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«Өзін-өзі басқару» мектеп парламенті 

ұйымының  

 2022-2023 оқу жылының жылдық жоспары 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Астана қаласы, 2022 жыл 

 



 

 

Мақсаты:  Заман талабының сұранысына жетік, адами құндылықты жанына 

серік еткен, айналасына сын көзбен қарап, қоғамдық өмірге 

белсене араласатын жастардың жаңа буынын қалыптастыру. 

 

 

Үйірменің міндеттері:  

           

 Мектеп оқушылары арасында пікір-сайыстың деңгейін көтеру; 

 Мектеп оқушыларының сын тұрғысынан ойлауын дамыту; 

 Шешендік өнер және жұрт алдында сөйлеу мәдениеті 

қалыптасқан тұлға қалыптастыру; 

 Оқушыларды коммуникативтілікке, сөйлеу мәдениетіне, сөз 

өнеріне, тұжырымды ойын дәлелдей білуге баулу 

 Оқушының өзін – өзі тәрбиелеуіне, өзін жіне өзгені бағалай 

білуге үйрету; 

 Өз Отаны Қазақстан, оның басты құндылықтарын құрмет 

тұтып, мақтаныш сезімдерін қалыптастыру 

 
 

 

 

 



 

«Абай Құнанбайұлы атындағы №87 мектеп-гимназия»  КММ 

 2022-2023 оқу жылындағы «Өзін-өзі басқару»  

ұйымының жылдық жоспары. 

 

Қыркүйек 
Р/с Атқарылатын іс-шаралар Бағыты Формасы Сыныптар Мерзімі 

1 1-қыркүйек Білім күніне байланысты мерекесін өткізу «Руханият» бағыты Салтанатты 

жиын 

1-11 сынып 01.09.2022ж 

2 Өзін-өзі басқару ұйымының оқушыларын жинау, мектеп 

оқушыларын ұйымға шақыру. 

 Жиын 1-11 сынып 07.09.2022ж 

3 Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл, «Тіл айлығы» 

қарсаңында мерекелік іс-шара 

«Руханият» бағыты Концерттік 

бағдарлама 

1-11 сынып 08.09.2022ж 

4 Отбасы күніне арналған тик-ток челендж «Family trend» «Руханият» Видео 

құттықтау 

5-6 сынып 13-16.09.2022ж 

5 «Кинотайм»    8 сынып 27.09.2022 ж 

Қазан 
1 Мұғалімдер күні мерекесіне орай «Ұстаз деген ұлы сөз 

ұлағатты» атты мәдени іс-шара ұйымдастыру 

«Руханият» бағыты Концерттік 

бағдарлама 

5-10 сынып 01.10.2022 ж 

2 «Краш ұстаз» видеокомикс   5-10 сынып 01-04.10.2022 ж 

3 «Егер мен мұғалім болсам...»  армандар картасы   7-10 сынып 02.10.2022 ж  

4 «Өзін-өзі басқару» ұйымының  жиынын өткізу  жиын 1-10 сынып 15.10.2022 ж 

5 Сенбіліктер: 

«Мектеп менің екінші үйім»     

«Экоәлем»  бағыт сенбілік 5-10 сынып 23.10.2022 ж 

6 «Кинотайм»   5-10 сынып  

Қараша 

1 Сенбіліктер: 

«Мектеп менің екінші үйім»     

Экологиялық  бағыт  5-11 сынып Қазан,қараша 

2 15 қараша «Ұлттық валюта-теңге күні»  Қазақстандық 

патриотизм мен 

азаматтықты  

қалыптастыру 

Дөңгелек 

үстел 

1-11 сынып 15.11.2022ж 

3 « Stand up»    8-11 сынып 20.10.2022ж 

 



Желтоқсан 
1 1-желтоқсан ҚР Президентін Ұлықтау күні Қазақстандық 

патриотизм мен 

азаматтықты  

қалыптастыру 

Жиын 1-11 сынып 30.11.2022ж 

2 1-желтоқсан - Дүниежүзілік ЖҚТБ-қа қарсы күрес күні 

 

