова 

Г.К., Мурунтаева 
А.Т., Якина Д.А. 

Учителя английского 
языка, начальных 

классов, русского языка, 
англйиского языка  

Ақтөбе ұстазы  Область  

12 Қырықбаева Р.Т. Учитель начальных 
классов  

Ақтөбе ұстазы  Область  

13 Молдажарова Л.Т. Учитель казахского языка 
и литературы  

Ақтөбе ұстазы  Область  

14 Бугалаева А.Б. Учитель английского 
языка  

Шетел тілі  Республика  

15 Мукамбетказина 
М.У.  

Учитель казахского языка 
и литературы  

Қазақ тілі мен 
әдебиеті  

Республика  

16 Тулегенова Ж.У.  Учитель казахского языка 
и литературы  

Қазақ тілі мен 
әдебиеті  

Республика  

17 Таганова Г.А. Учитель казахского языка 
и литературы  

Қазақ тілі мен 
әдебиеті  

Республика  

18 Мустафин Б.Ж. Учитель начальных 
классов  

Вестник 
педагогического 

сообщества  

Республика  

19 Турмашева А.К. Учитель истории  Білімді ел  Республика  
20 Сейтжапарова 

Н.А. 
Учитель самопознания Педагог хабаршысы Республика  

21 Умарова Г.Т. Заместитель директора по 
УВР 

Вестник КИО Республика  

22 Жиенгазина А.О. Учитель русского языка и 
литературы  

Орыс тілі мен 
әдебиеті  

Республика  

23 Имамуратова 
Д.М. 

Учитель английского 
языка  

Дидактика  Республика  

24 Тілеужан Ә.Т. Учитель английского 
языка  

Дидактика  Республика  

25 Мустафин Б.Ж. Учитель начальных 
классов 

Дифференциация 
обучения как 

условие развития 
современного 
образования  

Республика  

26 Мустафин  Б.Ж.  Учитель начальных 
классов 

Образование, наука 
и инновации 

Республика  



27 Кайназаров Н.Д. Учитель физической 
культуры 

Теория спорта, 
здоровья и 

безопасности 
жизнедеятельности  

Международный  

28 Мустафин Б.Ж. Учитель начальных 
классов 

Актуальные 
проблемы общества, 
образования, науки 

и технологий: 
состояние и 
перспективы 

развития  

Международный  

29 Мырзагалиева 
С.М. 

Учитель англйиского 
языка  

Методология 
обучения 

иностранным 
языкам и 

прикладная 
лингвистика: 

постпандемическая 
транформация через 

новые подходы   

Международный  

30 Турмашева А.К. Учитель истории  Заманауи мектеп 
оқулығының тілі: 

психологиялық және 
дидактикалық 

аспектілерт 

Международный  

31 Кайбалдиева Б.Т. Учитель казахского языка 
и литературы  

TUTORUP Международный  

 

Издание методических пособий и электронных сред учителями школы: 

№ ФИО учителя  Должность  Вид продукта Уровень  
1 Андирова А.У. Учитель начальных 

классов 
Эл среда  Область 

АОНПЦ 
2 Нурманова М.М. Учитель начальных 

классов 
Эл среда  Область 

АОНПЦ 
3 Сарсенгалиева 

Г.М. 
Учитель химии и 

биологии 
Эл среда  Область 

АОНПЦ 
4 Онайбаева Ж.К. Учитель начальных 

классов 
Эл среда  Область 

АОНПЦ 
5 Жумагулова Н.А. Учитель информатики  Эл среда  Область 

АОНПЦ 
6 Тұрсынбек А.Т. Учитель информатики  Эл среда  Область 

АОНПЦ 
7 Кайбалдиева Б.Т. Учитель казахского языка 

и литературы  
Эл среда  Область 

АОНПЦ 
8 Курпишева В.Т. Учитель начальных 

классов 
Эл среда  Область 

АОНПЦ 
9 Молдажарова Л.Т. Учитель казахского языка 

и литературы  
Эл среда  Область 

АОНПЦ 
10 Санкубаева М.А. Учитель начальных 

классов 
Эл среда  Область 

АОНПЦ 
11 Кырыкбаева Р.Т. Учитель начальных 

классов 
Эл среда  Область 

АОНПЦ 



12 Балмагамбетова 
Ә.С. 

Учитель начальных 
классов 

Эл среда  Область 
АОНПЦ 

13 Салиш С.С. 
Мустафин Б.Ж. 

Учитель начальных 
классов 

Эл среда  Область 
АОНПЦ 

14 Мысик Ю.А. Учитель начальных 
классов 

Эл среда  Республика 
Самгау 

15 Андирова А.У., 
Султанова Ж.Н. 

Учителя начальных 
классов 

Метод пособие  Область 
Орлеу  

16 Молдажарова Л.Т. Учитель казахского языка 
и литературы 

Метод пособие  Область 
Орлеу  

17 Кырыкбаева Р.Т. Учитель начальных 
классов 

Метод пособие  Область 
АОНПЦ 

18 Сатаева Ш.Р. Учитель музыки  Метод пособие  Область 
АОНПЦ 

19 Жалмагамбетова 
А.Ж.  

Заместитель директора по 
ВР 

Метод пособие Область 
АОНПЦ 

 

 
 

ВЫВОДЫ: 

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи 
учителям. Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед 
школой. Все учителя школы через участие в работе предметных ШМО вовлечены в 
методическую систему школы. Тематика заседаний методического совета, ШМО и 
педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 
педагогический коллектив школы.  

 Профессиональный уровень учительского коллектива стабилен. Анализ качественного 
состава педагогического коллектива основной и средней школы показал положительную 
динамику роста профессионального уровня учителей. Но вместе с положительными 
моментами в методической работе школы есть проблемы, на которые в 2022 – 2023 учебном 
году необходимо обратить особое внимание.  
1. Низкая организация взаимопосещения уроков учителями-предметниками. 
2. На низком уровне остается психолого – педагогическое сопровождение методических 
мероприятий. 
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3. Результативность участия учащихся в конкурсах на уровне города и области остается 
достаточно на низком уровне.  
4.Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 
конкурсах. 
5. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на городских, 
областных и республиканских уровнях. 
6. Остается недостаточно высоким организационно - методический уровень предметных 
недель. 
7. Равнодушное отношение ряда педагогов к росту своей профессиональной компетентности. 
8. Учителя не участвуют в экспериментальной работе. 
9. Не на должном уровне идёт работа по проектно-исследовательской деятельности в 
начальном и среднем звене; 
 

Проблемы, требующие решения в 2022-2023 учебном году: 

1. Содействие развитию инновационной деятельности и распространению инновационного 
педагогического опыта на всех уровнях. 

2. Проведение мероприятий, направленных на всестороннее развитие и поддержку 
одаренных и талантливых детей. Развитие и совершенствование системы работы и 
поддержки одаренных учащихся. 

3. Усилить практическую направленность работы МО. Тщательно планировать работу 
каждого методического объединения. В ШМО строить свою деятельность на основе данных 
мониторинга результативности образовательного процесса в школе. 

4. В течение учебного года систематически отслеживать деятельность учителей-
предметников по совершенствованию педагогического мастерства. 

5. Организовать совместные мероприятия с ГНМЦ. 

6. Уделить внимание организации мероприятий для учащихся на уровне школы; 

7. Привлечение педагогов-исследователей, школьных тренеров в проведении семинаров, 
мастер-классов на уровне школы; 

8. Организовать подготовку учащихся к конкурсам проектов, предметных олимпиад.  

Тәрбие бөлімі бойынша  

2021-2022 оқу жылының  басында мектептің 47 классқа класс жетекшілері тағайыналды. 
Тәрбие жұмысының жылдық жоспары бойынша Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерін 
бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 22 
сәуірдегі №227 бұйрығының негізінде жасақталған 8 бағыт бойынша қалалық, облыстық, 
республикалық тапсырмалардың негізінде жұмыстар атқарылды. Осы оқу жылында 
өткізілген шаралардың барлығы «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласы аясында 
жұмыстар өткізілді. 
2021-2022 оқу жылына тәрбие жұмысының мақсаты: 
 Қоғамда өзін-өзі анықтауға қабілетті, ақпараттық қауымдастыққа енуге дайын, 
құзіреттілігі тұрақты жан-жақты дамыған, рухани және дені сау, шығармашылық тұлғаны  
қалыптастыру. 
2021-2022 оқу жылына қойылатын міндеттер: 
1. Қалалық, облыстық деңгейге мұғалімдерді тиімді іріктеуді ұйымдастыру мақсатында 
мектеп сайыстарының ережесін құрастыру; 
2. Заманауи сабақ тиімділігін арттыру мақсатында деңгейлік және көшбасшылық 
курстардан өткен мұғалімдердің қабілеттерін іске асыру үшін жағдай жасау; 



3. Мектеп мұғалімдерінің деңгейлік бағдарламаларды меңгеру мақсатында мектеп 
жаттықтырушылары жұмысын ұйымдастыру; 
4. Жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде критериалды бағалауды іске асыратын 
мектепішілік желілік мұғалімдер қауымдастығын ұйымдастыру; 
5. БАҚ  арқылы мұғалімдердің тәжибемен алмасу бойынша жұмысын жетілдіру; 
6. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы негізінде Отанға, туған жерге деген азаматтық-
патриоттық қарым-қатынасқа, тәрбиелеу, белсенді өмірлік ұстанымды қалыптастыру, 
оқушыларды салт-дәстүрлерді, ұлттық мәдениетті дәріптеуге, тілді білуге, халықтың 
рухани құндылықтарын бағалауға тәрбиелеу. 
7. Мектепте оқушылардың танымдық қызығушылықтарын, интеллектуалдық және 
шығармашылық қабілеттерін дамыту, өз бастамасын білдіруге, өздігінен білім алуға 
ұмтылуға, тұлға аралық қарым-қатынас мәдениетін арттыруға, өздігінен білім алуға 
бағыттау; 
8. Оқушылардың өзін-өзі басқару органдары және қоғамдық балалар қозғалысын дамыту 
арқылы оқушылардың бойында әлеуметтік бастамасын білдіруге, шығармашылыққа 
баулу, өздігінен жұмыс жасауда қолдау көрсетуді жалғастыру. 
9. Осы бағыттағы жұмысқа ата-аналар қауымдастығын тарту арқылы саламатты өмір 
салтын насихаттау, құқық бұзушылық пен қараусыз қалудың алдын алу, әлеуметтік-
қауіпті құбылыстардың алдын алу. 
10. Сынып жетекшілердің ӘБ жұмысын белсендіру арқылы класс жетекшілердің кәсіби 
құзіреттілік деңгейін арттыру, класс жетекшілер әлеуметтік желілірді кеңінен пайдалану, 
цифрлық білімге көшу. 
 
