
 
                                                                                                             

2022-2023 оқу жылына арналған  

тәрбие жұмысының 

ЖОСПАРЫ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогикалық кеңесте қаралды 

Хаттама №1, 2022 жылғы 31 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 Республикасында білім беруді 

және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына және 2022-2023 оқу жылында Қазақстан 

Республикасының жалпы орта білім беретін мектептерінде 

оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы Әдістемелік нұсқау хатына сәйкес жасалды 



 

 

Тақырыбы: Ұлттық құндылықтар мен әлеуметтік жобаларға негізделген рухани жаңғыру бағытында ұлттық тәрбие беру. 

 

Мақсаты: Ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген, рухани жаңғыру бағыттарында  қоғамдық жұмыстарға  белсене араласатын, салауатты 

өмір сүру дағдысын ұстанған елжанды – зиялы тұлға дайындау. 

 

Міндеттері :  

 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-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 салтын қалыптастыру. 

 

№ Тәрбие жұмысының атауы Аяқтау нысаны Жауаптылар 
Орындау 

мерзімі 

I. Тәрбиені нормативтік құқықтық қамтамасыз ету 

1 
Сынып жетекшілердің тәрбие жоспарларын бекітуге ұсыну Бекітілген жоспар  Сынып жетекшілер, 

Тәрбие орынбасары 

Қыркүйек 

2 

«Білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік және 

отаншылдық» Ашық тәрбие сабағы 

 «Жол ережесін сақтайық!»ЖЖЕ 

   

3 
Қазақстан Республикасы күніне орай 

ұйымдастырылатын іс шаралар 

Жоспар  ДТІЖО 

Сынып жетекшілер 

 

4 
 «Адал ұрпақ», «Abai» дебат клубы, «Жас ұлан», «Жас 

қыран» клубының, өзін-өзі басқару  ұйымының 

мектепішілік клуб топтарының құрылуы. 

Бекітілген жоспары Үйірме жетекшілері Қыркүйек 

5 
Оқушылардың мектептен тыс мекемелерде қосымша 

біліммен қамтылуы туралы мәлімет алу 

Google form 

Тізімі 

Сынып жетекшілер Қыркүйек 

 

6 
Оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымының жоспарын, 

құрамын бекіту 

Жұмыс жоспары Тәлімгер Қазан  

7 

 

 

Сабақтан тыс қызметті ұйымдастыру Жобалар  Тәрбие орынбасары 

 

Жыл бойы 



 

ІІ. Ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету 

1 
Жаңа оқу жылына арналған сыныптардың ата-аналар 

жиналысының өткізілуін бақылау 
Жиналыс хаттамасы Сынып жетекшілер 

Қыркүйек 

Онлайн  

2 

Қауіпсіздік ережемен таныстыру.(Балалардың жарақатының 

алдын алу бойынша сынып жетекшілердің жұмысты 

ұйымдастыруы)  

Пед.кеңес.  Тәрбие орынбасары 
Тамыз 

 

3 Сынып сағаттарына қатысу Анықтама Тәрбие орынбасары Жыл бойы 

4 Сыныптан тыс шараларға қатысу және оларды талдау 
Элеуметтік желілерге 

жариялау 
Тәрбие орынбасары Жыл бойы 

5 Сынып жетекшілермен семинарлар ұйымдастыру 
Хаттама  

 
Тәрбие орынбасары Жыл бойы  

6 I тоқсанда атқарылған жұмысының талдауы 
Тәрбие жұмысының 

талдауы 
Тәрбие орынбасары Жыл бойы 

7 
Оқу жылындағы мерейтойлық күнтізбелік күндерді 

ұйымдастыру 
Фото, талдаулар Тәрбие орынбасары Жыл бойы 

8 Оқу бойындағы іс шаралар жоспарын жасау 

Іс шара жоспары 

талдауымен, 

фото,видеолар 

Тәрбие орынбасары Жыл бойы 

 

1)Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие 

Мақсаты: білім алушылардың бойында патриотизм сезімін, құқықтық және азаматтық сана-сезім; тұлғалық еркіндік құндылығын; адамаралық 

және топаралық төзімділік құндылығын; зорлық-зомбылық пен агрессияға жол бермеу; меншік пен материалдық молшылық құндылығын; 

еңбекті құрметтеу; өмірге деген құрмет сезімін; түрлі кемсітушілікке жол бермеу, адамдардың теңдік құқығы идеясының принципін 

қалыптастыру. 