Салауатты өмір салты 

дағдыларын 

қалыптастыру       

Медбикемен 

бірлесе 

әңгіме 

жүргізу 

8-11сынып 30.11.2022ж 

3 Тәуелсіздік күніне орай «Менің Отаным -Қазақстан» 

салтанатты жиын өткізу «Жас Ұлан», «Жас Қыран» 
ұйымының дружина қатарына салтанатты қабылдау жиынын 

өткізу 

Қазақстандық 

патриотизм мен 

азаматтықты  

қалыптастыру 

Салтанатты 

жиын 

1-11 сынып 14.12.2022ж 

5  «Aqyl Battle»    8-10 сынып 15.12.2022 ж 

Қаңтар 
1 «Өзін-өзі» басқару ұйымының отырысы  жиын 1-11 сынып 15-19.01.2021ж 

2 «Ұрлық түбі-қорлық»  Тәрбие бағыты Дөңгелек 

үстел 

8-11 сынып 22-26.01.2021ж 

Ақпан 
1 Тәлімгер апталығы    5-10.02.2021ж 

2 «Мектебіміздің білімді жүлдегері» атты сайыс Оқушылардың 

танымдық 

қызығушылықтарын 

қалыптастыру 

Сайыс 7-8 сынып 9.02.2021ж 

3 «Флеш-моб» би жарысы  Салауатты өмір салты 

дағдыларын 

қалыптастыру       

Сайыс 8-10 сынып 12.02.2021ж 

4 «Екі жұлдыз» өнер байқауы Эстетикалық өмірдегі 

ұлттық салт-

дәстүрлерді 

жалғастырушы 

сайыс 7-10 сынып 23.02.2021ж 

 

Наурыз 
1 1 наурыз Алғыс айту күні дәстүрлі әңгіме 1-11сынып 01.03.2021ж 

 8-наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесі «Ардақты ана, 

аяулы ана-қымбаттым» 

Дәстүрлі мереке Концерттік 

бағдарлама 

1-11 сынып 05.03.2021ж 



2 «Отбасы-тәрбиенің іргетасы» тақырыбында «Жас Қыран» 

ұйымындағы оқушыларға әңгіме жүргізу 

Эстетикалық өмірдегі 

ұлттық салт-

дәстүрлерді 

жалғастырушы 

әңгіме 1-4 сынып 11.03.2021ж 

3 Мемлекеттік «Жасыл ел» бағдарламасы бойынша жас 

гүлдермен талдар егу 

 

Экологиялық 

мәдениетті 

қалыптастыру 

акция 5-11 сынып Наурыз 

4 «Қош келдің, ӘЗ-Наурыз!» Этномәдениет 

қалыптастыру 

Концерттік 

бағдарлама 

1-11 сынып 19.03.2021ж 

Сәуір 

1 1 сәуір әлемдік күлкі күні Дәстүрлі емес Қызықты 

отырыс 

1-4 сынып 01.04.2023ж 

2 Ғарышкерлер күні Тоқтар  Әубәкіров жайлы әңгіме Қазақстандық 

патриотизм мен 

азаматтықты  

қалыптастыру 

әңгіме 4-6 сынып 11.04. 

2023ж 

3 «Толағай»  атты отбасылық спорттық шара Салауатты өмір салты 

дағдыларын 

қалыптастыру       

сайыс 5-7 сынып 23.04.

2023ж 

Мамыр 
1 «Өзін-өзі басқару» ұйымының отырысы Қазақстандық 

патротизм мен 

азаматтықты  

қалыптастыру 

Сценарий 

бойынша 

1-9 сынып 02.05.2023ж 

2 «Отты жылдар шежіресі» 

«Ер есімі-ел есінде» атты мектеп мұражайын жаңғырту 

жұмыстары 

Қазақстандық 

патротизм мен 

азаматтықты  

қалыптастыру 

 

ҰОС 

ардегерлері 

мен кездесу 

Жәдігерлік 

бұйымдар 

естеліктер 

жинау 

1-11 сынып 08.05.2023ж 

3 «Сыңғырла, соңғы қоңырау» Дәстүрлі мереке 

 

жиын 1-11 сынып 31.05.2023ж 

 

 


