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2021-2022 оқу жылына арналған  

тәрбие жұмысының 
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Педагогикалық кеңесте қаралды 

Хаттама №1 2021 жылғы ___ тамыз  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайындағы тәрбиенің тұжырымдамалық 

негіздерін қабылдау туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 

15 сәуірдегі №145 бұйрығына сәйкес,  Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 

жылғы 6 сәуірде № 20317 болып тіркелген орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың 

нысандарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 

сәуірдегі № 130 бұйрығына сәйкес жасалды. 

 



ТҮСІНІК ХАТ 

              

 

2020-2021 оқу жылында еліміздің жалпы білім беретін мектептерінде 

«Құндылықтарға негізделген білім беру» жобасын жүзеге асыру арқылы 

оқытудың құндылықты-бағдарлық тәсілін енгізу тәрбие жұмысының 

ерекшелігі болып табылады. 

Аталған жобаның мақсаты: 

- білім алушылардың рухани-адамгершілік дамуын қамтамасыз етуге 

бағытталған жалпыадамзаттық, ұлттық және отбасылық құндылықтарды 

дамыту; 

-білім алушылардың өзін-өзі тануын, өздігінен дамуын, әлеуметтік 

жауапкершілігін және әлеуметтенуін қалыптастыру; 

- экологиялық мәдениетін, салауатты және қауіпсіз өмір салтын 

тәрбиелеу.  

Тәрбие жүйесін білім беру ұйымының ұжымы бірігіп жүзеге асырады. 

Білім алушылардың дамуы үшін жобаны жүзеге асыруға барлық 

қызметкерлер өз үлесін қосады. Жақсы қасиеттер «Мен айтқандай істе» 

тұрғысынан емес, «Мен сияқты істе» тұрғысынан берілуі тиіс. Өзінің өнегелі 

үлгісі негізінде баланы тәрбиелеу – мақсатқа жеткізетін бірден-бір дұрыс 

тәрбие көзі болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Мақсаты :  

 Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүре алатын, отаншыл және азаматтық қасиет 

қалыптастыруда жәрдем беру; саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдени тұлғаны қалыптастыру; балалар мен жастардың құқықтық санасының, 

олардың балалар және жастар ортасындағы қатыгездік пен күш көрсетуге қарсы 

тұру дайындықтарын дамыту. 

 Қазақстан қоғамындағы өмір сүру дәстүрлері мен талаптарына сай, жеке тұлғаның 

рухани-адамгершілік және этикалық қағидаларын,  оның мақсаты мен моральдық 

қасиетін қалыптастыруға көмектесу.  

 Жеке тұлғаның жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар бағытына , ана тілге 

және қазақ халқының мәдениетіне құрметін, Қазақстан Республикасының ұлысына 

және ұлыс топтарына мүмкіндік беру. 

 Ата-аналарды ағарту, баланың жеке тұлғасын қалыптастыруда оның 

психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін арттыру, бала тәрбиесіндегі оның 

жауапкершілігін арттыруға мүмкіндік беру.  

 Кәсіби өзін-өзі анықтауда тұлғаның экономикалық санасын, қарым-қатынасты 

сезіну және еңбек дағдыларын қалыптастыру, экологиялық мәдениетін дамыту, 

сонымен қатар күнделікті өмірдегі эволюция идеясын қабылдауға және оны 

басшылыққа алуға икемдену. 

 Зияткерлік мүмкіндіктерді дамытуды қамтамасыз ететін, мотивациялық кеңістікті, 

көшбасшы қасиетін және әрбір тұлғаның қабілетін ұйымдастыру, оның ақпараттық 

мәдениетінің қалыптасуына мүмкіндік беру. 

 Тәртіптің жалпы мәдениеттік дағдыларын қалыптастыру, өнерде және қызметтегі 

эстетикалық нысандар бағасына, меңгеруіне, қабылдауына  жеке тұлғаның 

дайындығын дамыту. 

 Салауатты өмір салтының дағдыларын нәтижелі қалыптастыру үшін кеңістік құру, 

физикалық және психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін 

факторларды анықтауды білу. 

 

Күтілетін нәтиже: 

 Ой-өрісі кеңінен,жан-жақты тұлға қалыптасады. 

 Оқушылармен жеке тұлға ретінде қарым-қатынас орнайды. 

 Жеке бас гигеналарын ұстануды үйренеді. 

 Ата-анамаен жүйелі байланыс орнап,мектеп,ата-ана арасындағы байланыс нығаяды 

әрі жаңашыл көзқарастар қалыптасады. 