Нағыз патриотты тәрбиелеудің негізгі құралы – оқушыларды әр түрлі іс-шараларға қосу 
және олардың дағдылары мен әдеттерін, патриоттық мінез-құлық тәжірибесін 
қалыптастыру. Патриоттық тәрбие мектептің алғашқы күндерінен басталады. Әдебиеттік 
оқу, дүниетану, орыс тілі, математика бойынша оқулықтарда көптеген материалдар бар, 
олардың негізінде еліміздің патриоттарын тәрбиелеуге болады.  
Сондай-ақ әр түрлі, шығармашылық, эмоционалды қаныққан іс-шаралар негізінде 
оқушылардың құндылық бағдарларын дамытуға жағдай жасау. Оқушылардың өзін-өзі 
басқару кеңестерінің жүйесін дамыту, оқушылардың құқықтық мәдениетін, 
айналасындағыларға толерантты қарым-қатынасты қалыптастыру, салауатты өмір салты 
дағдыларын енгізу және бейәлеуметтік мінез-құлықтың алдын алу жөніндегі 
бағдарламаларды іске асыру арқылы баланың жеке басын әлеуметтендіруге, оның 
белсенді өмірлік ұстанымын қалыптастыруға бағытталған мектептің тәрбие жүйесін 
жетілдіру.  
 
Балалардың түрлі деңгейдегі конкурстарға, фестивальдарға қатысуын жандандыру. 
Мектептегі тәрбие жұмысы осы оқу жылындағы мектептің мақсаттары мен міндеттерімен 
жүзеге асырылды. Барлық іс-шаралар тұлғаға бағытталған білім беру және тәрбие 
ортасын құру процесінің тізбегіндегі байланыстар болды. Бұл жұмыс жарғылық 
мақсаттарға қол жеткізуге, мектептің білім беру жүйесінде жаңартылған мазмұндағы 
жаңа бағдарламаларды дамытудың іске асырылып жатқан кезеңіне сәйкес келетін 
міндеттерді орындауға және оқу-тәрбие процесінің тиімділігін арттыруға бағытталған. 
Мектептің тәрбие жүйесі Рухани жаңғыру бағдарламасы және ҚР Үздіксіз білім беру 
жүйесіндегі Тәрбие тұжырымдамасы, "Білім туралы" ҚР Заңының негізгі бағыттары, 



"Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы" Заңы және басқа да нормативтік 
құқықтық құжаттар негізінде құрылады. 
Тәрбие жүйесін дамытудың маңызды бөлігі мектеп дәстүрлерін қалыптастыру және 
нығайту болды. Мектеп оларды сақтайды және нығайтады, өйткені олардың тәрбиелік 
әлеуеті баға жетпес. 
Жыл бойы осындай дәстүрлі іс-шаралар өткізілді: Білім күні; Тілдер онкүндігі; 
Денсаулық күні; Күз мерекелері; Мұғалімдер күні; Қарттар күні; ҚР Тұңғыш Президенті 
күні; Қазақстанның Тәуелсіздік күні; жаңа жылдық мерекелер; Ауғанстаннан әскерлерді 
шығару күні; 8 наурыз. "Наурыз" мерекесі; Қазақстан Халықтарының Бірлігі Күні; Жеңіс 
күніне арналған іс-шаралар; соңғы қоңырау және т. б. 
Қазақстандық патриотизмді қалыптастырудың, елдің мемлекеттік рәміздеріне деген 
құрметтің, азаматтықтың, толеранттылықтың, рухани-адамгершілік, тәні сау тұлғаның 
басым мәселелерін айқындай отырып, тәрбие жұмысының жоспары әзірленді, оған 8 
бағыт кіреді: 
1.Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие;  
2. Рухани-адамгершілік тәрбие; 
3.Ұлттық тәрбие; 
4.Отбасылық тәрбие; 
5.Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие; 
6.Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие; 
7.Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу; 
8.Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты; 
1. Оқушылардың жеке тұлғасын қалыптастыру мен дамытуда мектеп өскелең ұрпақ 
арасында әлеуметтік маңызды құндылықтардың қалыптасуына ықпал ететін азаматтық-
патриоттық тәрбиеге жетекші рөл береді. 
Оқу жылы Білім күнін атап өтуге арналған дәстүрлі мерекелік жиыннан басталды. 
Жыл бойы педагогикалық ұжыммен осы бағытта үлкен жұмыс атқарылды: ҚР рәміздері 
мен атрибуттарына деген құрмет тәрбиеленді (оқушылар апта сайынғы мектеп жиындары 
мен дәстүрлі мерекелерде ҚР Мемлекеттік Әнұранын орындады, тақырып бойынша 
тақырыптық әңгімелер мен викториналарға қатысты), дәстүрлі Мектеп істері арқылы кіші 
Отанға, туған мектепке деген сүйіспеншілік егілді. Сондай-ақ, атаулы күндерді 
мерекелеуге арналған көптеген үлкен іс-шаралар патриоттық тәрбиенің негізін қалауға 
мүмкіндік береді. 
 
Мектепте мемлекеттік рәміздердің құрылу тарихы, атрибутиканың маңызы бойынша 
материалдар жинастырылады, тиісті әдебиеттермен кітап көрмелері және сөрелер 
рәсімделеді. 
Жұмыс нәтижесі әлеуметтік белсенді оқушылар санының артуы болып табылады. 
Оқушылардың патриотизмге деген көзқарасы өзгерді, енді олар оны жалпыадамзаттық 
құндылық ретінде қабылдайды. 
Оқушылар үнемі жалғыз басты зейнеткерлерге барып, оларды мерекелік күндермен 
құттықтайды, тұрмыстық көмек көрсетеді. 
 
"Дүниежүзілік азаматтық қорғау күні "жаппай іс-шаралар өтті, олар оқушыларды 
төтенше және төтенше жағдайларда мінез-құлыққа үйретуге ықпал етті, оның ішінде" 
Өрт кезіндегі Эвакуация. 



8 наурызды мерекелеуге арналған іс-шаралар патриотизмді тәрбиелеуге, елдің 
дамуындағы әйелдің рөліне көңіл бөлуге ықпал етті. "Мемлекеттің гендерлік саясаты", 
"Толеранттылық - рухани жолға жол" атты бірқатар әңгімелесулер өткізілді, онда 
республикада ұлттық немесе жыныстық белгісі бойынша теңсіздік жоқ екендігі, 
әйелдердің мемлекеттік саясатты қалыптастырудағы рөлі, олардың ел экономикасын, 
саясаты мен өнерін дамытуға қосқан үлесі туралы айтылды. 
Наурыз мейрамын тойлауға арналған бірқатар іс-шаралар өткізілді. 
Патриоттық тәрбие беру жоспарын жүзеге асыру барысында «Жасыл аула» экологиялық 
акциясы, аумақты абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Барлық іс-шараларды 
оқушылармен қамту 100% құрады. 
Сондай-ақ, Қазақстан халықтарының достығы, Тілдер күні, Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күні, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні, Толеранттылық 
күні, Алғыс айту күніне арналған іс-шаралар өткізілуде. Азаматтық борышын ойдағыдай 
атқара алатын, отансүйгіш азамат қасиеттері бар тұлғаны қалыптастыру мен дамытуға 
бағытталған. 
Дәстүрлі түрде өтті: Ерлік сағаттары, оның аясында тақырыптық сабақтар, түрлі 
байқаулар, соғыс туралы фильмдер көрсетілді. 
2. Оқушыларды адамгершілік нормалары мен мінез-құлық ережелерін білуге тәрбиелеу, 
сонымен қатар айналасындағы адамдарға адамгершілік көзқарасын, адамгершілік 
құндылықтар жүйесін қалыптастыру мақсатында оқу жылында мектепте рухани тәрбие 
беру шаралары жүргізілді. , адамгершілік және эстетикалық тәрбие беру. Оқу жылы 
ішінде мұғалімдер (үш тілде) аясында тәрбиелік іс-шаралар жүргізді. Жыл бойы Абаев, 
Мақатаев оқулары, Пушкин оқулары өткізілді. 
3. Ұлттық тәрбие. Жеке тұлғаны жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға, ана мен 
мемлекеттік тілге, қазақ халқының мәдениетіне, Қазақстан Республикасындағы этностар 
мен этностарға құрметпен қарауға бағытталған осы бағытта бағытталған іс-шаралар: 
ашық сынып сағат «Қазақстан тарихы жақсылары арқылы», «Сиқырлы өлке, аяулы 
Қазақстаным!» аштық іс-шарасы, «Елімнің әдет-ғұрыптары мен дастарлары» аштық сын 
сағаты, «Наурыз – бейбітшілік пен еңбек мерекесі» мерекелік іс-шарасы. ”, Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік рәміздерін оқуға арнаған сыныптан тыс іс-шара. 
4. Отбасы тәрбиесі.  Барлық тәрбие жүмысының құрамдас бөлегі отбасымен тығыз 
қарым-қатынас болып табылды. Оқушыларды тәрбиелеуде ата-ана мен мұғалім 
арасындағы байланыстың негiзгi жолдары: 
Ата-аналар конференциясы ұлы, сыныптық және мектепшілік жаңалықтарды, жеке 
жаңалықтарды, кеңестерді, дөңгелек үстеулерді ұйымдастыру. 
Ата-аналар мұғалімдермен байланыса алатын немес кеңес алатын телефон желесін құры. 
Мектепте ата-аналармен тұрақты жұмыс жүргізіледі. Жаңа жылдық ертеңгіліктерде, 
мектептегі мерекелерде ата-ананың көмегі зор. Ата-аналармен тақырыптық мектепішілік 
және сыныптық жиналыстар өткізіліп, онда оқу үлгеріміне, оқушылардың қауіпсіздігіне, 
жаңа жылдық іс-шараларға, жеке әңгімелесуге қатысты мәселелер шешіліп, мамандармен 
кездесулер ұйымдастырылады. 
Келесі іс-шаралар өткізілді – Қазақстандық отбасы апталығы, ата-аналарды мектептегі іс-
шараларға қатысуға тарту, «Отбасы менің өмірімде» ашық сынып сағаты, «Отбасы – 
тәрбие бастауы» ашық сынып сағаты, Жаңа жылдық ертеңгілік, бірінші курстағы 
балалардың ата-аналарымен және бесінші сынып оқушыларының ата-аналарымен жеке 
әңгімелесу. 