№ Тәрбие жұмысының атауы Аяқтау нысаны Жауаптылар Орындау 

мерзімі 

1 Білім күніне арналған «Білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік және 

отаншылдық» атты салтанатты сап түзеу 

Фото,видео,сценарий ТІЖО,  1 сынып 

жетекшілері 
қыркүйек 

2 Білім беру сабағы «Білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік және 

отаншылдық» сынып сағаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Сабақ жоспарлары Сынып жетекшілер  

1-11 сынып 
қыркүйек 



3 Тілдер мерекесі 

«Сөз-тілдің көркі» тілге қатысты фестивальдер мен байқаулар 

 

Жоспар, фото 

анықтама 
Қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінің әдістеме 

бірлестігінің жетекшілері  

қыркүйек 

4 «Отбасы –тәрбие басы, мектеп- тәрбие жаршысы» отбасы 

күніне 

фото,видео Сынып жетекшілер  

 
қыркүйек 

5 «Менің Отаным...» Қазақстан Республикасы күніне орай 

мектеп алаңында флэшмоб ұйымдастыру 

фотоанықтама 
ТІЖО, ұйымдастырушылар қыркүйек 

6 Республикасы күніне орай  «Отан-ана, жер-бесік»  әлеуметтік 

желі арқылы «Жас ұлан» ұйымының үздік тілектері мен 

жолдаулары  

фото, видео 

Тәлімгерлер  қыркүйек 

7 Республикасы күніне орай «Ұлы Даланың жеті қыры» 

домбырашылар челленджі әлеуметтік желіде жариялау 

 
  

8 
Республика күніне арналған концерттік бағдарлама 

фотоанықтама Музыка пәнінің 

мұғалімдері 
қазан 

9 

«Оқуға құштар мектеп»  жобасы Фотоанықтама 
5-7 сынып  

Кітапханашы 
қазан 

10 Сынып сағаттары: 

1. " "Біз жолдардағы қауіпсіздікті қолдаймыз!". 

2. «Қазақстан көшбасшымен бірге» 

3. «Адалдық сағаты» сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетін қалыптастыру 

4. «Саналы ұрпақ-жарқын болашақ» 

5. « Эко сағат» 

Сабақ жоспарлары, 

фотосуретті анықтама 

1-4 сынып жетекшілері 

5-7 сынып жетекшілері 

8-11 сынып жетекшілері 

 

қараша 

 

11 
«Жас қыран» (1-4 сыныптар), «Жасұлан» (5-10 сыныптар) 

ұйымдарының жұмысын ұйымдастыру. 

Фотосуретті 

анықтама, сараптама 

Мектеп тәлімгері 

Сынып жетекшілер 

Жылына 2 рет 

қабылдау 

12 Қазақстанның Мемлекеттік рәміздерінің 30 жылдығы 

арналған «Менің туым» акциясын өткізу 
 Суретті анықтамалар 

1-11 сынып 

 Сынып жетекшілері 
желтоқсан 

13 «Ауғанстан ақиқаты» Бейнесюжет Кітапханашы  ақпан 

14 
«Ана – шапағат, Ана - махаббат»   

Сценарий, фото 

анықтама 

Мектеп тәлімгері 

 
наурыз 



15 «Наурыз тойы  - жыр, аңыз» Сценарий, анықтама ТІЖО наурыз 

16 
«Ел бірлігі – достық бастауы»  

Сценарий, фото 

анықтама, бейнеролик 

4-5 сыныптар 

Сынып жетекшілері 
сәуір 

17 
Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне құрмет 

 

Апталық жоспары, 

нәтижесі  

ТІЖО 

1-11 сыныптар 

Сынып жетекшілер 

мамыр 

18 
"Батырлар ерлігіне тағзым" /Ауған соғысы жауынгерлерімен 

кездесу/ 

Шара жоспары, 

суретті анықтама 

ТІЖО 

7-11-сыныптар  

 

мамыр 

19 

Соңғы қоңырау. 