 Өзін-өзі тануға, басқаруға ұмтылады,белсенділіктері артады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары: 

 

 

 

 

1)Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, 

құқықтық тәрбие. 

2) Рухани-танымдық 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 салтын қалыптастыру. 

 

 

 

                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық 

базасы  

 

1) «Бала құқығы туралы» БҰҰ Конвенциясы; 

2) Қазақстан Республикасының Конституциясы; 

3) «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан 

Республикасының Кодексі. 26 желтоқсан 2011жыл; 

4) «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы Заңы; 

5) «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» Қазақстан 

Республикасының 2009 жылғы 4 желтоқсандағы № 214-IV Заңы; 

6) «Балаларды денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан 

қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 02 шілдедегі №169-

VI Заңы; 

7) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 

шілдедегі Заңы;  

8) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы 

№988 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және 

ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы;  

9) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2019 

жылғы 15 сәуірдегі №145 бұйрығымен бекітілген «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын іске асыру жағдайындағы Тәрбиенің тұжырымдамалық 

негіздері. 

10) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 1 қазандағы № 525 бұйрығымен бекітілген Қазақстан 

Республикасында өлкетануды дамытудың тұжырымдамалық негіздері. 

11) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 

жылғы 12 маусымдағы № 248 бұйрығымен бекітілген 2020-2025 жылдарға 

арналған «Құндылықтарға негізделген білім беру» жобасы. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тұжырымдамалар мен бағдарламалар 

 
 Мектеп және мектепке дейінгі балалар тәрбиесі жайлы тұжырымдамасы.  

/26.06.1995ж/ 

 СӨС қалыптастыру және дұрыс тамақтану жайлы ҚР-сы Үкіметінің қаулысы 

/07.06.1999ж/ 

 Адамгершілік және жыныстық тәрбие жайлы мемлекеттік бағдарлама 

тұжырымдамасы  /25.11.2001ж. №1500/ 

 ҚР-сы «Тілдерді дамыту»бағдарламасы /07.02.2000ж/  

 Жалпы білім беретін мектеп білім беруді дамыту бағдарламасы  

 «Мәңгілік ел» идеясының құндылықтары  

 «Рухани жаңғыру-болашаққа бастар жол» 2017 жылғы Президент мақаласы 

 2015 жылғы «22» сәуірдегі № 227 бұйрығымен бекітілген тәрбиенің 

тұжырымдамалық негіздері 

 

 

Қазақстан Республикасының заңдары 

 
 ҚР-ның Конститутциясы   /1995ж/ 

 ҚР-ның «Білім туралы»заңы  /1994ж/ 

 ҚР-ның «Дене шынықтыру және спорт»жайлы заңы  /02.12.1999ж/ 

 ҚР-ның «Мейрам күндер»жайлы бағдарламасы.   /2001ж/ 

 ҚР-ның «Неке және отбасы»туралы заңы  /2001ж/ 

 ҚР-ның «Бала құқығы туралы заңы  /2002ж/ 

 ҚР-ның қылмыстық кодексі  /10-бап/ 

 ҚР-ның «Тіл туралы заңы»     /1997ж/ 

 ҚР-ның Азаматтық кодексі /925,926,927,1124-баптар/ 

 ҚР-ның  Еңбекпен түзету кодексі  /96-бап/ 

 ҚР-ның «Еңбек туралы заңы»  /172,177-баптар/ 

 ҚР-ның Әкімшілік құқық бұзушылық  жайлы кодексі /12,154-баптар 

 ҚР-ның «Мемлекеттік жастар саясаты» туралы заңы 

 ҚР-ның «Азаматтардың денсаулығын қорғау»туралы заңы 

 ҚР-ның «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық  бұзушылықтардың 

профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу 

туралы»заңы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тәрбие жұмысындағы негізгі жалпыадамзаттық құндылықтар: 

 

 

 Сенім 

 Ақиқат 

 Әсемдік 

 Бостандық 

 Қайырымдылық 

 Жақсылық 

 Махаббат 

 

Тәрбие жұмысындағы ұлттық құндылықтар: 

 

 

 Тәуелсіздік 

 Патриотизм 

 Толеранттылық 

 Ана тілі 

 Заңға бағынушылық 

 Этникалық мәдениет 

 Салт-дәстүр 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тәрбиенің басым бағыттары бойынша іс-шаралар 

1. Бағыты: Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу,  

құқықтық тәрбие 

Мақсаты: Отанға ұтымды және эмоционалды ққарым-қатынасы, мемлекет пен 

қоғамны ң саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңсыздыққа қарсы 

тұратын, балалар мен жастар ортасында қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа қарсы 

тұруға дайын заңдарын меңгеру және сақтау қажеттілігі бар патриот пен азаматты 

қалыптастыру. 

