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2022-2023 оқу жылы 

 



ТАМЫЗ  

№ 
р/р 

Бақылау 
тақырыбы 

Бақылау 
мақсаты 

Бақылау 
объектісі 

Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауапты
лар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

I. Нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау 

1 

Ы. Алтынсарин атындағы 
Ұлттық білім 
академиясының  
Ғылыми-әдістемелік 
кеңесі шешімімен 
ұсынылған ӘНХ  
(2022 жылғы 21 шілдедегі 
№8 хаттама) 

Мұғалімдерге 
әдіснамалық және 

оқу-әдістемелік 
қолдау көрсету 

Педагогикал
ық үрдіске 
қатысушы 
ұстаздар 

пәндік Жеке -дара Жыл бойы Әкімшілік ӘК талдама 
 
 

2 

«Мектепке дейінгі тәрбие 
мен оқытудың, бастауыш, 
негізгі орта және жалпы 
орта, техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім берудің 
мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарттарын 
бекіту туралы» (бұдан әрі 
–МЖМБС) (Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2022 
жылғы 3 тамыздағы № 
348 бұйрығы; 

Жалпыға міндетті 
оқуға тартуды 

қамтамасыз ету  
 

1-11 сынып 
оқушылары   

 

жалпы 
 

Құжаттамалар
ды зерделеу 

 

Жыл бойы 
 

ОІМ 
 

ӘК, ПК 
 

анықтама  

3 

«Қазақстан Республика-
сында бастауыш, негізгі 
орта, жалпы орта білім 
берудің үлгілік оқу 
жоспарларын бекіту 
туралы» (ҚР МП 2012 
жылғы 8 қарашадағы № 
500 бұйрығы); 

1-11 сыныптар 
бойынша үлгілік оқу 
жоспарының тиісті 
қосымшасына сай 
жұмысты 
ұйымдастыру 

2-11 сынып 
оқушылары   

жалпы 
Құжаттамалар
ды зерделеу 
 

Тамыз- қаңтар ОІМ ПК №1 анықтама  

4 

 «Жалпы білім беру 
ұйымдарына арналған 
жалпы білім беретін 
пәндер,таңдау курстары 
мен факультативтер 
бойынша үлгілік оқу 

Жалпыға міндетті 
оқуға тартуды 
қамтамасыз ету 

5-11 сынып 
оқушылары   

жалпы 
Құжаттамалар
ды зерделеу 
 

Жыл бойы ОІМ ПК №1 анықтама  



бағдарламаларын 
бекіту туралы» (ҚР БҒМ 
2013 жылғы 3 сәуірдегі 
№ 115 бұйрығы); 

5 

«Орта білім беру 
ұйымдарына арналған 
оқулықтардың, мектепке 
дейінгі ұйымдарға, орта 
білім беру ұйымдарына 
арналған оқу-әдістемелік 
кешендердің,оның ішінде 
электрондық нысандағы 
тізбесін бекіту туралы» 
(ҚР БҒМ 2020 жылғы 22 
мамырдағы № 216 
бұйрығы); 

Жалпыға міндетті 
оқуға тартуды 
қамтамасыз ету 

1-11 сынып 
оқушылары   

жалпы 
Құжаттамалар
ды зерделеу 
 

Жыл бойы 

Кітапханаш
ы мен 
сынып 
жетекшілер 

ПК №1 анықтама  

6 

«Мектепке дейінгі, орта 
білім беру ұйымдарын, 
сондай-ақ арнайы білім 
беру ұйымдарын 
жабдықтармен және 
жиһазбен жарақтандыру 
нормаларын 
бекіту туралы» (ҚР БҒМ 
2016 жылғы 22 
қаңтардағы №70 
бұйрығы); 

Санитариялық 
қағидаларының 
талаптарын орындау, 
мектеп  жағдайын 
бақылау 

Арнайы 
жабдықталғ
ан 
кабинеттер 

жалпылама 
Құжаттамалар
ды зерделеу 
 

Тоқсан сайын Әкімшілік Лездеме анықтама  

7 

«Орта, техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім беру 
ұйымдарының 
педагогтері жүргізу үшін 
міндетті құжаттардың 
тізбесін және олардың 
нысандарын бекіту 
туралы» (ҚР БҒМ 2020 
жылғы 6 сәуірдегі № 130 
бұйрығы); 