Салтанатты жиын 

Сценарий 

Анықтама 

Безендіру жұмыстары 

1-11 сыныптар 

ТІЖО 

Сынып жетекшілері 

Мектеп парламенті  

мамыр 

 

1.1 Құқықтық тәрбие 

1 ҚР Конституциясы күнін мерекелеу 

 
Түсіндіру жұмыстары 1-11 сыныптары тамыз 

2 «Бала құқығы туралы» БҰҰ Конвенциясының негізгі 

ережелерімен таныстыру 

 

Таныстыру, түсіндіру 

жұмыстары 

Әлеуметтік педагог, 

сынып жетекшілер 

қыркүйек –

қазан 

3 

«Кәмелетке толмағандардың әкімшілік жауапкершілігі» дәріс 
хаттама 

 

1-11 сыныптар 

ТІЖО 

Мектеп инспекторы 

қазан 

4 

«Синтетикалық есірткінің зияны» дәріс Фотоанықтама 

ТІЖО 

Мектеп инспекторы 

Әлеуметтік  педагогтар 

Сынып  жетекшілер 

қазан 

5 
«Жасөспірімдер қалай жұмыс жасаймыз?» дәріс 

Хаттамалар 

анықтамалар 
Балалар суицологы қараша 

6 «Жасөспірімдердің арасында суицидтің алдын алу» дәріс 

 
Суретті анықтама Психолог желтоқсан 

7 «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» ҚР 

Заңдарымен таныстыру 

Анықтама 

 

ТІЖО  

Мектеп инспекторы 

Тоқсанына       

1 рет 



 

8 Сынып сағаттары: 

1. «Адалдық сағаты» 1-11 сныптар  

2. «Менің құқықтарым – менің міндеттерім»   (1-4 сынып) 

3. «Құқыққа қарсы әрекеттер үшін жауапкершілік»                    

(5-8 сынып) 

4. «Құқықбұзушылықтар мен заңды жауапкершілік»  

(9-11 сынып) 

Сабақ жоспары 

Суретті анықтамалар 
Сынып көшбасшылары сәуір 

9 «Отбасындағы зорлық-зомбылыққа жол жоқ», «Түнгі 

қаладағы балалар», «Жасөспірім» рейдттерді ұйымдастыру 

және өткізу. 

 

Анықтама  
10-сыныптар 

АӘД мұғалімі 

мамыр 

 

1.2 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

 

1 «Сыбайлас жемқорлық – қоғамға қарсы әрекет"  педкеңес ДТІЖО қыркүйек 

2 
«Адал және сатылмайтын еңбек бейнесі» 

Анықтама  

2,4 сыныптар  

1-4 сыныптар  

Сынып жетекшілер 
желтоқсан 

3 «Адал ұрпақ» клубы жұмысының жарты жылдық жұмысының 

нәтижесімен танысу 
Суретті анықтама Сынып жетекшілер  қаңтар 

4 
«Адам құқығы және сыбайлас жемқорлық» 

 

Сабақ жоспарлары 

Суретті анықтамалар 

Бейнероликтер 

5-11 сынып 

Сынып жетекшілері 

ТІЖО 

 ақпан 

5 «Адал ұрпақ» клубы   Хаттама  5-10 сыныптар Наурыз  

6 «Сыбайлас жемқорлықсыз 

болашақ» 
Қорытынды анықтама 

7-8 сыныптар 

Сынып жетекшілері 
сәуір 

7 

Құқық қорғау органдарының өкілдерімен кездесу, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. 

Кездесу жоспары 

Анықтама 

8-11 сынып  

Сынып жетекшілері 

Мектеп инспекторы 

Әлеуметтік педагогтар 

жылына екі рет 

 

2) Рухани-адамгершілік тәрбие 

Мақсаты: адамгершілік бейне, адамгершілік сана-сезім; құндылықты сезімдер мен ізгілік қасиеттер, ар-ұят, намыс, парыз, сенім, 



жауапкершілік, жолдастық, мейірімділік, ұят, табандылық, қайырымдылық, ынтымақтастық, ұлттық келісім құндылығы, өзге халықтардың 

мәдениеттін, салт-дәстүрін және тілін құрметтеу және дәріптеу құндылығы; өмірге деген этикалық жауапкершілік көзқарас қалыптастыру. 

 

1 «Адамзаттың ұлы ұстаздары» 

Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық  мерейтойы  

Сценарий 

Сабақ жоспарлары 

Анықтама 

ТІЖО қыркүйек 

2 «Адал ұрпақ» ерікті мектеп клубтары (жеке жоспар бойынша) Фотоанықтама Сынып жетекшілер  бір жыл ішінде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3 «Құндылықтарға негізделген білім беру» Фотоанықтама ТІЖО, Сынып жетекшілер бір жыл ішінде 

4 Роза Бағланованың 100 жылдығы 

 

фотоанықтама кітапханашы қазан 

5 «Оқуға құштар мектеп» жобасы аясында «Тағылым» 

бағдарламасы 

 

Жоспар  

Суретті анықтама 

1-11 сыныптар 

Жалелов Д. 