1 «Мектепке жол» акциясын өткізу 

 

анықтама А.С.Нурдилдинова 31.08.2021 

2 Білім күніне арналған 

салтанатты сап түзеу 

«Кел, балалар, оқылық!» 

сценарий 

анықтама 

А.С.Нурдилдинова 

1-сынып 

жетекшілері 

01.09.2021 

3 1 қыркүйек Білім күніне арналған 

тәрбие сағаты: «Кел, балалар, 

оқылық!» 

анықтама Сынып 

жетекшілері 

01.09.2021 

4 «Қазақстанның киелі орындары – 

Қазақстанның киелі жерлерінің 

географиясы» жобасы бойынша 

виртуалды саяхат сілтемелерін 

жасау. 

анықтама Жаратылыстану 

пәні  

Әдістеме бірлестігі 

Жыл бойы 

5 «Елін сүйген ерлер жолы – 

өнеге» тақырыбында бейнеролик 

әзірлеу 

анықтама 

 

Педагог-

ұйымдастырушы 

30.11.2021 

6 Тәрбие сағаттары: 

1. "Елімнің тұңғыш президенті". 

2. «Қазақстан көшбасшымен 

бірге» 

3. «Ұлы даланың ұлы перзенті» 

анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

30.11.2021 

7 «Жас қыран» (1-4 сыныптар), 

«Жасұлан» (5-10 сыныптар) 

ұйымдарының жұмысын 

ұйымдастыру. 

анықтама Педагог-

ұйымдастырушы 

1-11 сынып 

жетекшілері 

Жылына 2 рет 

8 «Біз тәуелсіз елдің ұрпағымыз» 

тақырыбында бірыңғай тәрбие 

әзірлеме Сынып 15.12.2021 



сағаттары анықтама  жетекшілері  

9 «Рәміздерім – мақтанышым!» 

(сынып сағаттары, кездесулер) 

анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

10.01-

14.01.2022 

10 «Ана – шапағат, Ана - махаббат»   

(мерекелік шара ролигін әзірлеу) 

анықтама А.С.Нурдилдинова 

Педагог-

ұйымдастырушы 

 

04.03.2022  

11 «Наурыз тойы  - жыр, аңыз» 

(бірыңғай сынып сағаты) 

анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

18.03.2022 

12 «Ел бірлігі – достық бастауы» 

(фестиваль) 

анықтама 4-5 сынып 

жетекшілері 

29.04.2022 

13 «Батырлар ерлігіне тағзым» 

(бөлек жоспар) 

анықтама А.С.Нурдилдинова 

Педагог-

ұйымдастырушы 

03.05-

08.05.2022 

14 Соңғы қоңырау. 

Салтанатты жиын 

сценарий А.С.Нурдилдинова 

Педагог-

ұйымдастырушы 

25.05.2022 

Құқықтық тәрбие 

1 Құқық қорғау органдарының 

қызметімен таныстыру, заңсыз 

мінез-құлық үшін жауапкершілік 

туралы түсіндіру жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

анықтама 

хаттама 

А.С.Нурдилдинова 

 

Тоқсанына  

1 рет 

2 Кәмелетке толмағандар 

арасындағы алдын алу бойынша 

кеңес өткізу 

хаттама А.С.Нурдилдинова 

Әлеуметтік 

педагогтер 

Мектеп 

инспекторы 

Айына 1 рет 

3 Құқықтық тәрбие мақсатында ІІД 

қызметкерлерімен кездесу өткізу 

анықтама А.С.Нурдилдинова 

Мектеп 

инспекторы 

Жыл бойы 

4 «Бес асық» ойынынан 

мектепішілік турнир 

анықтама Дене шынықтыру 

пәні мұғалімдері  

22.02-

26.02.2022 



(құқықбұзушылық есебінде 

тұрған оқушылармен шара) 

Педагог-

ұйымдастырушы 

 

5 Сынып сағаттары: 

1. «Менің құқықтарым – менің 

міндеттерім» (1-4 сынып) 

2. «Құқыққа қарсы әрекеттер 

үшін жауапкершілік» (5-8 сынып) 

3. «Құқықбұзушылықтар мен 

заңды жауапкершілік»  

(9-11 сынып) 

анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

11.04-

15.04.2022  

6 

Әскери-алаң жиындары     анықтама   

Е.Д. Исанов  

Дене шынықтыру 

пәні мұғалімдері  

Сынып  

жетекшілер 

мамыр 

Инклюзивті мәдениет 

1 «Табысты адамдар өмірінен» 

(кездесулер) 

анықтама 1-4 сынып 

жетекшілері 

 

Қазан, 2021 

2 Дүниежүзілік диабетпен күрес 

күні 

анықтама А.С.Нурдилдинова қараша 

3 Инклюзивті өнер көрсету 

«Менің талантым» 

анықтама Музыка пәні 

мұғалімі 

қаңтар 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

1 «Адал ұрпақ» клубын құру, 

жұмысты ұйымдастыру 

Анықтама, 

жоспар, 

бұйрық 

Педагог-

ұйымдастырушы 

 

Жыл бойы 

2 «Парасатты азамат»  сынып 

бұрышын жасау 

анықтама 5-11 сынып 

жетекшілері 

қыркүйек 

3 «Сыбайлас жемқорлық – қоғамға 

қарсы әрекет" (конференция) 

анықтама 9-10 сынып 

жетекшілері 

қараша 

4 «Адал және сатылмайтын еңбек анықтама 1-4 сынып желтоқсан 



бейнесі» (сурет көрмесі) жетекшілері 

5 «Адал ұрпақ» клубы жұмысының 

жарты жылдық жұмысының 

нәтижесімен танысу 

анықтама А.С.Нурдилдинова 

Педагог-

ұйымдастырушы 

 

ақпан 

6 «Жемқорлықтың тарихи тамыры» 

(сынып сағаты) 

анықтама 7-8 сынып 

жетекшілері 

18.02-

19.02.2022 

7 «Сыбайлас жемқорлықсыз 

болашақ» (эссе) 

анықтама 9-11 сынып 

жетекшілері 

08.04-

09.04.2022 

8 Адалдық сағаттарына қатысу, 

пікір білдіру 

анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

Жыл бойы 

2. Бағыты: Рухани-адамгершілік тәрбие 

Мақсаты: тұлғаның қазақстандық қоғам өмірінің жалпы адамзаттық құндылықтарымен, 

нормалары мен дәстүрлерімен келісетін рухани-адамгершілік және этикалық қағидаларын, 

оның моральдық қасиеттері мен ұстанымдарын қайта жаңғырту туралы "Рухани жаңғыру" 

құндылықтары негіздерінің, оның ішінде "Құндылықтарға негізделген білім беру", "Қоғамға 

қызмет" жобаларын іске асыру арқылы терең түсінігін қалыптастыру. 

1 «Жас сарбаз» әскери-патриоттық 

клубтарының жұмысын 

жандандыру. 

анықтама  АӘД ұйымдаст. 

«Жас сарбаз» 

жетекшілері 

Жыл бойы 

2 «Мектепке жол» волонтерлық 

әлеуметтік жобасын енгізу, 

жұмыс жүргізу 

бұйрық А.С.Нурдилдинова 

Әлеуметтік 

педагогтер 

Жыл бойы 

3 Абай Құнанбайұлының туғанына 

175 жыл толуына орай өткізетін 

бұқаралық іс-шараларды 

жалғастыру 

анықтама А.С.Нурдилдинова 

Педагог-

ұйымдастырушы 

Жыл бойы 

4 Жыл бойында қала көлемінде 

өтетін іс-шараларға қатысу 

анықтама А.С.Нурдилдинова 

Педагог-

ұйымдастырушы 

жыл бойы 

5 Қалалық Абай, Мұқағали, 

Мағжан оқуларына қатысу   

анықтама 

әзірлеме  

А.С.Нурдилдинова 

Педагог-

ұйымдастырушы 

жыл бойы 

 



6 «Ұстазға құрметтік – шәкірттік 

ізет» бейне құттықтау  

әзірлеме Сынып 

жетекшілері 

04.10.2021 

7 «Қарты бардың - қазынасы бар» 

қарттар мерекесіне орай ардагер 

ұстазбен сұхбат  

анықтама  8-9 сынып 

жетекшілері 

01.10.2021 

8 «Қыз бала –ұлттың ұяты, 

халықтың шырайы»  қолөнер 

жобаларының сайысы 

анықтама 6-7 сынып 

Көркем еңбек пәні 

мұғалімдері 

қараша 

9 «Жомарт қол» акциясын 

ұйымдастыру 

анықтама А.С.Нурдилдинова 

Педагог-

ұйымдастырушы 

қаңтар 

10 «Отбасымен қосылып оқу» анықтама Педагог-

ұйымдастырушы 

қаңтар 

11 «Адамзаттың ұлы ұстаздары» 