5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие. Оқушылардың кәсіби өзін-өзі 
анықтауға саналы көзқарасын қалыптастыру, экономикалық ой-өрісі мен экологиялық 
көзқарасын дамыту мақсатында мектепте оқушылардың экологиялық мәдениетін, 
экологиялық көзқарастары мен сенімдерін қалыптастыру үшін барлық қажетті жағдайлар 
жасалған. Осы мақсатта экологиялық сенбіліктер, еңбек десанттары, «құс жемші» 
байқауы, «Жасыл оазис» байқауы, «Қар кесек» байқауы (мектеп ауласын тазалау), «Жем 
беруші», «Менің жер - менің үйім »- сурет байқауы, мектеп аумағын тазалау, КТД 
«Құстар күні». 
6. Интеллектуалдық тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу. Әрбір жеке тұлғаның 
интеллектуалдық мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын, 
сондай-ақ ақпараттық мәдениетті дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті 
қалыптастыру үшін осы сала аясында апта сайын тақырыптық аудиториялық сағаттар 
өткізілді. Пәндік апталықтар аясында викториналар мен олимпиадалар өткізілді. Ең 
қызықты оқиғалар: «Live the book» рейді, интеллектуалдық марафон, интеллектуалды 
ойын: «Не? Қайда? Қашан?», дойбы турнирі, «Қауіпсіздік – ӨМІР» сайысы, «Қайда оқуға 
бару керек» тақырыбында конференция. 
7. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие. Мақсаты: жалпы мәдени мінез-
құлық дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның өнердегі және шындықтағы эстетикалық 
объектілерді қабылдауға, дамытуға, бағалауға дайындығын дамыту, мектепте 
көпмәдениетті ортаны құру, сабақ барысында келесі жұмыстар жүргізілді. жылы:  хобби 
үйірмелерінің жұмыс жоспарын құру, табиғи материалдан жасалған қолөнер көрмесі 
«Түрлі-түсті қиял», оқушылардың кәсіби бейімділігін анықтауға арналған сауалнама. 
«Не, қайда, қашан?» ойыны, өлеңдеріндегі ақынның жан дүниесі... Қазақ, орыс халық 
ақындары мен композиторлары. «Спорт – өмір!» сурет байқауы, «Ертегілер кейіпкерлері» 
шығармашылық шеберханасы (фигуралар жасау), «Өмір әдемі» (плакат көрмесі) – 5-10, 
«Біз өмірді таңдаймыз!» балалар сурет байқауы. 
 8. Салауатты өмір салтын қалыптастыру. Салауатты өмір салты дағдыларын табысты 
қалыптастыру, физикалық және психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа 
зиянды факторларды анықтай білу үшін кеңістік құру мақсатында салауатты өмір салтын 
насихаттауға, нашақорлықтың, алкоголизмнің және ЖИТС-тің алдын алуға ерекше көңіл 
бөлінді. Мектебімізде жыл сайын өткізілетін Денсаулық күні өтті. Мұнда сіз әртүрлі 
спорт түрлерінен өзіңізді сынай аласыз: жүгіру, секіру, футбол. Сондай-ақ, спорттық 
эстафеталар, денсаулық күндері, дәрістер, нашақорлыққа қарсы насихат бойынша 
әңгімелер өткізілді. «Біз байсалды өмір салты үшін!» әңгімесі, темекі шегудің зияны 
туралы әңгімелесу сағаты, Дүниежүзілік ЖИТС-ке қарсы күрес күніне арналған бірқатар 
іс-шаралар өткізілді, оған мектебіміздің оқушылары мен мұғалімдері қатысты. ЖРВИ 
және тұмаудың алдын алу бойынша іс-шаралар өткізіліп, қабырға газеттері шығарылды. 
«Денсаулық» апталығы, 1-3 сынып оқушылары үшін «Мен және менің денсаулығым» 
танымдық әңгімелесу, жеңіл атлетика, теннис, үстел спорты бойынша жарыстар, 
«Туберкулез және алдын алу шаралары» әңгімесі, «Мен екпеден қорықпаймын» әңгімесі ( 
вакциналар және олардың құндылығы), «Жарақаттардың және үсіктердің алдын алу. 
Алғашқы көмек». 
Сонымен қатар, мектепте біз мінез-құлық мәдениетін, оның ішінде интернет кеңістігінде 
өзін-өзі ұстау мәдениетін, киберқауіпсіздікті тәрбиелеумен айналысамыз. Мақсаты: 
мектепте және қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстау мәдениетіне тәрбиелеу, интернетте 
өзін-өзі ұстау мәдениетіне тәрбиелеу. Мұндай іс-шаралар өткізілді: Брифинг 
«Интернеттегі жұмыс ережелері», «Қауіпсіздік және ұялы телефон» тақырыптық желісі. 



Дөңгелек үстел «Интернеттегі ойын-сауық және қауіпсіздік» 7-10 кл. Компьютер - 
қызықты ойындардың көзі немесе оқудағы көмекші ме? «Қауіпсіз интернет» 
презентациялар сайысы 7-10 кл. Балалардың көзімен қауіпсіз компьютер 3-10 кл. Тәрбие 
сағаты «Интернеттегі этикет ережелері» 1-10кл. «Балаларды денсаулығы мен дамуына 
зиян келтіретін ақпараттан қорғау туралы» ата-аналар жиналысы. Әңгімелесу: 
Әлеуметтік желілердің оқушының сөйлеуіне әсері. «Интернеттегі қауіпсіздік» 
парақшалары мен брошюраларды тарату. 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Саламатты Қазақстан» қаулысын іске асыру 
аясында мектепте 2021-2022 оқу жылында салауатты өмір салты бойынша жұмыс 
жоспарына сәйкес АӨС, тұмау ауруларының алдын алу бойынша айлықтар мен 
онкүндіктер өткізілді. , ЖРВИ, ЖИТС және психоактивті заттарды қолдану. Сондай-ақ 
рационалды тамақтану және емдеудің табиғи әдістері туралы айлар. Айта кету керек, 
биология сабақтарындағы тәрбиелік іс-шаралар арқылы да, тәрбие жұмыстары арқылы да 
барлық оқушылар профилактикалық жұмыстармен қамтылған. Медицина 
қызметкерлерімен кездесулер мектеп оқушылары үшін қызықты әрі мазмұнды өтуде. 
Медицина қызметкерлерімен кездесу балалардың өз сұрақтарын қойып, жеке кеңестер 
алуына мүмкіндік берді. 
Білім беру жүйесін дамыту, білім беру кеңістігін құру бойынша жұмыс істей отырып, біз 
оқу үдерісінің тиімділік критерийлерін анықтадық: 
оқушылар мен олардың ата-аналарының мектеп өміріне қанағаттануы; 
оқушылардың қауіпсіздігі мен жайлылығы; 
мектептегі, сыныптағы тұлғааралық қарым-қатынастардың сипаты; 
· оқушылардың мүмкіндіктерін жүзеге асыру үшін қолайлы жағдай жасау. 
Мектептің тәрбие жұмысы оқу білімдерін, қосымша білім беру бірлестіктеріндегі 
сабақтарды, сыныптан және мектептен тыс жұмыстарды біріктіре отырып, бүкіл 
педагогикалық процесті қамтиды. 
Тәрбие жұмысының негізгі мақсаты – жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, оқушылардың 
өзін-өзі танытуына, өзін-өзі дамытуға жағдай жасау. Бұл оқушылардың бойында 
ұқыптылық, еңбексүйгіштік, борыш сезімі, шынайылық сияқты интегралдық қасиеттерді 
қалыптастыруды білдіреді. Шыншылдық, мейірімділік, олардың дербестігін, қоғамдық 
белсенділігін дамыту, құрбыларымен және үлкендермен тіл табыса білуге, алдына мақсат 
қойып, оған жетуге, оқушылардың ұйымдастырушылық қабілеттерін инициативалауға 
тәрбиелеу. 
Осы мақсатқа жету үшін сынып жетекшілері алдына келесі міндеттерді қойды: 
- жалпыадамзаттық құндылықтарды тәрбиелеу, мысалы: оқушылардың мектепке, бір-
біріне және өзіне деген сыйластық қарым-қатынасы, басқа адамның көзқарасына 
төзімділік, сезімталдық, сезімталдық. Достық пен жолдастық құндылықтарды тәрбиелеу, 
оқушыларды азаматтық-патриоттыққа тәрбиелеу; 
- шығармашылық қабілеттердің көрінуіне және ашылуына жағдай жасау, жеке тұлғаның 
көркем эстетикалық мүмкіндіктерін дамыту, мерекелер, шығармашылық істер, үйірмелер, 
спорт секциялары жұмысын ұйымдастыру; 
- оқушыларды, мұғалімдерді, ата-аналарды тұрақты әлеуметтік-педагогикалық қолдауды 
ұйымдастыру; 
- мектепте қосымша білім беру жүйесін қолдау және кеңейту; 
- еңбексүйгіштікке тәрбиелеу; 
- салауатты өмір салтын қалыптастыру. Оқушылардың физикалық дамуы үшін жағдай 
жасау; 