Қабен Н. 

Жыл бойы 

6 «М.Әуезовтың 125 жылдығы»  Өткізу жоспары, 

суретті анықтама 

ТІЖО 

Қазақ тілі мен әдебиеті 

бірлестігі 

Жыл бойы 

7 «Отбасымен қосылып оқу» 

 

Жарияланымдар   Мектеп кітапханашылары Жыл бойы 

8 Театр өнері  Фото,видео Театр жетекшісі  

Иманбаев Е 

Желтоқсан 

9 «Ұшқыр ой алаңы» оқушылардың дебаттық қозғалысы Жоспары 

Суретті анықтама 

 

Тәлімгерлер 

Жыл бойы 

10  «Қазыбек бидің 355 жылдығы»  Жоспары 

Суретті анықтама 

ТІЖО 

Тарих бірлестігі 

 

11 Жамбыл Жабаевқа – 175 жыл Жоспарлар ,  

фото анықтама 

ТІЖО 

Қазақ тілі мен әдебиеті 

бірлестігі 

Жыл бойы 

12 «Мейірбандық – адамның барлық адамгершілігіне түрткі 

болатын негіз»  

 

фото анықтама 

Мектеп тәлімгері 

Сынып жетекшілер 

қараша 

13 «Қайырымдылық жасампаз күш» 

 

 анықтамалар Сынып жетекшілері қазан 

14 «Музей сабақтары» жобасы 

 

 фото анықтама 1-2 сынып жетекшілері Жыл бойы 



15 «Алып тұлға» Д.Қонаевтың 110 жылдығы Анықтама  Сынып жетекшілер 

 

Жыл бойы 

2.1 Балалар мен жасөспірімдердің теріс діни ағымдарға тартылуының алдын алу шаралары 

 

1 Отбасында теріс діни көзқарасы бар және орамал киетін, 

басқа да дәстүрлі емес ағымдардағы оқушыларды анықтау 

Жазбаша мәлімет 1-11 сынып жетекшілері 

ТІЖО 

Әлеуметтік педагог 

 

қыркүйек 

2  Діни мәселелерді зерттеу орталығымен кездесу ұйымдастыру Хаттама  

Суретті анықтама 

9-11 сыныптар 

Сынып жетекшілер 

 

бір жылда екі 

рет 

3 Теріс діни ағымдардың кері әсері Суретті анықтама Сынып жетекшілер Жылына бір 

рет 

4 Жазғы демалыс уақытында мектеп оқушыларына теріс діни 

ағымға бас бұрмау және террорлық әрекеттерден аулақ болу 

туралы жұмыс жүргізу 

Анықтама  1-11 сынып жетекшілері 

(Ескерту: әр сыныптың жас 

ерекшелігіне қарай 

түсіндіру жұмыстары 

мамыр 

 

3) Ұлттық тәрбие 

Мақсаты: құндылықтар жүйесін қалыптастыру, қазақ тілін білу, Қазақстан Республикасының мемлекеттік атрибуттары мен мемлекеттік 

рәміздері туралы жарыстар мен олимпиадалар өткізу, әрбір мектепте мұражайлар ашу, атақты спортшылар, ғалымдар, көрнекті тұлғалар 

дәріптеуді жүзеге асыру. 

1 
Алтын күз мерекесі 

фото анықтама Сынып жетекшілері 

 
қыркүйек 

2 Мұғалімдер күні салтанатты жиын Фото,видео Сынып жетекшілер қыркүйек 

3 «Толық адам болу – жетістіктің жолы» тренинг-сұхбат Фото анықтама 8-10  сыныптар 

Сынып жетекшілер 
қазан 

4 «Ұлттық ойын – халық мұрасы» жобасы бойынша 

ұйымдастыру жұмыстары. 