(мақала жазу) 

анықтама 10-11 сынып 

жетекшілері 

ақпан 

12 «Мейірбандық – адамның барлық 

адамгершілігіне түрткі болатын 

негіз» (әдеби-муз.композиция) 

анықтама Педагог-

ұйымдастырушы 

сәуір 

13 «Асыл сөз» жобасы бойынша 

жұмысты жүргізу 

сараптама Сынып жетекшілер Жыл бойы 

14 «Қоғамға қызмет» әлеуметтік 

еріктілер жобасы 

жоба 

жоспары 

А.С.Нурдилдинова 

 

Жыл бойы 

15 «Оқуға құштар мектеп» жоба 

жоспары 

А.С.Нурдилдинова 

 

Жыл бойы 

Балалар мен жасөспірімдердің теріс діни ағымдарға тартылуының алдын алу 

шаралары 

1 Отбасында теріс діни көзқарасы 

бар және хиджаб киетін, басқа да 

дәстүрлі емес ағымдардағы 

оқушыларды анықтау. 

анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

А.С.Нурдилдинова 

07.09-

11.09.2021 

2 «Діни сенім бірлестіктері 

өкілдері» 

Қазақстан Республикасының 

анықтама 9-11 сынып 

жетекшілері 

 

қазан 



заңымен таныстыру. 

3 Діни мәселелерді зерттеу 

орталығымен кездесу 

ұйымдастыру 

анықтама А.С.Нурдилдинова 

10-11 сынып 

жетекшілері 

 

Жылына 2 рет 

4 «Қазақстандағы теріс ағымдағы 

діни экстремизм және терроризм 

қауіп-қатері» (бейнефильмдер 

көру) 

анықтама А.С.Нурдилдинова 

9-11 сынып 

жетекшілері 

17.01-

21.01.2022 

5 «Діни экстремизм және лаңкестік 

деген не?» 

анықтама 10-11 сынып 

жетекшілері 

 

ақпан 

6 Сынып сағаттары: 

1.«Бейтаныс адамдар әрекеті» (1-

4 сынып) 

2.«Сақтықта қорлық жоқ»  

(5-8 сынып) 

«Экстремизм және ланкестік»  

(9-11 сынып) 

анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

А.С.Нурдилдинова 

Педагог-

ұйымдастырушы  

25.02-

26.02.2022 

7 Ата-аналармен діни сауаттылығы 

туралы түсінік жұмысын жүргізу 

хаттама 1-11 сынып 

жетекшілері 

Жылына 2 рет 

8 Жазғы демалыс уақытында 

мектеп оқушыларына теріс діни 

ағымға бас бұрмау және 

террорлық әрекеттерден аулақ 

болу туралы жұмыс жүргізу 

анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

Тарих пәні ӘБ 

А.С.Нурдилдинова 

мамыр 

3. Бағыты: Ұлттық тәрбие 

Мақсаты: жеке тұлғаны жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға, ана тілі және 

мемлекеттік тілге, қазақ халқының мәдениетіне, Қазақстан Республикасының этностары 

мен этностық топтарына құрмет көрсетуге бағыттау. 

1 Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік атрибуттары мен 

мемлекеттік рәміздері туралы 

анықтама  

 

7-8 сынып 

жетекшілері 

қыркүйек 



2 «Сегіз қырлы, бір сырлы» 

(кесте тігу, фетрмен жұмыс) 

анықтама 5-6 сынып 

жетекшілері 

қазан 

3 «Ұлттық ойын – асыл мұрамыз» анықтама Дене шынықтыру 

ӘБ 

қараша 

4 Сынып сағаттар: 

1. «Тәуелсіз Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік 

рәміздері» (1-4 сынып) 

2. «Мемлекеттің дамуындағы 

рәміздердің маңызы» (5-8 сынып) 

3. Мемлекеттік рәміздер – 

мемлекеттің, біздің 

егемендегіміздің негізі» (9-11 

сынып) 

анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

14.01.-

15.01.2022 

5 «Қазақ тілінің білгірлері» 

(зияткерлік сайыс) 

анықтама Қазақ тілі мен 

әдебиеті ӘБ 

ақпан 

6 «Қаламдағы мұражай әлемі» 

(қалалық  мұражайға саяхат 

ұйымдастыру) 

анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

А.С.Нурдилдинова 

Жыл бойы 

7 «Теңге – Тәуелсіз Қазақстанның 

белгісі» (лекция) 

анықтама 5-11 сынып 

жетекшілері 

сәуір 

4. Бағыты: Отбасылық тәрбие 

Мақсаты: ата-аналарға білім беру, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін 

және балаларды тәрбиелеу жауапкершілігін арттыру. 