- аудандық, облыстық, республикалық, халықаралық байқаулар мен фестивальдерге 
қатысу; 
- студенттердің өзін-өзі басқаруын ұйымдастыру; 
- отбасымен тығыз байланысты қамтамасыз ету; 
- сынып жетекшілеріне әдістемелік көмекті ұйымдастыру; 
Мектепте 47 сынып жетекшілері жұмыс істеді.Тәрбие іс-әрекетінде сынып жетекшілері 
келесідей тиімді психологиялық-педагогикалық технологияларды пайдаланады: 
бірлескен іс-әрекетке сүйену және мектеп топтарындағы балалардың қарым-қатынасы 
(«бала – бала», «бала – ата-ана», «бала - мұғалім»); ойын, соның ішінде театр әдістері; 
білім беру қызметінің интерактивті формалары (жоба әзірлеу, талқылау, әлеуметтік 
жобаларды құру және қорғау). 
Жалпы, мектептің оқу жүйесі мыналарға үлкен әсер етеді: 
мектеп оқушыларының әлеуметтік бейімделуі және әлеуметтік маңызы бар істерге 
қатысуы; 
оқу процесінің эмоционалдық-құндылық жағын дамыту; 
Әлемдік мәдениеттің озық жетістіктерін және Қазақстанда тұратын халықтардың ұлттық 
мәдениетін көрсете отырып, жас ұрпақты әлемнің рухани бейнесімен таныстыру. 
2021-2022 оқу жылының оқу-тәрбие жұмысын қорытындылау кезінде 2022-2023 оқу 
жылында келесі оқу міндеттерін шешу туралы шешім қабылданды: 
1. Оқушылардың жеке тұлғасын жан-жақты дамытуға қолайлы жағдай жасай отырып, 
мектеп дәстүрін дамыту; 
2. Оқушылардың өзін-өзі басқаруын дамытуға үлес қосу. Қазақстан Республикасы 
азаматының белсенді азаматтық ұстанымы мен өзіндік санасын қалыптастыру; 
3. Ата-аналарды мектеп өміріне барынша тарту және дамыту бағдарламасын жүзеге 
асыруға тарту; 
4. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылық пен қадағалаусыздықтың алдын 
алу және жасөспірімдер арасында нашақорлықтың алдын алу бойынша жұмысты 
жалғастыру, «тәуекел» тобындағы балаларды мектеп, сынып, сыныптар, үйірмелер 
өміріне барынша тарту. , секциялар, оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайту 
үшін жағдай жасау; 
5. Оқушылардың тәрбие деңгейін зерттеу жұмыстарын жандандыру; 
6. Сынып жетекшілерімен әдістемелік жұмыс жүйесін жетілдіру; 
7. Мектеп кітапханасының жұмысын жақсарту; 
8. Оқушылардың сыныптан тыс жұмыстарға қызығушылығын арттыру. 
Тәрбие жұмысының аталған міндеттерінің орындалуы әкімшілік пен педагогикалық 
ұжымның жоспарлау жиналыстарында, директормен кездесулерде, сынып 
жетекшілерінің МО және мұғалімдер кеңесінің отырыстарында қаралып, талқыланды. 
 
Оқушыларды сабақтан кейін уақытын тиімді пайдалану.: 
2021-2022 оқу жылына жұмыс оқу жоспары негізінде оқушылардың сабақтан кейін 
уақытын тиімді пайдалану мақсатында мектепте 1 -10 сынып оқушыларының жаһандық 
құзыреттіліктерін дамыту үйірмесі, 1 әскери-патриоттық үйірме, 4 спорт үйірмесі 
ұйымдастырылды. /теннис, шахмат және волейбол, баскетбол/, пікірсайыс клубы, 
есірткіге қарсы клуб, театр үйірмесі. Сонымен қатар, қосымша білім беру жүйесінде 
оқушыларымыз ән-би үйірмесі, моншақ теру, тоқыма, сурет салу үйірмелермен 
қамтылды. 4 мекемемен меморандім орнатылды. 



«Қалалық техникалық шығармашылық Орталығы» : "3Д моделирование" 3-4 
класстар.  «Бисероплетение»  5-8 класстар.  
«Балалар мен жасөспірімдер шығармашылығы Орталығы»: 
Гончарное искусство 1-11 классы,   «Блогер академиясы»  7-8 класс, 3Д модельдеу және 
3Д баспаға шығару» 7-9 кл 
Шығармашылық Академиясы: "Тұмар" қол өнер үйірме 2-4 класстар, «Қалалаық жас 
натуралистер стансасы» 
көрме, табиғат аясында сабақтар, жоспар бойынша. 
Мектеп оқушыларының жалпы санының 76% мектеп үйірмелеріне қатысты. 
Топ жетекшілері тәуелсіздікке ұмтылуды қолдайды. Әр балаға жеке көзқарас, 
құрдастарымен мазмұнды қарым-қатынас жасау үшін жағдай жасау, басқа балалармен 
достық қарым-қатынас орнатуға, олардың мінез-құлқын бақылау қабілетіне қолдау 
көрсету. Бұл үйірмелер мен секциялардың оқушылары жыл сайын аудандық, облыстық, 
республикалық балалар шығармашылығы іс-шараларына қатысады. Барлық үйірмелер 
жұмысы шығармашылық, танымдық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. 
         Әкімшілік жиналыста үйірме жұмысының қорытындысы шығарылды. Үйірмелердің 
жұмысын нәтижелі деп тануға болады, бұған балалардың түрлі сайыстар мен спорттық 
жарыстарға белсене қатысуы мен жеңістері дәлел бола алады. 
Жазғы мектепте балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру, сабақтан кейінгі жазғы 
демалыс кезінде еңбекпен қамту және сауықтыру мақсатында сынып жетекшілері мен аға 
тәлімгердің ұйымдастыруымен ойындар өткізілуде. 
Қылмыстың алдын алу. 
Тәрбие жұмысының жоспарына сәйкес балалар мен жасөспірімдер арасындағы құқық 
бұзушылықтың алдын алу және алдын алу мақсатында оқушылардың адамгершілік 
қасиеттерін қалыптастыру міндетін жүзеге асыру аясында мектепте келесі іс-шаралар 
жүргізілді: бейімді оқушыларды анықтау бойынша іс-шаралар өткізу. құқық 
бұзушылыққа; студенттердің теріс қылықтары туралы қабылданған сигналдар бойынша 
дер кезінде әрекет ету. 
Жазғы демалысты ұйымдастыру, оқушылардың жазғы және мектептен тыс демалыс 
уақытында еңбекпен қамтылуы туралы ақпарат; оқушыларға әлеуметтік-психологиялық 
көмек көрсету, тәлімгерлік ұйымдастыру. 
Оқушылардың ата-аналарына ақпараттық-құқықтық көмек көрсету үшін консультативтік 
орталықтар құру; БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы конвенциясын оқып-үйрену және 
мектепте осы құқықтарды қатаң сақтау; салауатты өмір салтын қалыптастыру және 
тәрбиелеу, дене шынықтыру, психоактивті заттарды пайдаланудың алдын алуға 
бағытталған оқу бағдарламаларын өзгерту. Ата-аналарға жалпыға бірдей білім беру, білім 
беру, құқық қорғау органдары, денсаулық сақтау органдары қызметкерлерімен ата-
аналардың тақырыптық кездесулерін ұйымдастыру; өзін-өзі реттеу, өз эмоцияларын 
адекватты түрде білдіру қабілетін дамыту, жанжалдарды шешу жолдарын меңгеру; 
профилактикалық күндерді, кешкі дискотекаларды өткізу, сабаққа баратын оқушылардың 
есебін жүргізу (жедел бақылау, журнал, 1-10 сынып оқушыларының сабаққа қатысуы 
туралы мәліметтерді талдау, сабаққа келмеу себептерін талдау, әкімшіліктің одан әрі 
шаралары); бала тәрбиесінен жалтаратын отбасыларды, жұмыс істемейтін отбасыларды 
анықтау; әлеуметтік картаны құрастыру. 
МО сынып жетекшілерінің жұмысы: 
Сынып жетекшілерінің әдістемелік бірлестігі «Сынып жетекшісінің тәрбие жүйесіндегі 
заманауи білім беру технологиялары мен әдістері. 