 

Презентация 

ТІЖО 

 
үнемі 

5 «Өз өлкеңді таны» танымдық сағат Суретті анықтама Жас Ұлан ұйымы ақпан 

6 Сынып сағаттар: 

1. «Тәуелсіз Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

рәміздері» (1-4 сынып) 

Сабақ жоспары, 

анықтамалар 

(әр параллельден бір 

ТІЖО 

Сынып жетекшілері 

қаңтар 



2. «Мемлекеттің дамуындағы рәміздердің маңызы» (5-8 

сынып) 

3. Мемлекеттік рәміздер – мемлекеттің, біздің 

егемендегіміздің негізі» (9-11 сынып) 

жоспар, анықтама) 

7 Қалалық  «Шаттық» байқауына дайындық шаралары Анықтама  ТІЖО 

Мектеп тәлімгері 

қаңтар 

8 «Ою-өрнек party» этномәдени фестивалі Жоспары 

Суретті анықтама 

Эстетика бірлестігі ақпан 

9 «Теңге – Тәуелсіз Қазақстанның белгісі»  Лекция  

Суретті анықтама 

6-10  сыныптар  

Сынып жетекшілері  

сәуір 

10 «Қазақ әндері» жобасы  Сараптама  ТІЖО,Сынып жетекшілер Жыл бойы 

 

 

4) Мектептегі отбасылық тәрбие 

Мақсаты : неке құндылығы және отбасы мүшелерін құрметтеу; толыққанды отбасын құру үшін денсаулық құндылығы; рухани байлық; 

туыстары мен жақындарына деген адалдық сезімі; отбасылық дәстүрлер; мұралар мен салт-дәстүрлерді ұқыпты қарау; ана қасиеті; махаббат, 

адалдық, достық – сезімдері құндылығы. 

 

1 Сыныптың әлеуметтік төлқұжаты  

 

Хаттама  1-11 сынып  жетекшілері, 

әлеуметтік педагогтар 

қыркүйек  

2 «Менің отбасым» видео челлендж Фото анықтама ТІЖО қыркүйек 

3 Отбасы күніне арналған сынып сағаттар: 

1. «Бәрі де отбасынан басталады»(1-4 сынып) 

2. «Үйде құт болса, қазына керек емес»(5-7 сынып) 

3.«Отбасының басты құндылықтары»(8-11 сынып) 

Сабақ жоспарлары, 

анықтамалар  

ТІЖО 

Сынып жетекшілер 

қыркүйек 

4 «Қарттарым асыл қазынам» 

 

Фото,Анықтама 9-11 сыныптар 

Сынып жетекшілер 

 қыркүйек 

5 «Жасөспірім мен заң» дәріс фотоанықтама 8-сынып 

Орыс тілі мен әдеб. 

бірелстігі 

қазан 

6 «Бала құқығы – адам құқығы» ашық сабақтар 

 

фотоанықтама 1-11 сыныптар қараша 

7 «Менің құқығым» шығарма жазу сайысы анықтама 1-11 сыныптар қараша 



Қазақ тілі мен әдеб. 

бірлестігі 

8 «Өз құқығыңды біліп, өзіңді қорға» дәріс 

 

Суреттіанықтама 7-сыныптар қараша 

9 Жаңа форматтағы ата-аналармен тәжірибе алмасу сағаты Анықтама  5-10 сыныптар 

Сынып жетекшілері 

жылына екі рет 

10 «Бейбітшілік пен мейірім періштелері» көрме Фотоанықтама  1-7сынып 

Өзін-өзі тану бірлестігі 

 

қаңтар 

11 «Бала тәрбиесіндегі жалпы адамзаттық құндылықтар» кездесу Фотоанықтама 8- сыныптар 

Сынып жетекшілері 

қаңтар 

12 Қамқоршылық кеңесі мүшелерімен кездесу. І жартыжылдық 

бойынша есеп беру 

 

Хаттама  ТІЖО  ақпан 

13 «Мейірім төгетін – Ана» кітаптар көрмесі Фотоанықтама 1-11 сыныптар 

Сынып жетекшілер 

ақпан 

14 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) 

Сабақ жоспары 

Суретті анықтама 

Сынып жетекшілер 

Тәлімгер  

наурыз 

15 Ата-аналармен қарым-қатынасты жолға қоюдағы жаңашыл 

көзқарастар 

Хаттама  

Суретті анықтама 

Мектеп психологтары 

10- сынып жетекшілері сәуір 

16 Педагогикалық және ата-аналар консилиумдарын құру. Қиын 

балалармен және әлеуметтік қиындыққа ұшыраған отбасы 

балаларымен жұмыста бірлесе қызмет атқару 

Бұйрық 

Анықтама 

1-11 сынып 

Әлеуметтік педагог 

ТІЖО 

 

жыл бойы 

17 Қамқоршылық кеңесі мүшелерімен кездесу.  