1 «Бірінші сыныптарды мектеп 

өмірімен таныстыру» 

 

анықтама 1-сынып 

жетекшілері 

қыркүйек 

2 Сыныптың әлеуметтік төлқұжаты  

 

анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

Әлеуметтік педагог  

Жылына 2 рет 

3 Отбасы күніне арналған сынып 

сағаттар: 

1. «Бәрі де отбасынан 

басталады»(1-4 сынып) 

2. «Үйде құт болса, қазына керек 

анықтама А.С.Нурдилдинова  07.-12.09.2021 



емес»(5-7 сынып) 

3.«Отбасының басты 

құндылықтары»(8-11 сынып) 

4 Бірінші сынып ата-аналарына 

психилогиялық кеңес 

хаттама Мектеп 

психологтары  

қыркүйек 

5 Тақырыптық  сағаттар: 

1. «Ана – әлемдегі ең жақсы сөз» 

(1-4 сынып) 

2. «Кез келген тілдегі басты 

сөз»(5-8 сынып) 

3. «Ана бақытының сырлары»  

(9-11 сынып) 

анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

03.03.2022 

6 Ата-аналармен қарым-қатынасты 

жолға қоюдағы жаңашыл 

көзқарастар 

анықтама А.С.Нурдилдинова 15.04.2022 

7 Педагогикалық және ата-аналар 

консилиумдарын құру. Қиын 

балалармен және әлеуметтік 

қиындыққа ұшыраған отбасы 

балаларымен жұмыста бірлесе 

қызмет атқару 

анықтама А.С.Нурдилдинова 

Әлеуметтік педагог 

Мектеп психологы 

Жыл бойы 

8 Әр тоқсан сайын ата-аналар 

жиналысын сапалы өткізу 

хаттама 1-11 сынып 

жетекшілер 

Тоқсанына 1 

рет 

5. Бағыты: Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

Мақсаты: кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы көзқарасты қалыптастыру, экономикалық 

ойлауды және тұлғаның экологиялық мәдениетін дамыту. 

1 Еңбек күніне арналған сынып 

сағаттары: 

1. «Еңбек түбі – береке» (1-4 

сынып) 

2. «Еңбек бәрін де жеңбек» (5-7 

сынып) 

3. «Әлемнің әміршісі еңбек»(8-11 

сынып) 

анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

қыркүйек 



2 «Мектепті көркейтеміз – 

қаламызды көркейтеміз» еңбек 

десанты 

анықтама ТІЖО Жылына 2 рет 

3 Оқушыларды жолда жүру 

ережелерімен таныстыру  

жаднама Сынып 

жетекшілері  

жыл бойы 

4 «Менің аулам! Менің мектебім» анықтама Сынып жетекшілер жыл бойы 

Кәсіби бағдар беру 

5 2020-2021 оқу жылындағы 9,11 

сыныптардың еңбекке араласуы 

бойынша жұмыс түрлерін 

жүргізу 

мәлімет ТІЖО қыркүйек 

6 7-11 сынып білім алушыларына 

кәсіби диагностика жүргізу 

диагностика Сынып жетекшілер 

Мектеп 

психологтары 

Қаңтар,сәуір 

7 «ҰБТ-ға байланысты 

психологиялық көмек» 

тренинг Мектеп 

психологтары 

Қаңтар,сәуір 

8 «Бүгінгі оқушы-ертеңгі маман» 

студенттермен кездесу кеші 

анықтама 11-сынып 

жетекшілері 

сәуір 

9 9,11-сынып оқушыларымен 

кәсіби бағыт жұмысын 

ұйымдастыру 

анықтама А.С.Нурдилдинова 

Педагог-

ұйымдастырушы 

Қаңтар-сәуір 

10 «Академиялық адалдық 

құндылықтары» 

(9, 11-сыныптармен жұмыс) 

анықтама Тәрбие бөлімі Қаңтар-сәуір 

Экономикалық тәрбие 

11 «Іскерлік қарым-қатынас 

этикасы» 

анықтама 10-сынып 

жетекшілері 

қараша 

12 «Кәсіпорындардағы даулы 

жағдайларды шешу» 