Мектеп 
мұғалімдерінің 
жүргізу үшін міндетті 
құжаттардың тізбесін 
негізге алу 
 

мұғалімдер арнайы 
Құжаттамалар
ды зерделеу 
 

Тоқсан сайын 
Әдістеме 
бірлестік 
жетекшілері 

Лездеме Құжаттар тізбесі  



8 

«Мектепке дейінгі тәрбие 
мен оқыту, бастауыш, 
негізгі орта, жалпы орта 
білім беру ұйымдарында 
педагогикалық кеңес 
қызметін ұйымдастыру-
дың және оны сайлау 
тәртібінің үлгілік 
қағидаларын бекіту 
туралы» ҚР БҒМ 2008 
жылғы16 мамырдағы № 
272 бұйрығы (өзгерістер 
мен толықтырулар ҚР 
БҒМ 2020жылғы 2 
сәуірдегі №125 
бұйрығымен енгізілген); 

Педагогикалық 
кеңесте оқу-тәрбие 
үрдісіне қатысты 
сұрақтар талқыланып, 
ұйымдастырылуы.  

Пед.үрдіске 
қатысушы 
лар 

тақырыптық 
Құжаттамалар
ды зерделеу 
 

Тоқсан сайын Әкімшілік ПК хаттама  

9 

«Бастауыш, негізгі орта 
және жалпы орта білім 
берудің 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); 

Барлық балалардың 
оқуға қолжетімділігін 
қамтамасыз ете отырып, 
мектепке қабылдауды 
қамтамасыз етуді 
ұйымдастыру 

оқушылар әңгімелеу 
Құжаттамалар
ды зерделеу 
 

Тоқсан сайын 

Ата-ана 
өтініші мен 
жеке іс 
қағазын 
жүргізуші 

ДЖО Бұйрық  

 

Педагогтерге біліктілік 
санаттарын беру (растау) 
қағидаларын бекіту 
туралы ҚРБҒМ-нің 2016 
жылғы 27 қантардағы № 
83, 2021 жылғы 12 
қарашадағы 561 бұйрығы 

Педагогтерді  
аттестаттаудан өткізу 
қағидалары мен 
шарттары, жаңа 
талаптар. 

Мұғалімдер Тақырыптық  
Құжаттамалар
ды зерделеу 
 

Тамыз-
қыркүйек 

ДБОЖ, 
инновация 
орынбасарла
ры 

ӘК  Хаттама   

10 

Баланың құқықтарын 
қорғау. 2020 – 2023 
жылдарға арналған жол 
картасы 

ҚР Үкіметінің 2020 
жылғы 30 наурыз № 156 

Тұрмыстық  зорлық –
зомбы-лыққа қарсы іс-
қимыл жасөспі-рімдер 
арасында суицидтің 
мәселелерін шешу 
жолдары 

 

       5-10 
сыныптар 

 

Жеке 
бақылау  

 

 «Тәуекел»  
жобасы 

 

Тоқсан 
сайын 

 

ТЖО,ТӘ, 
психолог, 
әлеуметтік 
педагог 

  

 

СЖО-1 

 

 

Анықтама  

 

 

І-ІІжж.  



қаулысы 

11 

ҚР білім беруді және 
ғылымды дамытудың  
2020 – 2025 жж. 
мемлект.бағдарлама 

2020-2025 жж. 
бағдарламада 
әлеуеметтік 
жобалардың 
орындалуы 

«Оқуға 
құштар 
мектеп», 
«Туған 
жерге 
тағзым» 

Тақырыптық 
бақылау 

Сынып 
сағатында 20 
минут кітап 
оқу.  