 Әдістемелік бірлестік құрамында 4 адам бар. 
Жыл бойына жүйелі түрде МО отырыстары өткізіледі, онда сынып жетекшілері келесі 
мәселелерді шешеді: 
• «2021-2022 оқу жылына мектептегі оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру»; 
• Оқу-тәрбие жұмысында инновациялық технологияларды қолдану. Керемет сабақты 
қалай қызықты және мағыналы етуге болады; 
• Әртүрлі іс-шаралар арқылы мектеп оқушыларын адамгершілікке, патриоттыққа 
тәрбиелеу; 
• Оқу-тәрбие процесінің, білім беру жүйесінің тиімділігінің педагогикалық мониторингі»; 
• «Оқушылардың белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру мәселесін шешуге жүйелі 
көзқарас». 
2021-2022 оқу жылында сынып жетекшілерінің МО 5 отырысы өткізілді. 
Құқықбұзушылық профилактикасы бойынша       
 Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша құқықтық тәрбие, зиянды әдеттердің алдын 
алу, салауатты өмір салтын насихаттау жөніндегі іс-шараларды қамтитын жоспар 
әзірленді. Мектепте жалпы оқыту бойынша бақылау жүзеге асырылады. Өткізілген 
сабақтарды қатаң есепке алу. Сабаққа қатыспайтын балаларды анықтау бойынша 
мектептің қызметі, жасөспірімдер мен олардың ата – аналарына құқықтық білім беру-осы 
бағыттағы мектеп қызметінің негізгі нысандары. Тәрбие жұмысының негізгі басым 
бағыты құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша жұмыс болып табылады. Жыл 
қорытындысы бойынша қызметтің осы саласындағы жұмыстың мынадай негізгі 
бағыттарын бөліп көрсетуге болады:  
кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылықтарын анықтау;  
кәмелетке толмағандарға қатыгез қарау жағдайларын анықтау және жолын кесу; 
 тыныс-тіршіліктің барлық салаларында кәмелетке толмағандарға, ең алдымен өмірлік 
қиын жағдайға тап болған кәмелетке толмағандарға олардың бұзылған құқықтары мен 
заңды мүдделерін қорғауға және қалпына келтіруге көмек көрсету;  
ата-аналармен немесе оларды алмастыратын адамдармен профилактикалық жұмыс 
жүргізу.  
 Есепте тұрған барлық оқушыларға мектеп педагогтері қатарынан қоғамдық тәрбиешілер 
бекітілді. Оқушылардың сабақтарда, өзгерістерде мінез-құлық ережелерін бұзуы 
проблема болып қала береді. Сынып жетекшілері этикалық тәрбиеге, мектептегі мінез-
құлық нормаларына, қоғамдық орындарға көбірек назар аударуы керек. 
Өткізілген отырыстар саны 9,қаралған мәселелер 18, мектепішілік есепте оқушы жоқ,ҚІІБ 
есепте оқушы жоқ, тәуекел тобындағы оқушылар саны 84,оқыс оқиғалар тіркелген жоқ. 
Барлығы құқықбұзушылық профилактикасын  ұйымдастыру жұмыстары  бойынша 11 іс-
шара,  Алдын алу  (профилактикалық)  жұмыс бойынша 5 іс-шара                                              
Тәртіп бұзған оқушылармен  5 іс-шара,                                                                              Ата-
аналармен профилактикалық жұмыстар 5 іс-шара,                                              Педагог 
кадрлармен 1 іс-шара өткізілді. 
Астана аудандық №2 ҚПБ КТІЖ УПИ білім беру мекемелерімен 2021-2022 оқу жылына 
жасөспірімдердің арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу үшін бірлескен жұмыс 
жоспары бар. Астана аудандық №2 ҚПБ КТІЖ УПИ мен бірлесе өткізілген іс-шаралар 
саны  
1.Рейдттік шаралар-1 
Құқық сабағы-1 
Кездесу-1 



Сауалнама-1 
Дөңгелек үстел-1 
Пікірсайыс-1 
Тренинг-1 
Қорытынды: 
      Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша 2021-2022 оқу жылына қойылған 
мақсаттармен жасалған жұмыстар  қанағаттанарлық 
деңгейде  орындалды.  
 

2022-2023  жылына қойылатын мақсат: 
1. Әлеуметтік қауіпті жағдайдағы балаларға, әлеуметтік-педагогикалық қолдауды 
қамтамасыз ету. 
2. Мектептің, ІІО-ның барлық қызметтерінің бірлескен жұмыс жоспарын толық орындау 
және оны іске асыру. 
3. Тәуекел тобының жұмысын жандандыру 

 
Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу мақсатында Ақпараттық –түсіндіру 
тобының жұмысының талдау анықтамасы 
Мақсаты: 
Оқушылардың адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелей отырып, діни көзқарасын 
«экстремизм», «терроизм» ұғымдарын қалыптастыру. 
Осы мақсатқа сүйене отырып №72 орта IT мектеп-лицейінде діни-экстремизмнің алдын-
алуға байланысты  жоспар құрылып мына төмендегі жұмыстар жүргізілді.   
Өткізілген іс-шаралар: 
Түсіндірме жұмыстары—2 
Зерделеу жұмысы-1 
Сауалнамалар-2 
Дөңгелек үстелдер-2 
Рейдтар-2 
Тексеру жұмысы-1 
Ата-аналармен жұмыстар-3   
Мектеп бойынша : 
Намаз оқитын оқушылар саны-2 
Пансионатта тәрбиеленетін оқушылар саны-1 
Мектептен тыс жерде орамал тартатын оқушылар саны-2 
 Қорытынды: 
 
Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша 2021-2022 оқу жылына 
қойылған мақсаттармен жасалған жұмыстар  қанағаттанарлық 
деңгейде  орындалды.  
 

2022-2024  жылына қойылатын мақсат: 
1.  Діни экстремизм алдын –алу жұмыстары бойынша  бұқаралық ақпараттық 
құралдарымен жарыққа шығару. 
2.  Сынып жетекшілер әдістемелік отырысында  саясм ұлттық және діни экстремизмнің 
алдын -алу, жастар арасында толлеранттылық сананы қалыптастыру  сұрақтарын енгізу. 
 



  
Мектептің Қамқоршылық кеңесінің талдау жұмысы  
 Қамқоршылық кеңес көптеген жылдар бойы мектептің жарғылық мақсаттарын жүзеге 
асыруға көмектесетін алқалы басқару нысандарының бірі ретінде мектептің өміріне 
белсенді қатысып келеді. 
Қамқоршылық кеңестің негізгі мақсаты - білім беру үдерісіне қатысушылардың 
барлығын оқыту мен тәрбиелеудің сапасын арттыру.              
  Жалпы 2021-2022 оқу жылы бойынша қамқоршылық кеңесінің 7 отырысы өткізілді.   
Қамқоршылық кеңестің тікелей қатысуымен бірқатар мәселелерді шешу мүмкін 
болды,олар: 
- ішкі тәртіп ережелерін, сабақ кестесін бекіту; 
- көп балалы және аз қамтылған отбасылардың проблемаларын шешу; 
- оқушыларды оқыту үшін қолайлы жағдайлар жасау. 
              
   Сонымен қатар   Қамқоршылық кеңестің мүшелері «Мектепке жол», 
«Қамқорлық»  акцияларын дайындау кезінде көмек көрсетті, аз қамтылған және көп 
балалы отбасылар үшін  қаражат бөлуге қатысты, тамақтандыру сапасын бақылауды 
ұйымдастыруға көмектесті, бракераждық комиссияның мүшелері болып табылды. 
 Қамқоршылық кеңес қызметінің аясында «Әкелер кеңесі» өз жұмысын жандандыруда. 
Олар толық емес отбасыларға көмек көрсетеді,  «қауіп» тобындағы ұл балаларды 
тәрбиелеу мәселелерін шешеді. 
  Қамқоршылық кеңестің қызметі туралы ақпаратты әрбір ата-ана  мектеп сайтынан ала 
алады. 
  
Әлеуметтік педагогтың  2021-2022 оқу жылына талдауы 
 
Әлеуметтік педагог жұмысының мақсаты:  
Мектеп оқушыларымен, ата-аналармен әлеуметтік педагогикалық жұмыстар жүргізу 
және аз қамтылған отбасы балаларын, көпбалалы отбасы балаларын, жетім, жартылай 
жетім және оралман оқушылармен әлеуметтік қолдау жұмыстарын жүргізу 
2021-2022 оқу жылына қойылған мақсаттар:  
1. «Мектепке жол» республикалық қайырымдылық акциясы өткізу 
2. Мектептің әлеуметтік төлқұжатын жасау 
3. Әлеуметтік қорғауды қажет ететін отбасылар: азқамтылған жағдайы төмен, атаулы 

әлеуметтік көмек алатын отбасыларымен жұмыс  
4. Оқушылардың құқығын қорғау мақсатында сауалнама жүргізу 
5. Жаңа жылдық мерекеге оқушыларды  қатыстыру 
6. Ақтөбе қайырымдылық мектемесінде тәрбиеленетін оқушылармен жұмыс 
7. «Жан жылуы» көктемгі қайырымдылық акция 
8. «1 маусым – Балаларды қорғау күні» оқушыларға балмұздақ беру. 
9. Мектеп жанындағы және қала сыртындағы лагерьге жекеленген санаттағы 

оқушыларды қамту жұмыстары 
1. «Мектепке жол» республикалық қайырымдылық акциясы 
2021-2022 оқу жылының басында жоспар бойынша ұйымдастырылды. Мектепке жол 
акциясы аясында демеушілерді іздеу мақсатында хат дайындалып, таратылған болатын.  
Бұл қайырымдылық акциясына «Евразиялық банк» АҚ, «Отбасы банк» АҚ 
қызметкерлері, мектеп қызметкерлері, 6 «В» класс қатысты. 



«Евразиялық банк» АҚ тарапынан аз қамтылған және көпбалалы отбасыларынан 6 
оқушыға оқу құралдарымен қамтамасыз етілді.  

1. Дауылов Али, 1 класс 
2. Тұрғанбаев Алихан, 1 класс 
3. Манас Асхат, 1 класс 
4. Абай Ақжүрек, 1 класс 
5. Куканов Нұрсұлтан, 1 класс 
6. Жалғасбай Қарақат, 3 класс 

АҚ «Отбасы банк» қызметкерлері тарапынан және мектеп қызметкерлері мен 6 «В» класс 
ата-аналарының көмегімен «Аяла» өмірлік қиын жағдайдағы балаларды қолдау 
орталығы» КММ-де тәрбиеленуші 8 бала және үйден оқутылатын оқушы Базарбай 
Несібелі мен аз қамтылған отбасынан шыққан 1 класс оқушысы Төреғали Асылхан сабақ 
құралдарымен қамтамасыз етілді. 
2. Мектептің әлеуметтік төлқұжаты 
Бірінші жарты жылдық (қыркүйек) 

• Көп балалы жанұядағы оқушы – 234  
• Толық емес жанұядағы оқушы  – 120   
• Аз қамтылған жанұядағы оқушы – 12  
• АСП (әлеуметтік көмек) алатын отбасылар – 37  
• Қамқоршылықтағы, жетім бала – 1 (Дауылов Али - 1д) 

 
 
9 в класс оқушысы Шульга Гена ата-анасынан жетім қалды. Қазіргі кезде анасының 
әпкесі қамқоршысы ретінде құжаттарын дайындауда. 
Троценко Сергей (9 в кл) және Троценко Тамара (8 б кл) ата-анасы ресми түрде ата-ана 
құқығынан айырылды. Қазір ата-әжесінің тәрбиесінде, бірақ ата-әжесі өздеріне 
қамқорлықты алу үшін құжаттарды рәсімдеуден бас тартып отыр. 
   