ІІ жартыжылдық бойынша есеп беру 

Хаттама  ТІЖО мамыр 

 

5)Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

Мақсаты: еңбек ең жоғары құндылық ретінде; шығармашылық еңбек; еңбек мәдениеті; экономикалық сана-сезім; мамандық; мансап; 



функционалдық сауаттылық; компьютерлік сауаттылық; жаһандық экологиялық сана-сезім; экомәдениет құндылығы, экологиялық мәдениет; 

табиғатқа ерекше құндылық ретіндегі сүйіспеншілік сезімі; туған жерге және кіші Отанға деген сүйіспеншілік сезімі тәрізді құндылықтар 

қалыптастыру. 

 

1 «Күз сыйы» көрмесі 

 

Суретті анықтама, 

бейнеролик 

1-11  сыныптар 

Педагог ұйымдастырушы 

қазан 

2 Қайырымдылық істер апталығы Жоспар 

Анықтама  

1-11 сынып 

Сынып жетекшілер 

ТІЖО 

жылына 2 рет 

3 «Менің аулам! Менің мектебім» Жоспар, анықтама Сынып жетекшілер 

ТІЖО 

сәуір 

 

5.1.Экономикалық тәрбие 

1 «15 қараша – ұлттық валюта күні» танымдық сағат суретті анықтама 8-11 сынып 

Кітапханашы 

қараша 

2 «ХХІ ғасыр менеджері» Суретті анықтама 

Жарияланымдар 

8-сыныптар 

Дебат жетекшісі 

сәуір 

5.2. Экологиялық тәрбие 

1 «ТазаLIFE» эко-сұрыптау 

 

Суретті анықтама 1-11 сыныптар қыркүйек 

2 Сыныпта және мектепте қоқысты сұрыптап жинау шарасын 

дұрыс ұйымдастыру 

Анықтама  1-11 сыныптар  үнемі 

3 « Жасыл мектеп» жобасына қатысу Суретті анықтама Жэарытылыстану пәні 

мұғалімдері 

жыл бойы 

4 «Көкмайса» жобасын енгізу Жарияланым 

Анықтамалар  

5-10 сыныптар 

Технология пәні 

мұғалімдері 

жыл бойы 

5 «Эко театрлар» оқушылардың театрға баруын ұйымдастыру Фото,видео ТІЖО ,Сынып жетекшілер 

 

Бір жылдың 

ішінде 

 

6) Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 

Мақсаты: эстетикалық сана-сезім; эстетикалық талғам мен сезім; қазақ халқының, Қазақстандағы басқа да этностар мен этникалық топтардың 

ұлттық мәдениет құндылықтарын көркемдік-эстетикалық қабылдау. 



1 «Жол белгілері» көрмесі Суретті анықтама Педагог-ұйымдастырушы Жыл бойы 

 «Кинотайм» көркем фильм көрсету Фото, видео «Жас Ұлан» ұйымы Ай сайын 

2 «Күз сыйы» көрмесі 

 

Суретті анықтама, 

бейнеролик 

1-11  сыныптар 

Педагог ұйымдастырушы 

қазан 

4 «Балалар мен театр» ағартушылық жобасын жүзеге асыру Суретті анықтама 

Жарияланымдар  

6-сынып жетекшілері жыл бойы 

5 Атақты және өнер қайраткерлерімен кездесу Суретті анықтама Қазақ тілі мен әдеб 

бірлестігі 

қараша 

6 «Домбыра party» 

 

Суретті анықтама Педагог-ұйымдастырушы 

Мектеп тәлімгері 

Музыка пәні мұғалімдері 

ақпан 

7 «Мектеп өмірінің бір күні» ата-анармен жұмыс Суретті анықтама ТІЖО , Сынып жетекшілер 

 

Бір жылдың 

ішінде 

8 «Келдің міне, Жаңа жыл»  ТІЖО 

Тәлімгер 

желтоқсан 

9 Роза Бағланованың 100 жылдығы фотоанықтама кітапханашы қазан 

10 Ұлы Дала мұрагерлерінің үздік мұралары Анықтама  Мектеп кітапханашылары жылына екі рет 

11 «Менің халқымның өсиеттері» Анықтама  Мектеп кітапханашылары жылына екі рет 

12 Халықаралық бейбітшілік күніне арналған бір сағат Суретті анықтама 1-11 сынып 

Сынып жетекшілері 

мамыр 

13 Театрларға, мұражайларға, көркемсурет көрмелеріне, 

галереяларға, тарихи орындарға әкскурсия 

Суретті анықтама 1-11 сынып 

ТІЖО 

жыл бойы 

 

7) Зияткерлік тәрбие 

Мақсаты: білімнің құндылығын; зияткерлік позицияның құндылығын; әр тұлғаның көшбасшылық қасиеттері мен дарындылығы құндылығын;  

ақпараттылық мәдениеті – кибермәдениетті және кибергигиенаны қалыптастыру. 