 

Жыл бойы 1-11 сынып 
жетекшілер 

ҚББ, 
кітапхана 

СЖО-1  Bookworm 
жобасына қатысу 

Сәуір  

12 

Қазақстан Республикасы 
БҒМ сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы 
стандарты.Әдеп кодексі 

Педагогтердің 
сұрақтары туындаған 
жағдайда әдеп 
кеңесінде қаралу  
шешімін табу   

Педагогтік 
әдеп кеңесі 

Жалпылама 
бақылау 

Кеңес 
отырысы  

Қажеттілікке 
қарай 

А.Рахметулл
ин әдеп 
кеңесі 
мүшелері 

Әдеп кеңесі Хаттама  Қажетті 
жағдайда 

ІІ. Талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

1 
 

2022-2023 оқу 
жылындағы  ҚР Жалпы 
орта 
 білім беретін 
мектептерінде 
Әдістемелік  нұсқау хат 

Әдістемелік нұсқау 
хатындағы тәрбие 
жұмысының жүзеге 
асырылуы 

Сынып 
жетекші  
ТЖО,  

ПҰ, ҚББП, 
психолог, 
әлеуметтік 
педагог 
жоспары 

 

Жеке 
бақылау 

 

Жоспар құру 

 

Жыл бойы 

Сынып 
жетекшілер, 
ПҰ, ҚББП,  

психолог, 
әлеуметтік 
педагог 

СЖО 1 Жылдық жоспар  ІІжж. 

2 
 Сынып жетекшінің әрбие  
жұмысының  жоспары 

Тәрбие  жоспарының 

орындалуы 

Сынып 
жетекшілер  

Жалпылай 
бақылау 

Сынып сағаты Жоспарлы  Тәрбие 
орынбасарла
ры 

СЖО 1 Жоспарды жүзеге 
асыру 

ІІжж. 

ІІІ. Оқу процесінің сапасын бақылау 

1 
 

Қабылдау 
комиссиясының жұмысы 
(1, 10 сыныпқа қабылдау  
және басқа сыныптар), 
сынып-комплектілерін 
жинақтау. 

Мектепалды даярлық 
тобын  қабылдау және 
топтарды комплектілеу.  

Жалпыға міндетті 
оқуға тартуды 

қамтамасыз ету 
1 сынып Жалпы  Құжаттамалар

ды зерделеу Тамыз 

Оқу ісі 
орынбасарла
ры 
қабылдау 
комиссиясы 
мүшелері 

ДЖО №1 Бұйрық  

2 Тарификация, жылдық 
сағат сеткасын дайындау 

 1-11 сынып Жалпы  Құжаттамалар
ды зерделеу 

Тамыз Ережепова 
Г.Е. 

ДЖО  №1 Бұйрық, сағат 
сеткасы 

 



3 Сабақ  кестесін құру Оқу процесін сапалы 
ұйымдастыру 1-11 сынып  пәндік  Жеке дара Тамыз- 

қыркүйек 
Оқу ісі 
орынбасарла
ры 

Лездеме №1     Сабақ кестесі  

4 

2022-2023 оқу жылының 
әдістемелік нұсқау 
хатымен таныстыру, 
талдау 

Оқу жылының 
басталуының 
ерекшеліктерімен 
таныстыру 

   Пән 
мұғалімдері пәндік Практикалық 

зерделеу 
Тамыз- 
қыркүйек 

ӘБ 
жетекшілері 

Тамыз 
конференцияс
ының  
секциялық 
бөлімі 

Хаттама №1  

5 

Күнтізбелік- тақырыптық 
жоспарларды (бұдан әрі – 
КТЖ) әзірлеу және бекіту 

КТЖ оқу 
бағдарламаларына 
сәйкестігін бағалау 

Пән 
мұғалімдері тақырыптық Құжаттамалар

ды зерделеу 
Тамыз-
қыркүйек 

ӘБ 
жетекшілері 
мен ауысым 
бойынша 
ОІМ 

ПК№1 

        Пән 
мұғалімдерінің 
күнтізбелік – 
тақырыптық 
жоспарлары 

 

6 

1-11 сынып оқушыларын 
оқулықпен қамтамасыз 
ету 

Оқушыларды 
оқулықпен қамтуды 
ұйымдастыру 

Сынып 
жетекшілер ағымдағы Құжаттамалар

ды зерделеу Тамыз 

Кітапхана 
меңгерушіле
рі мен 
сынып 
жетекшілер 

ДЖО№1 Кітапханашының 
есебі 

 

IV. Білімнің олқылықтарын толтыру және төмен көрсеткіштермен жұмыс істеу бойынша жұмыстарды бақылау 

 
 

2021-2022 оқу жылында 
тақырыптық-күнтізбелік 
жоспардағы  
оқу мақсаттарын 
меңгертудегі 
олқылықтарды талдау 