• Мүгедек балалар, мүмкіндіктері шектеулі балалар саны – 7 
Үйден білім алатын оқушылар: 
1.Мақсотов Нұрислам Максимұлы – 2б 
2.Базарбай Несібелі Сисенқалиқызы – 3в  
Ерекше білімді қажет ететін оқушылар: 
1.Манас Талант Манасұлы – 2д  
2.Таумышев Ислам Алимжанович – 2г  
3.Дауылов Али – 1д  
4.Серікқали Айдын Бекболатұлы – 8а 
5.Алдаберген Бағжан – 9а 
 
• Өгей ата-анамен тұратын бала – 4  
1. Толқынбай Аружан - 6а кл 
2. Митько Д - 6в кл 
3. Рябченко Д - 6в кл 
4. Кириенко Д - 6в кл 
 
• Ата-анадан бөлек тұратын бала  – 5  
1. Кенжеғали Ахметшариф - 5б (пансионатта) 



2. Абдулла Ернар - 7а  (пансионатта) 
3. Троценко Тамара - 8б 
4. Троценко Сергей - 9в 
5. Жалғасбаев Ильяс - 9б (доверенность бар) 
 
Екінші жарты жылдық (қаңтар) 

• Көп балалы жанұядағы оқушы – 241 
• Толық емес жанұядағы оқушы  – 130  
• Аз қамтылған жанұядағы оқушы – 15 
• АСП (әлеуметтік көмек) алатын отбасылар – 39  
• Қамқоршылықтағы, жетім бала – 4 

 
• Мүгедек балалар, мүмкіндіктері шектеулі балалар саны – 10 
Үйден білім алатын оқушылар: 3 

1. Мақсотов Нұрислам (2б) 
2. Базарбай Несібелі (3в) 
3. Аманов Дастан (9а) 

Ерекше білімді қажет ететін оқушылар (мектепте білім алады): 7 
1. Махсетова Амира Жарасовна (1а ) - Мүгедек 
2. Дауылов Али (1д) - Мүгедек   
3. Таумышев Исмаил (2г) - Инклюзив  
4. Манас Талант (2д) - Инклюзив 
5. Өтеген Жарқынай (5б) - Инклюзив 
6. Серікқали Айдын (8а) - Инклюзив 
7. Алдаберген Бағжан (9а) - Инклюзив 

 
• Өгей ата-анамен тұратын бала – 9 
 1. Толқынбай Аружан Бауыржанқызы 
 2. Кириенко Даниил Сергеевич 
 3. Рябченко Дмитрий Викторович 
 4. Митько Давид Сергеевич 
 5. Серік Самғат Маратұлы 
 6. Әбсахитова Жансая Батыржанқызы 
 7. Жумагазина Сабина Ерлановна 
 8. Разин Анатолий Дмитриевич 
 9. Кураш Татьяна Александровна 
 
• Ата-анадан бөлек тұратын бала  – 5  
 1. Кенжеғали Ахметшариф - 5б (пансионатта) 
 2.Абдулла Ернар - 7а  (пансионатта) 
 3.Троценко Тамара - 8б (наурыз айында атасы қамқорлыққа алды) 
 4.Троценко Сергей - 9в (наурыз айында атасы қамқорлыққа алды) 
 5.Жалғасбаев Ильяс - 9б (доверенность бар) 
 
 
 



 
 
 
 
3. Әлеуметтік қорғауды қажет ететін отбасылар: азқамтылған жағдайы төмен, 

атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасыларымен жұмыс  
 
Мемлекеттік білім беру ұйымдарының мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға 
құқығы бар отбасылардан, сондай-ақ мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, 
жан басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен 
отбасылардан шыққан білім алушылары мен тәрбиеленушілеріне және жетім балаларға, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалып, отбасыларда тұратын балаларға, төтенше 
жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін отбасылардан шыққан балаларға 
және өзге де санаттағы білім алушылар мен тәрбиеленушілерге қаржылай және 
материалдық көмек көрсетуге бөлінетін қаражатты қалыптастыру, жұмсау бағыты мен 
оларды есепке алу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2008 жылғы 25 қаңтардағы N 64 Қаулысы негізінде жалпы білім беру қорынан 
материалдық көмек беруге қаражат бөлінді. Бөлінген қаражатқа мектеп бойынша  
жекеленген санаттағы отбасыларына көмек беру жоспарланды. Жекеленген санаттағы 
оқушылар ата-анасының өтініштеріне сәйкес тізім жасалынды. 
Білім беру қорынан бөлінетін материалдық көмекке  құжаттар мен өтініштер тамыз 
айынан бастап қабылданған болатын, нәтижесінде 52 оқушыға материалдық көмек беру 
жоспарланды. Бірақ 2 оқушының басқа мектепке ауысып кетуіне байланысты 50 оқушыға 
көмек берілді. Бұл оқушыларға қыстық, күздік күртеше, бас киім, спорттық киім, 
красовка, күздік аяқ киім, сөмке мен оқу құралдары берілді. 
 
"Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің 
жекелеген санаттарына тегін және жеңілдетілген тамақтандыруды ұсыну" 
мемлекеттік қызметті көрсету бойынша қыркүйек айынан бастап атаулы әлеуметтік 
көмек (АСП) алатын, аз қамтылған отбасы, ата-ана қамқорлығынсыз қалған жетім 
оқушыларынан құжаттары мен өтініштері қабылданды. Қазіргі кезде бір мезгілдік тегін 
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ыстық тамақпен 57 оқушы қамтылды. Сонымен қатар мектеп асханасын жалға алушысы 
ИП «Ж.Б.Дүйсенгалиева» демеушілігімен «Аяла» өмірлік қиын жағдайдағы балаларды 
қолдау орталығы» КММ-де тәрбиеленушілерден бізде білім алатын 4 оқушы тегін ыстық 
тамақпен қамтамасыз етілді. 
 
4. Оқушылардың құқығын қорғау мақсатында сауалнама жүргізу 
"Бопсалау, зорлық-зомбылық мәселесі бойынша" оқушыларға арналған сауалнама 
5-11 класс аралығында (қазақ кластары) 

1-сұрақ 

 
2-сұрақ 



3-сұрақ 

 
5-11 класс аралығында (орыс кластары) 
1-вопрос 

 
2-вопрос 

 
3-вопрос  

 



 
 
Сауалнама қорытындысы бойынша анықталған оқушылармен жеке психолог және әлеуметтік 
педагог әнгімелесу жүргізді. Әнгімелесу барасында қандай жағдайға байланысты жауап 
бергендіктері сұралды.  Әрі қарай психологтың көмегі керек оқушылар мектеп психологының 
қабылдауына келетін болып шешілді. 
5. Жаңа жылдық мерекеге оқушыларды  қатыстыру 
Қазақстан Республикасы Президенті атынан өткізілетін Жаңа жылдық шыршаға мектеп 
атынан 1 оқушы сұралды. Президенттік шыршаға қатысу шарты бойынша 7-13 жас 
аралығындағы көпбалалы отбасынан шыққан, үздік, жетістіктері бар оқушы болуы тиіс. Осы 
аталған ерекшеліктерге сәйкес мектебімізден 5 «А» класс оқушысы Тұрғанбаева Жанерке 
таңдалды. Карантиндік режимге байланысты Президент атындағы шырша шарасы 
өткізілмегендіктен, оқушыға сыйлықтары табысталды. 
Сонымен қатар Қала әкімі атынан өткізілетін Жаңа жылдық шыршаға мектебіміздің үйден 
оқитын, инклюзив оқушыларына және де жетім оқушыға сыйлық берілді.  
 
1.Мақсотов Нұрислам Максимұлы – 2б 
2.Базарбай Несібелі Сисенқалиқызы – 3в  
3.Манас Талант Манасұлы – 2д  
4.Таумышев Ислам Алимжанович – 2г  
5.Дауылов Али – 1д  
6.Серікқали Айдын Бекболатұлы – 8а 
7.Алдаберген Бағжан – 9а 
8.Аманов Дастан – 9а 
 
Сонымен қатар «Евразиялық банк» АҚ және Юнис Сити ықшам ауданында орналасқан 
«Береке» дүкені демеушілігімен жекеленген санаттағы 40 оқушыға тәтті сыйлық табысталды.        
 
6. Ақтөбе қайырымдылық мекемесінде тәрбиеленетін оқушылар 

1. Кенжеғали Ахметшариф - 5б кл 
2. Абдулла Ернар - 7а кл 

 
Қайырымдылық мекемесінде тұратын оқушылардың жататын орындарын тексеріп қадағалау 
мақсатында үй жағдайын тескеру актысын жасалды. Оқушылар класс жетекшілерінің үнемі 
қадағауында, себепсіз сабақтан қалмайды. 
 
 



7. «Жан жылуы» көктемгі қайырымдылық акция 
 
Жоспар бойынша көктемгі қайырымдылық жәрмеңкесі 17 наурыз 2022 жылы өтті. Қатысатын 
кластар: 1-11 класс 
Жәрмеңкеге екі кезең кластары да белсене қатысты. Сонымен қатар бастауыш класс ата-
аналары да өз үлестерін қосып ат салысты. 
 