анықтама 9-сынып 

жетекшілері 

қаңтар 

13 «Табысқа жету жолдары» анықтама 7-8-сынып 

жетекшілері 

ақпан 

14 «Жарнама жасау өнері» анықтама 4-6-сынып 

жетекшілері 

сәуір 

15 «Көшбасшы нені білуі және не анықтама 11-сыныптар мамыр 



істей алуы керек?» Дебат жетекшісі 

Экологиялық тәрбие 

16 ЭкоАсар жобасы бойынша 

ұйымдастыру, жүргізу 

жұмыстары (жыл бойы) 

анықтама ТІЖО Жыл бойы 

17 «Экологияны қолдаймыз» 

жергілікті тұрғындарға 

экологиялық білім беру 

анықтама ТІЖО Жылына 2 рет 

18 Сынып сағаттары: 

1. «Табиғатпен достасқым 

келеді» (1-4 сынып) 

2. «Табиғатты бірге сақтайық!» 

 (5-7 сынып) 

3. «Мыңдаған ғаламшардан 

Жерден кереметі жоқ!» 

(8-10 сынып) 

анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

қаңтар 

19 Сыныпта және мектепте қоқысты 

сұрыптап жинау шарасын дұрыс 

ұйымдастыру 

анықтама Педагог-

ұйымдастырушы 

Сынып жетекшілер 

Үнемі  

6. Бағыты: Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие  

Мақсаты: Жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, жеке тұлғаның өнер мен 

шынайылыққа эстетикалық объектілерді қабылдауға, меңгеруге, бағалауға дайындығын 

дамыту, оның ішінде "Ұшқыр ой алаңы" мектеп оқушыларының дебаттық қозғалысы" 

жалпыұлттық мәдени-білім беру жобасын іске асыру арқылы білім беру ұйымдарында 

полимәдени орта құру. 

1 «Балалар мен театр»  

ағартушылық жобасын жүзеге 

асыру 

анықтама Театр жетекшілері Жыл бойы 

2 Сынып сағаттары: 

1. «Толеранттық – мейірімділік 

әлемі» (1-4 сынып) 

2. «Толеранттық – үйлесімді 

өзара қарым-қатынас негізі» (5-8 

сынып) 

анықтама  1-11 сынып 

жетекшілері 

Қараша  



3. «Толеранттық – 

демократиялық қоғам шарты»(9-

11 сынып) 

3 Атақты және өнер 

қайраткерлерімен кездесу 

ұйымдастыру 

анықтама ТІЖО Тоқсанына 1 

рет 

4 «Келдің міне, Жаңа жыл» анықтама ТІЖО желтоқсан 

5 «Дала өрнектері» анықтама 2-4 сынып 

 

қаңтар 

6 «Көктем жұлдызы » анықтама 8-10 сынып 

жетекшілері 

Педагог-

ұйымдастырушы 

наурыз 

7 Ұлы Дала мұрагерлерінің үздік 

мұралары (ертегі, аңыз айтудан 

сайыс) 

анықтама Мектеп 

кітапханашылары 

наурыз 

8 «Менің халқымның өсиеттері» 

(тұрақты кітап көрмесі) 

анықтама Мектеп 

кітапханашылары 

үнемі 

9 Халықаралық бейбітшілік күніне 

арналған бір сағат 

анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

30.04.2022 

10 Қазақстанның киелі жерлері, 

мәдени орталықтарына, тарихи 

орындарына виртуалды саяхат 

анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

Жыл бойы  

7. Бағыты: Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу. 

Мақсаты: әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін және 

дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық, оның ішінде балалардың кибермәдениеті мен 

кибергигиенасы бойынша мәдениетті дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті 

қалыптастыру. 

1 «Балаларды денсаулығы мен 

дамуына зардабын тигізетін 

ақпараттан қорғау туралы» 

Қазақстан Республикасының 02 

шілде 2018 жылғы №169-VI Заңы 

 

анықтама А.С.Нурдилдинова Қыркйек 

2 «Жас ұлан» ұйымы мүшелерін 

сайлау  

әзірлеме 

анықтама 

Педагог-

ұйымдастырушы 

қазан  

қараша 



3 5-10 сынып оқушыларын «Жас 

ұлан» оқушылар ұйымына 

қабылдау  

анықтама Педагог-

ұйымдастырушы 

Сынып 

жетекшілері 

желтоқсан 

4 1-4 сынып оқушыларын «Жас 

қыран» оқушылар ұйымына 

қабылдау  

анықтама Педагог-

ұйымдастырушы 

Сынып 

жетекшілері 

желтоқсан 

5 «Менің бойымдағы 

көшбасшылық» (эссе жазу) 

анықтама 9-10 сынып 

ӘБ жетекшілері 

қараша 

6 Киберқауіпсіздік деген не? 