Білімдегі олқылықтар 
бойынша оқыту 
мақсаттарын 
біріктіруді 
жоспарлауды 
ұйымдастыру 

Пән 
мұғалімдері тақырыптық Деректермен 

жұмыс тамыз Пән 
мұғалімдері ӘБ кеңесі №1 

Білімдегі 
олқылықтарды 
шешу жоспары 

 

 

Білім алушылардың 
біліміндегі 
олқылықтырдың орнын 
толықтыру жұмыстарын 
жоспарлау. /2022-2023/ 
оқу жылының 
күнтізбелік-тақырыптық 
жоспарына енгізу 

2022-2022 оқу 
жылының күнтізбелік-
тақырыптық 
жоспарына білімдегі 
олқылықтар бойынша 
жыл қорытындысында 
айқындалған оқыту 
мақсаттарын енгізу 

Пән 
мұғалімдері тақырыптық Деректермен 

жұмыс Тамыз Пән  
мұғалімдері 

ӘБ кеңесі №1 КТЖ өзгерістер 
енгізу 

 

V. Оқу-зерттеу қызметі 

№ 
р/р 

Бақылау 
тақырыбы 

Бақылау 
мақсаты 

Бақылау 
объектісі 

Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауапты
лар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

1 
Жалпы білім беретін 
пәндер бойынша 
республикалық және 
халықаралық 

Дарынды оқушының 
шығармашылық 

бағытының 

1-11 
сыныптар 

жалпы Құжаттарды 
зерттеу 

жыл бойы 

 

ДБОЖ 
орынбасар 
лары 

ӘБ отырысы, 

ӘК 

мониторинг 

 



олимпиадалар мен 
ғылыми жобалар 
конкурстарының 
(ғылыми жарыстардың), 
орындаушылар 
конкурстарының, кәсіби 
шеберлік 
конкурстарының және 
спорттық жарыстардың 
тізбесі бойынша № 514 
және 519, 101 
бұйрықтардың 
орындалуын бақылау 

ашылуына, дамуына, 
қоршаған ортаға өзін-

өзі жарнамалауына 
көмек көрсету 

2 

«Жеңімпаздар, 
жүлдегерлер және 
оларды дайындаған 
педагогтер бюджет 
қаражаты есебінен 
біржолғы сыйақымен 
марапатталатын жалпы 
білім беретін пәндер 
бойынша халықаралық 
олимпиадалардың 
тізбесін бекіту туралы» 
(Қазақстан 
Республикасы Оқу-
ағарту министрінің 
2022 жылғы 20 
шілдедегі № 333 
бұйрығы);  

Дарынды 
білімалушыларды 
тәрбиелеген 
мұғалімдер мен 
жаттықтырушыларды 
моральдық және 
материалдық 
ынталандыру  

мұғалімдер жеке 

Құжаттарды 
зерттеу 

жыл бойы 

 

ДБОЖ 
орынбасар 
лары 

ДЖО мониторинг 

 

VІ. Мұғалімнің шеберлік және әдістемелік дайындық жағдайының деңгейін бақылау 

1 
 

 «Қазақстанның 
ұлттық басымдығы: 
балалар және білім» 
тақырыбындағы Тамыз 
кеңесінің 
ұйымдастырылуы 

Мектеп 
мұғалімдерінің 
Тамыз-2022 кеңесіне 
қатысуын, 
дайындығын бақылау 

Мектеп 
мұғалімдері 

жалпы Жеке дара Тамыз ДБОЖ 
орынбасар 
лары 

Жиналыс    

2 
Мектеп мұғалімдерінің 
авторлық 
бағдарламаларының 

Оқу бағдарламаларын 
білім алушылардың 
сұраныстарына қарай 

Мектеп 
мұғалімдері 

жалпы  Тамыз  ДБОЖ 
орынбасар 

ӘК № Авторлық 
бағдарламаларды 
БЖО кеңесіне 

 



апробациядан өткізілуін 
бақылау 

құрастырылуын және 
жүргізілуін бақылау  

лары ұсыну 

VIІ. Тәрбие үрдісінің процесін, өткізілген іс –шаралардың сапасын бақылау 

1 
 

Сынып жетекшілерге 
арналған тамыз 
секциясы 

Сыныптағы 
инклюзивті 
мәдениет 

 

1-11 
сыныптар  

Сыныптық 

бақылау 

Секциялық 
жұмыстың 
жоспары 

Тамыз  Сынып 
жетекшілер 

СЖО1 Сыныптың 
әлеуметтік 
картасы 

- 

2 

Тәрбие жұмысын 
жоспарлау, 
ұйымдастыру: сынып 
жетекшілер, әлеуметтік 
педагог. 