Бастауыш кластар: 

Класс 2ә 2б 3ә 4а 4б 4г 4д 
Жиналғ
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Орта буын кластар: 
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Жиналған қаражат саны – 100.000, сонымен қатар Ораза айында бірнеше ұстаздар көмек 
ретінде пітір садақаларын берді, ол – 20.000 тг құрады. Сонымен жалпы жиналған қаражат 
саны – 120.000 тг. 
Жиналған қаражат ерекше білімді қажет ететін, үйден оқитын 3 оқушы отбасына, әр отбасыға 
40.000 тенгеден берілді. 
Олар:  
1.Базарбай Несібелі – 3 «В» кл 
2.Махсотов Нұрислам – 2 «Б» кл 
3.Аманов Дастан – 9 «А» кл  
 
8. «1 маусым – Балаларды қорғау күні» оқушыларға балмұздақ беру. 
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1 маусым – Балаларды қорғау күніне орай балаларға малмұздақ тарату үшін, мектеп 
жанындағы дүкендерге спонсор ретінде көмек сұрап хат жазылды. Нәтижесінде «Береке» 
дүкені қолдау көрсетіп, 25 дана малмұздақ сыйға берді. Жазғы алаң оқушыларын 
мерекелерімен құттықтап малмұздақтар таратылды.  
9. Мектеп жанындағы және қала сыртындағы лагерьге жекеленген санаттағы 

оқушыларды қамту жұмыстары 
2021-2022 оқу жылы аяқталғаннан кейін жекеленген санаттағы оқушылардың жазғы демалыс 
уақытын тиімді өткізу мақсатында мектеп жанындағы және қала сыртындағы 
ұйымдастырғалы жатырған лагерьлерге қатыстыру жоспарланды. Мектеп жанындағы 
лагерьге 25 оқушы, қала сыртындағы лагерьге 10 оқушы. Аталған лагерьге Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі №158 бұйрығы 11-
қосымша "Мемлекеттік білім беру мекемелеріндегі білім алушылар мен тәрбиенушілердің 
жекелеген санаттарына қала сыртындағы және мектеп жанындағы лагерьлерде демалуы 
үшін құжаттар қабылдау және жолдама беру" мемлекеттік қызмет көрсету қағидасы 
бойынша ата-аналардан құжаттар қабылданып, жинақталады. Қазіргі кезде ата-аналармен 
лагерь бойынша жұмыстар жүргізілуде. 
 
Тәрбие жұмысын талдау барысында жұмыстағы кемшіліктер анықталды: 
· Мектеп оқушыларының өзін-өзі басқаруы бойынша жұмыстың төмен деңгейі; 
· Сынып жетекшілерінің іс-тәжірибесін қорытындылау бойынша белсенді жұмыс жеткіліксіз. 
Осы мәселелерге сүйене отырып, біз келесі шешімдерді көреміз: 
1. Сынып жетекшілерінің әдістемелік қызметін жандандыру; 
2.  Тәрбие жұмысын жоспарлағанда сынып жетекшілері тәрбие жұмысының әр түрлі 

формаларын кеңірек пайдалануы қажет; 
3. Оқушылардың жеке тұлғасын жан-жақты дамытуға қолайлы жағдай жасай отырып, 

мектеп дәстүрін дамыту; 
4. Оқушылардың өзін-өзі басқаруын дамытуға үлес қосу. Қазақстан Республикасы 

азаматының белсенді азаматтық ұстанымы мен өзіндік санасын қалыптастыру; 
5. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылық пен қадағалаусыздықтың алдын 

алу және жасөспірімдер арасында нашақорлықтың алдын алу бойынша жұмысты 
жалғастыру, «тәуекел» тобындағы балаларды мектеп, сынып, сыныптар, үйірмелер 
өміріне мүмкіндігінше тарту , секциялар, оқушылардың денсаулығын сақтауға және 
нығайтуға жағдай жасау; 

6. Сынып жетекшілерімен әдістемелік жұмыс жүйесін жетілдіру; 
7. Мектеп кітапханасының жұмысын жақсарту; 
8. Оқушылардың сыныптан тыс жұмыстарға қызығушылығын арттыру. 
2021-2022 оқу жылында студенттерді тамақтандыру: «Дуйсенгалиева» ЖБ-мен жасалған 
меморандум бойынша тегін ыстық тамақпен 100% қамту. 
 
Бейіндік оқыту бойынша: 
Мақсаты:  
Жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде көшбасшылық қасиеттері бар, 
әлеуметтік және тұлғалық өзін-өзі бейіндік анықтауға қабілетті білімді тұлға тәрбиелеу.    
     
Негізгі бағыттары:  
- Тұлғаның еңбек дағдыларын, кәсіби қалыптасуына және өзін-өзі жүзеге асыруына саналы 

қарым-қатынасын қалыптастыру; 



- Функционалды сауатты, сыни тұрғыдан ойлайтын,  креативті, жауапкершілігі мол және 
салауатты өмір салтын ұстанатын оқушыларды тәрбиелейтін білім беру және тәрбиелеу 
ортасын құру; 

- Еңбекке деген қатынасты қалыптастыру, кәсіби қызмет мазмұнын шешуге көмектесу; 
- Жан-жақты қолайлы орта қалыптасыру. 
 
Мектеп контингенті 
2021-2022 оқу жылында барлығы 47 класс комплекті,  оның 32-қазақ,  15-орыс класс 
комплекті. Бастауыш буын бойынша 24 класс, негізгі буында 19 класс,  жоғары буын 4 класс 
комплектіден құрылды.  
Оқу жылың басында 1134 оқушымен бастап, 1134 оқушымен аяқтады. 31 білім алушы (2 
қазақ класс комплекті) 11 класты, 120 білім алушы (3 қазақ, 1 орыс класс комплекті) 9 класты 
сәтті аяқтады.  
 

 
 
2020-2021 мен 2021-2022 оқу жылының контингенті салыстырмалы 109 оқушыға көбейген, 
шамамен 11% өсім байқалады. 2022-2023 оқу жылында  209 оқушыға немесе шамамен 9% 
өсім күтілуде. 
Жаңа 2022-2023 оқу жылында 1-ші класқа  7 класс комплекті болатын 179 білім алушыны 
қабылдап, 1232 оқушымен  51 класс комплекті жинақтау жоспарда.  
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Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын 
іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 564 
бұйрығы және  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 24 
маусымдағы № 264 бұйрығына қосымша Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің 
жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға  
қабылдаудың үлгілік қағидасына 1-қосымша сәйкес  мемлекеттік қызмет көрсетілді. 2020-
2021 оқу жылы бойынша ай сайын төмендегідей оқушыларды қабылдау  жүргізілді: 
 

 
 
Барлық қабылданып, мектептен кеткен оқушылар Күнделік.кз пен БҰДБ уақытылы  енгізіліп, 
шығарылып отырды.  
Орта техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім 
алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды 
аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығының 35  тармағы 
негізінде 9 кластың 120 білім алушысы қорытынды аттестаттауға жіберілді. Оның ішінде 
қазақ класынан 5, орыс класынан 3 білім алушы «Үздік аттестат» иегері атанды.  
11 кластың 31 білім алушысының ішінде 3 оқушы «Алтын белгі», 2 оқушы «Үздік аттестат» 
иеленді. 
 9 класты аяқтаған 120  оқушының  25-арнаулы оқу орындарына орналасты, 4 басқа мектепте 
оқуларын жалғастыру үшін ауысып кетті. 
11 кластың 31 оқушысының 18-ы Қазақстан Республикасындағы ЖОО-на, 6 мемлекеттік 
тапсырыс негізінде грант иегерлері, 8-і  шет ел  (Корея, Чехия, Түркия) ЖОО-на, 2-і арнаулы 
оқу орнына  және 2 білім алушы келесі жылы тапсыруға ниетті.  
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1 АБДИРОВА АРИАНА АСХАТОВНА 20.11.
2005 

Корея 
Университеті, 
халықаралық 
қарым-қатынас 

2 АҚБЕРГЕН ДІНМҰХА
МЕД 

ЖЕҢІСБЕК 
ҰЛЫ 

09.10.
2005 

Чех 
Республикасы, 
социология, 
халықаралық 
қарым-қатынас 

3 АЛИХАН ДАМИРА ЖАРҚЫН 
ҚЫЗЫ 

25.11.
2005 

AITU, 
ақпараттық 
қауіпсіздік 

4 АМАНТАЕВ НҰРАСҚА
Н 

САҒИДЖАНҰ
ЛЫ 

29.06.
2005 

КазНУ, 
ақпараттық 
технологиялар 

5 БАШБАЕВА НҰРАЯ АМАНҒАЗЫҚ
ЫЗЫ 

24.11.
2004 

Қ.Жұбанов 
атындағы 
АӨМУ, аударма 
ісі 

6 ӘДІЛГЕРЕЙ РАУШАН ДҮЙСЕНБІҚЫ
ЗЫ 

21.10.
2005 

Алматы, 
стоматология 

7 ЖАСҚАЙРА
Т ӘДІЛЕТ АСЫЛАНҰЛЫ 23.01.

2005 
Қаржы және 
кредит 

8 ЖҰМАБАЕ
В БЕКЗАТ ТИМУРҰЛЫ 07.08.

2005 

АУЭС, 
ақпараттық 
қауіпсіздік 

9 КАЗДАМШ
ИЕВА ДИЛЬНАЗ ТАЙРОВНА 06.01.

2005 
Түркия, бизнес-
менеджмент 

1
0 

МҰҚАШЕВ
А АҚТІЛЕК АСЛАНБЕКҚЫ

ЗЫ 
26.10.
2004 

KIMEP, 
менеджмент 

1
1 

МҰХАНБЕТ
ЖАНОВА ҚЫЗЫЛАЙ 

ЖАҢАБАЙҚЫ
ЗЫ 

25.06.
2005 

Мугла сыткы 
Кочман 
университеті, 
архитектура 

1
2 СӘНІБАЕВА ДАНА ЕРЛАНҚЫЗЫ 30.11.

2005 
Нархоз, 
менеджмент 

1
3 

СИБАҒАТО
ВА РАУШАН НҰРЛЫБАЙҚ

ЫЗЫ 
01.08.
2005 

Алматы, 
Медицина 

1
4 СҰЛТАН ЖАСМИН ИСЕМБАЙҚЫЗ

Ы 
09.05.
2005 

Келесі жылы 
тапсырады 

1
5 ЫСМАЙЫЛ ДИАНА ҚАСЫМҚЫЗЫ 16.05.

2005 

SHU, 
психология-
педагогика 

1
6 

АЛДАСУГУ
РОВ АЯН ТУЛЕУБАЕВИ

Ч 
08.03.
2004 

Казахско-
Русский 



Международны
й университет, 
IT маманы 

1
7 АСКАРОВ ГИМРАН ЕСЕНТАЕВИЧ 10.10.