(түсіндірме жұмысы) 

анықтама 5-11 сынып 

жетекшілері 

желтоқсан 

7 «Тапқырлар мен ақылдылар» 

(зияткерлік ойын) 

анықтама 3-4 сынып 

жетекшілері 

қаңтар 

8 «Ұшқыр ой алаңы» атты 

дебаттық қозғалысы» 

жалпыұлттық мәдени-білім беру 

жобасын енгізу, жүргізу 

Анықтама 

Турнир  

Дебат жетекшісі 

Ю.А.Нарыжная 

Жыл бойы 

9 «Көзқарас»  

(дебаттық ойын) 

анықтама Дебат жетекшісі 

Ю.А.Нарыжная 

ақпан 

10 Хакерлердің желілік 

шабуылдарынан қорғану 

жолдары 

анықтама 7-11 сынып 

жетекшілері 

Жылына 2 рет 

11 «Мен кибермәдениетті 

қолдаймын» (акция) 

       анықтама 5-10 сынып  

Информатика пәні 

мұғалімдері 

мамыр 

8. Бағыты: Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

Мақсаты: Салауатты өмір салты дағдыларын табысты қалыптастыру, дене және 

психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтауды 

білу үшін кеңістік құру. 

1 Денсаулық күні апталығы анықтама 1-11 сынып 

жетекшілері 

қыркүйек 

2 Сынып сағаттары: анықтама 1-11 сынып қазан 



1. «Денсаулық пойызымен 

саяхат» (1-4 сынып) 

2. «Дені сау ұлт – дені сау 

мемлекет» (5-8 сыныптар) 

3. «Біз ЖҚТБ-ға, нашақорлыққа, 

маскүнемдікке қарсымыз, біз 

салауатты өмір салты үшін» 

 (9-11 сынып) 

жетекшілері 

3 «Біз бұқаралық спорт үшінбіз!» анықтама Дене шынықтыру 

мұғалімдері 

Жылына 2 рет  

4 Республикалық көпдеңгейлі 

балалар мен жасөспірімдер 

турнирлеріне және халықаралық 

жарыстарға қатысу 

анықтама Дене шынықтыру 

мұғалімдері 

Жыл бойы 

5 «Біз темекіге қарсымыз» анықтама 7-10 сынып 

жетекшілері 

желтоқсан 

6 1 желтоқсан – Дүниежүзілік 

АҚТҚ және ЖҚТБ-ға қарсы 

күрес күні 

анықтама 5-11 сынып 

жетекшілері 

желтоқсан 

7 Оқушылардың  репродуктивті 

денсаулығы мен отбасылық 

тәрбие құндылықтары 

(конференция) 

анықтама 7-9 сыныптар 

Мектеп 

психологтары 

қаңтар 

8 Асық ату, тоғыз құмалақ мектеп 

спорт лигаларын ұйымдастыру 

анықтама 2-5 сыныптар 

Дене шынықтыру 

мұғалімдеру 

Жылына 2 рет 

9 «Дұрыс тамақтану – болашақ ұлт 

денсаулығын сақтау!» 

анықтама 1-11 сынып 

А.С.Нурдилдинова 

ақпан 

10 «Нашақорлыққа ЖОҚ дейміз!» 

(онлайн-акция) 

анықтама Педагог-

ұйымдастырушы 

Бас БАҚ 

қызметкері  

7-11 сынып  

ақпан 

11 «Ерте жүктіліктің алдын алу» анықтама 10-11 сынып сәуір 



(дәріс) қыздары 

Мектеп 

психологтары 

12 Жеке бастың күтімі туралы  

арналған жаднама парақтарын 

әзірлеу 

анықтама А.С.Нурдилдинова 

Педагог-

ұйымдастырушы 

 

сәуір 

13 Қалалық «Былғары доп» 

жарысына қатысу 

анықтама Дене шынықтыру 

ӘБ 

Сәуір-мамыр 

14 Қалалық спартакиадаға қатысу 

 

анықтама Дене шынықтыру 

ӘБ 

Жыл бойы 

15 Қалалық баскетбол, волейбол 

бойынша (ұлдар, қыздар) 

мектепаралық лига 

анықтама Дене шынықтыру 

ӘБ 

Жыл бойы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