Тәрбие 
тұжырымдамасы 
мектеп, сыныптың 
тәрбие жоспары 

Тәрбие, 
сынып 

жетекші 
жоспары, 

әлеуметтік  

Тақырып-
тық 

бақылау 
 

Іс-қағаздар, 
сынып 

жетекшілер 
кеңес 

Тамыз- 
қыркүйек 
 

 

1-11 сынып 
жетекшілер 

 

 

Педкеңес 1 

 

 

Жылдық 
жоспар 

 

ІІжж 

 

 

3 

Аутодеструктивті 
мінез-құлық 
ерекшеліктері туралы 

Сынып 
жетекшілерге 
әдістемелік семинар 

 

Сынып 
жетекшілер 

 

Жалпы 
шолу 

 

«Тәуекел» 
жобасы  

 

Тамыз  

 

ТЖО, 
психолог 

 

   МІ  Тамыз 
кеңесі 

 

Тәрбие 
жоспарына 
енгізу 

 

ІІ жж 

 

4 

Көпбала, аз қамтылған 
отбасы балаларына 
көмек 

 

 

Оқушылардың  
әлеуметтік 
жағдайын анықтау, 
көмек  беру  

педагог 
жоспары 

1-11 
сыныптар  

 

 

Жалпылай  

шолу  

 

 

 

Сыныптар 
мәліметі  

 

 

 

қыркүйек  

 

 

 

 

Әлеуметтік 
педагог 

 

 

 

Қамқоршыл
ық кеңес 

 

 

Хаттама  

 

 

 

Қажеттілік
ке қарай 

 

 

VIIІ.Материалдық-техникалық базаның нығаюын бақылау 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Нысан 
 
 
 



 
ҚЫРКҮЙЕК 

№ 
р/р Бақылау тақырыбы 

Бақылау 
мақсаты 

Бақылау 
объектісі 

Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауапты
лар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

I. Нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау 
1  1.«Жас маманның педагог 

мамандығына кірісу 
бағдарламасын ұйымдастыру 
қағидаларын бекіту туралы» 
ҚРБҒМ-нің 2020 ж. 24.04. № 160 
бұйрығының орындалуы 

Жас маманды 
педагог 
мамандығына 
кірісу кезеңінде 
психологиялық-
педагогикалық 
сүйемелдеу 

Жас маман Мониторинг  құжаттаpды 
зеpделеу 

І апта ДБОЖ 
орынбасарла

ры  

ПК №1 Тәлімгерлік 
тағайындау 
туралы бұйрық 
 

 

2 «Педагогтердің біліктілігін 
арттыру курстарын ұйымдастыру 
және жүргізу, педагогтің 
қызметін курстан кейінгі қолдау 
қағидалары»  ҚРБҒ-нің 
28.08.2016ж. № 95 бұйрығының 
және ҚР білім және ғылым 
министрінің 2017 жылғы 18 
қаңтардағы  №18 бұйрығының / 
өзгерістер/ орындалуы 

Мұғалімдердің  
кәсіби 

құзіреттілігін 
дамытуға 
қолдауды 
бақылау 

Мектеп 
педагогтері 

Жалпы  БА курс 
жоспары 

Жоспарға 
сәйкес 

ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

ӘК  Бұйрық, 
сұраныс 

 

3 
«Білім беру объектілеріне 
қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық 
талаптар» санитариялық 
қағидаларын бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрінің 
2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР 
ДСМ-76 бұйрығы; 

Мектептің оқу 
кабинеттерінің 
оқу-тірбие 
үрдісінің 
дайындығы,  
санитариялық 
талаптарға сай 
әзірленуін 
қадағалау. 