 

1 «Теріс діни ағымдардың кері әсері» дәріс Анықтама  7-10 сыныптар 

Сынып жетекшілері 

Мектеп психологтары 

қыркүйек 

2 «АхметCUP» дебат ойыны Суретті анықтама Дебат жетекшісі Абдиров 

Ө. 

қыркүйек 

3 «A.B.QUEST» ойыны суретті анықтамасы 8-11 сынып қыркүйек 



ТІЖО  

4 «Эссе жазып үйренейік» анықтама Қазақ тілі мен әдеб. 

Бірлестігі 

қазан 

5 «Тәуелсіздік – тұғырым» эссе жазу байқауы  

 

анықтама  Педагог-ұйымдастырушы желтоқсан 

6 «Егемен CUP» қалалық дебат ойыны Суретті анықтама  ТІЖО 

Дебат жетекшісі  

Тарих бірлестігі 

желтоқсан 

7 «Ұшқыр ой» аудандық дебат ойыны 

 

Суретті анықтама  

 

ТІЖО 

Дебат бірлестігі 

желтоқсан 

 

8 «Aqyl battle»  Зияткерлік ойын «Жас ұлан» ұйымы желтоқсан 

 

8) Дене тәрбиесі салауатты өмір салты 

Мақсаты : дене тәрбиесі мен спорт, физикалық жетілдіру, өз денсаулығына жауапкершілікпен қарау құндылығы қалыптастырады. 

 

1 «Спорт, денсаулық, дене шынықтыру – бұл ең үздік 

мәдениет» спорттық ойыны 

суретті анықтамасы 1-11 сыныптар 

ТІЖО 

Дене шынықтыру 

мұғалімдері 

қараша 

2 Футбол, волейбол, баскетбол мектеп лигасын ұйымдастыру 

 

суретті анықтама 7-10 сыныптар 

Сынып жетекшілер 

Дене шынықтыру 

мұғалімдері 

желтоқсан 

3 «Салауатты өмір салты үшін» 

 

Көрме қорытындысы, 

анықтама 

1-4 сыныптар 

Сынып жетекшілер,  

Бейнелеу өнері мұғалімдері 

қазан 

4 «Нашақорлыққа ЖОҚ дейміз!» стенд Үздік мақаланы 

жариялау 

ТІЖО 

 

Жыл бойы 

8.1. Балалар мен жасөспірім дердің бойында позитивті өмірлік ұстаным қалыптастыру бойынша шаралар 

 

1 Ата-аналардың психологиялық білімін жетілдіру үшін 

жаднамалар тарату 

Психологтар Жыл ағымында жаднама тарату 

2 «Сенім поштасының» жұмысы Психологтар Жыл ағымында жыл бойы 



 

                                                                                          8.2. Оқушылар өмірінің қауіпсіздігі 

1 Техника қауіпсіздігі  ТІЖО 

Сынып жетекшілер 

 

Қыркүйек  жоспар 

2 Жаңа жылдық шырша мерекесі кезіндегі қауіпсіздік Сынып жетекшілер Желтоқсан  интерактивті 

сабақтар 

3 Сынып сағаттары: 

1. «Қатаң есте сақтаңдар – өрт өздігінен болмайды». 

2. «Өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін білуге міндеттісің». 

Сынып жетекшілер Сәуір-мамыр сынып 

сағаттар 

4 Сынып сағаттары: 

1. «Жол жүру ережелерінің ғажайып әлемі». 

2. «Жаяу жүргінші болу ғылым». 

Сынып жетекшілер 21-24 мамыр сынып 

сағаттар 

5 Күзгі, қысқы, көктемгі, жазғы демалыс кезіндегі қауіпсіз 

ережелері  

 

Сынып жетекшілер Жыл ағымында әңгіме 

сабақтары 

    

 

 