2004 

Қ.Жұбанов 
атындағы 
АӨМУ, электр 
техникасы және 
автоматтандыру 

1
8 

АТРАУБАЕ
ВА ДИАНА АЗАМАТОВНА 12.11.

2004 

Ақтөбе 
технико-
технологиялық 
колледж, 
техник-
технолог 

1
9 БЕРДЕНОВ РАМАДАН АЛТЫНБЕКОВ

ИЧ 
03.11.
2004 

Ақтөбе қаласы, 
колледж 

2
0 БЕРДІБАЙ МЕДИНА ҚАЙРАТҚЫЗЫ 11.03.

2005 - 

2
1 ДИНГУЛОВ АБЫЛАЙ БАУЫРЖАНО

ВИЧ 
03.02.
2005 

Қ.Жұбанов 
атындағы 
АӨМУ, 
инженерлік 
өңдеу және 
құрылыс 
салалары 

2
2 

КИРЖАНОВ
А АРУЖАН САМАТОВНА 29.06.

2005 

Түркия, 
Кютахья 
қаласы, бухучет 
және қаржы 

2
3 

МАМБЕТЖ
АНОВА ДАЯНА НУРЛАНОВНА 

04.12.
2004 

Қ.Жұбанов 
атындағы 
АӨМУ, аударма 
ісі 

2
4 МҰРАТОВА АҚЕРКЕ ЕРЖАНҚЫЗЫ 02.03.

2005 
КазУТБ, 
дизайнер 

 
2
5 
 

НУРМУХА
МЕДОВА ДИЛЯРА БАГЛАНОВНА 26.06.

2005 

Думлупынар 
университеті, 
Түркия, 
Кютахья 
қаласы, 
мемлекттік 
басқару 

2
6 

САҒЫНҒАЛ
ИЕВ 

САҒЫНЖА
Н АБАЙҰЛЫ 29.04.

2005 

АТУ, электр 
техникасы және 
автоматтандыру 



2
7 

САҚТАҒАН
ОВА ДАНА ҒАЛЫМЖАНҚ

ЫЗЫ 
26.08.
2005 

Түркия, Бартын 
университеті 

2
8 

САПАРГАЛ
ИЕВА АЙДАНА КАЗБЕКОВНА 08.04.

2004  

2
9 

СУЛТАНОВ
А КАМИЛА КАЗАКБАЕВН

А 
08.04.
2005  

3
0 ТОЛЫҚБАЙ ҚАРЛЫҒА

Ш 
ҒАЛЫМЖАНҚ
ЫЗЫ 

26.07.
2005 

Түркия, Сакарья 
қолданбалы 
ғылым 
университеті, 
гастрономия, 
ресторндық 
бизнес 

3
1 

ТӨЛЕПБЕРГ
ЕН МӘДИ ТӨЛЕПБЕРГЕН

ҰЛЫ 
11.11.
2005 

Келесі жылы 
тапсырады, 
әзірге тіл курсы 

 
Кәсіптік бағдар беру мақсатында ЖОО мен Жергілікті коледж өкілдерімен кездесулер 
ұйымдастырылды. Кездесу барысында білім беру бағдарламаларымен, ЖОО мен колледж  
тарихы, мамандықтары туралы ақпараттар ұсынылады. Мемлекет тапсырысы бойынша оқу 
мүмкіндіктері, оқу орындарына  түсу ережелері мен құжаттарды дайындау, қабылдау 
мәселелері бойынша кеңестер берілді. Ата-аналар мен білм алушылар уақытылы тұшымды 
жауаптарын алды.  
 

 
 
Орта арнайы білім беру орындарының өкілдерімен өткен кездесулер: 

• 26.01.2022ж. – Ақтөбе технико-технологиялық колледжімен; 
• 20.04.2022ж. – Ақтөбе политехникалық колледжімен; 
• 20.04.2022ж. – Ақтөбе байланыс колледжімен; 
• 22.04.2022ж. – Ақтөбе Гуманитарлы-техникалық әмбебап көпсалалы колледжімен. 

Біздің мектеп оқушылары үшін арнайы «Ашық есік» күндері өтті; 
• 17.03.2022ж. – Т.Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштерінің әскери 

институтында; 
• 26.04.2022ж. – Ақтөбе гуманитарлық-техникалық колледжінде; 
• 27.04.2022ж. – Ақтөбе байланыс колледжінде 

4

5

4

Білім беретін оқу орындарының өкілдерімен кездесулер

ЖОО ОАБ "Ашық есік" күні



12.05.2022ж. Ақтөбе политехникалық колледжінде IT құзіреттіліктер бойынша World Skills 
Aktobe атты ұйымдастырылған сайысқа 9 класс оқушылары қатыстырылып, 9 «А» класс білім 
алушысы Н.Жолдаспаева 3 орын иеленді. 
AITU университетінің ректоры Ахмед-Заки Дархан Жумаканович 11 класс білім 
алушыларымен кездесуі 20.05.2022ж. өтті. Кездесу барысында Қазақстандағы цифрландыру, 
оған IT саласында білім беру арқылы қол жеткізу және IT-дегі жаңа инновациялар сияқты 
тақырыптар талқыланды. Сондай-ақ, ректор Astana IT University-дің оқытудың ерекшелігі 
мен тұжырымдамасы туралы айтып берді. 
Дәл осындай мақсатта 24.05.2022ж. Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық 
жүйелер университеті мен М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық 
университетінің   өкілдері мектеп білім алушылары кездесті. 
2021-2022 оқу жылында жоғарыда көрсетілген мәселелерді қорытындылай келе, SWOT  
талдауы бойынша жүргізілген жұмыстың әлді, әлсіз жақтары: 
 
Әлді Әлсіз 
✔ Кешенді тұжырымдамалық негіздерін 

қамтып жоспардың құрылуы 
нормативтік құқықтық құжаттарды 
қамтуы;  

✔ Ата-аналармен байланыстың 
бірізділігі, «мектеп, ата-ана, оқушы» 
үштігінің сақталуы; 

✔  Оқу орындарымен кездесу 
ұйымдастыру жұмысының жүйелілігі; 

✔ Класс жетекшілер мен жоғары сынып 
оқушыларымен өзара байланыс 
жұмысының тұрақты жүргізілуі; 

✔ Мектеп контингентінің сапалы өсімі; 
✔ Түлектердің көп бөлігінің ЖОО 

орналасуы (83%). 

✔ Кәсіби бағдар мақсатында 
жүргізілген жұмыстар өз мәнінде 
өткізілмеуі, қатысу деңгейінің 
төмендігі;  

✔ Мамандық таңдауда өз  
ойларының және ізденуінің 
төмендігі, ата-аналары таңдаған 
мамандықтан шыға алмауы;  

✔ Бюджет қаражаты есебіне оқуға 
түсушілердің аздығы; 

✔ Бітіруші түлектердің оқу 
орындары ұйымдастыратын 
олимпиада, конкурстарға 
қатысымының төмендігі. 

Мүмкіндіктер Қауіп-қатер 
✔ Қала деңгейіндегі ЖОО, АОО-мен кең 

көлемінде байланыс жасау; 
✔ Бәсекелестікке қабілетті, 

функционалдық сауаттылығы жоғары 
білім алушыларды тәрбиелеуге 
бағытталған жұмысты 
қалыптастыруға және дамытуға; 

✔ Оқушылардың сабақтан тыс бос 
уақытында мектептен тыс дайындық 
жұмыстарын жүргізетін 
мекемелермен байланыс жұмысын 
күшейту; 

✔ Қала көлеміндегі жұмыс орындары 
базасын көру; 

✔ Оқушылардың өзіндік менінің  
әлсіздігінен тұлғалық 
қалыптасуының төмендеу қаупі; 

✔ Шет елге кеткен оқушылардың 
көптігі; 

✔ Ата-аналардың кездесулерге 
қатысымының төмендігі. 

 
 



✔ Бейіндік пәндері бойынша пән           
мұғалімдерінің сабақ беру сапасын 
қолға алу. 

 
 
Қорытынды: 
2021-2022 оқу жылында бейіндік бағыты бойынша жүргізілген жұмыстарды саралай келіп 
төмендегідей қорытындыға келуге болады.  

1. Мектептегі кәсіби бағдар жұмысы тиісті деңгейде жүргізілген; 
2. Оқушылардың жұмысқа орналасуы бойынша іс-шаралар атқарылған; 
3. Мектепі бітіруші оқушылардың әлеуметтік жағдайы толық зерделенген, жұмыстар 

жүргізілген; 
4.  ЖОО мен АОО байланыс орнатылған. 

 
  Осы кемшіліктерді ескере отырып, 2021-2022 оқу жылының бейіндік бағыт жоспарына 
төмендегідей ұсыныстар жасалсын.  

1. Кәсіби бағыт беру мақсатында жұмыс орындары өкілдері мен өндіріс орындарымен 
кездесу, базасына саяхат ұйымдастыру; 

2. Басқа облыстар көлемінде ЖОО мен АОО-мен  байланысты жандандыру; 
3. Еңбек нарығына қажетті мамандықтармен оқушыларды таныстыру,  ата-аналармен 

кәсіби бағыт бойынша жұмысты жалғастыру; 
4. Қаланың, облыстың жетістікке жеткен азаматтарымен әңгімелесу, сұрақ-жауап қою 

мақсатында кездесулер ұйымдастыру; 
5. Мамандықтар туралы ақпарат беру мақсатында «Менің арманымдағы мамандық» 

апталығын  ұйымдастыру; 
6. IT құзыреттіліктерді жоғары деңгейде дамыту үшін арнайы мекмелер мен ЖОО 

мамандарымен дәріс алуға ынтымақтастық орнату. 
 
 
 
Оқу – тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлар : Молдажарова Л.Т. 
                                                                         Умарова Г.Т 
                                                                         Мустафин Б.Ж 
Тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлар:            Сатаева Ш.Р. 
                                                                         Жалмагамбетова А.Ж. 
Бейіндік ісі жөніндегі директордың орынбасары  А.Жубаева 
 
 
 
 
 

 