Оқу 
кабинеттері 
 

жалпылама 
 

Кабинеттерд
і бақылау 
 

Қыркүйек 
 

Әр қабатқа 
бекітілген 
әкімшілік, 
кабинет 
меңгерушіле
рі 
 

 
Лездеме 

 
анықтама 

 

4 Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық 
білім академиясының  
Ғылыми-әдістемелік кеңесі 
шешімімен ұсынылған ӘНХ  
(2022 жылғы 21 шілдедегі №8 
хаттама) 

Мұғалімдерге 
әдіснамалық 

және оқу-
әдістемелік 

қолдау көрсету 

Педагогикалы
қ үрдіске 

қатысушы 
ұстаздар 

пәндік Жеке -дара Жыл бойы Әкімшілік ӘК талдама 

 



5 «Мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытудың, бастауыш, негізгі орта 
және жалпы орта, техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім берудің мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандарттарын 
бекіту туралы» (бұдан әрі –
МЖМБС) (Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2022 жылғы 3 
тамыздағы № 348 бұйрығы; 

Жалпыға 
міндетті оқуға 

тартуды 
қамтамасыз ету  

 

1-11 сынып 
оқушылары   

 

жалпы 
 

Құжаттамал
арды 

зерделеу 
 

Жыл бойы 
 

ОІМ 
 

ӘК, ПК 
 

анықтама 

 

6  «Жалпы білім беру ұйымдарына 
арналған жалпы білім беретін 
пәндер,таңдау курстары мен 
факультативтер бойынша үлгілік 
оқу бағдарламаларын 
бекіту туралы» (ҚР БҒМ 2013 
жылғы 3 сәуірдегі № 115 
бұйрығы); 

Жалпыға 
міндетті оқуға 
тартуды 
қамтамасыз ету 

5-11 сынып 
оқушылары   

жалпы 

Құжаттамал
арды 
зерделеу 
 

қыркүйек ОІМ ПК №1 анықтама 

 

7  «Тәлімгерлікті ұйымдастыру 
қағидаларын және тәлімгерлікті 
жүзеге 
асыратын педагогтерге 
қойылатын талаптарды бекіту 
туралы» ҚРБҒМ-нің 2020 ж. 
24.04. № 160 бұйрығының 
орындалуы 

Кәсіптік 
қызметке алғаш 
рет кіріскен 
педагогтің 
бейімделуіне 
қолдаудың 
орындалысы 

жас 
мамандар, 
тәлімгерлер  
құжаттары 

жалпы  қыркүйек ДБОЖ 
орынбасарла

ры 

ПК №1 Тәлімгерлік 
тағайындау 

туралы бұйрық 

 

 Педагогтерге біліктілік 
санаттарын беру (растау) 
қағидаларын бекіту туралы 
ҚРБҒМ-нің 2016 жылғы 27 
қантардағы № 83, 2021 жылғы 12 
қарашадағы № 561 бұйрығы 

Педагогтерге 
біліктілік 
санаттарын беру 
(растау) 
жұмысын 
жүргізу 

Мектеп 
педагогтері 
мен оларға 

теңестіірілген 
тұлғалар 

жалпы  Жыл бойы ДБОЖ 
орынбасарла

ры 

ПК, 
аттесттау 

комиссиясы 

Педагогтерге 
біліктілік 

санаттарын 
беру (растау) 

туралы 
бұйрықтар 

 

ІІ. Талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

1 
 

«Күнделік кз» электронды 
журналдың  толтыруын қадағалау 

Сапалы және 
уақытылы 
толтыруды 
қамтамасыз ету.  

1-11 сынып  дербес 

Күнделік 
журналын 
толтырылуы
н қадағалау 

Тамыз-
қыркүйек 

ӘБ 
жетекшілері 
мен ауысым 
бойынша 

лездеме 
        Пән 
мұғалімдерінің 
күнтізбелік – 
тақырыптық 

 



ОІМ жоспарлары 

2 

ҚМЖ жоспарларды (бұдан әрі – 
КТЖ) әзірлеу және бекіту 

КТЖ бойынша 
ҚМЖ тақырыбын 
оқу 
материалының 
мазмұнын іріктей 
білу, білім 
алушылардың  
білім, ептілік, 
дағды деңгейінің 
ескерілуін 
бақылау.  
 

Пәндер 
бойынша 
сабақ 
жоспарлары 
 

тақырыптық 
Сабақтарға 
қатысу 

Қыркүйек 

ӘБ 
жетекшілері 
мен ауысым 
бойынша 
ОІМ 

ӘК  

        Пән 
мұғалімдерінің 
күнтізбелік – 
тақырыптық 
жоспарлары 

 

3 
НОБД  құжаттарының жүргізілуі  
1, 10 сынып пен мектепалды 
даярлық тобының енгізілуі. 

Оқушылардың 
бұйрықтары мен 
базадағы сапалы 
толтырылуын 
бақылау.  
 

НОБД базасы 
 

арнайы 
Құжаттамал
арды 
зерделеу 

қыркүйек 

Оқу 
орынбасарл
ары , 
менеджер 

ДЖО Анықтама   

4 
Оқушылардың жеке іс 
қағаздарының талапқа сай 
жинақталуын бақылау.  

Мектеп 
құжаттарының 
жүргізілуін 
бақлау.  

Ақпараттық-
аналитикалық 

дербес 
Құжаттамал
арды 
зерделеу 

қыркүйек 
Комиссия 
мүшелері, 
хатшы  

лездеме Анықтама  

5 

Мектепте оқушылардың ыстық 
тамақпен қамтылуын және 1-4 
сынып оқушыларының 
тамақтануын ұйымдастыру. 

1-4сынып 
оқушыларының  
тамақтану 
кестесін құру, 
кесте бойынша 
тамақтануын  
бақылау.  
 
 

Мектеп 
оқушылары 

жалпылама 
Әлеуметтік 
сұрақ 

қыркүйек 

Бастауыш 
сынып оқу 
орынбасары
, әлеуметтік 
педагог 

ДЖО 
Анықтама, 
бұйрық 

 

ІІІ. Оқу процесінің сапасын бақылау 

1 Вариативті компоненттердің оқу 
жоспарларын құру, бекіту. 

 
КТЖ оқу 
бағдарламаларын
а сәйкестігін 
бағалау 

Оқу 
пәндерінің 
оқыту 
жағдайын 

арнайы 
Құжаттамал
арды 
зерделеу 

Тамыз-
қыркүйек 

ӘБ 
жетекшілері 
мен ауысым 
бойынша 

ӘК 
        Пән 
мұғалімдерінің 
күнтізбелік – 
тақырыптық 

 



бақылау ОІМ жоспарлары 

2 
Инклюзивті білім беру және 
үйден оқитын оқушылардың  
оқуын ұйымдастыру 

Ерекше білімді 
қажет ететін 
оқушыларға 
педагогикалық –
психологиялық 
қолдау көрсету, 
құжаттарымен 
жұмыс жүргізу.   

Мектеп 
құжаттамасын
ың  
жүргізілуін 
бақылау 
1-8 сыныптар 

арнайы 
Құжаттамал
арды 
зерделеу 

Тамыз-
қыркүйек 

Сынып 
жетекшілер, 
ауысым 
бойынша 
ОІМ 
Әлеуметтік 
педагог 

ДЖО  Анықтама   

3 

Орта буынға өтетін сыныптардың 
ортаға бейімделуін бақылау 

 
 
 
5 сыныптардың 
ортаға 
бейімделуін 
бақылау 

5сынып 
оқушылары 

Сыныптық-
қорытынды 

Әңгімелесу 
Қыркүйек- 
қазан  
 

Сынып 
жетекшілер, 
ауысым 
бойынша 
ОІМ, тәрбие 
орынбасарла
ры 
Әлеуметтік 
педагог, 
психолог  

ДЖО  Анықтама   

4 Оқушылардың  сабаққа қатысуын 
бақылау. 

Оқушылардың 
сабаққа келуі 
және сынып 
жетекшілердің 
сыныпппен 
жұмыс жасауын 
бақылау. 

Жаппай 
оқтудың 
орындалуын 
бақылау. 1-11 
сынып 
оқушылары 

Бақылау 
диагностика
лық 

Түсіндірме, 
әңгімелесу 

Қыркүйек- 
желтоқсан  
 

Сынып 
жетекшілер, 
ауысым 
бойынша 
ОІМ, тәрбие 
орынбасарла
ры  

Лездеме 
Тіркеу 
журналының 
сапалы жүруі 

 

5 
Бастауыш 1 сынып 
оқушыларының бейімдеуін 
бақылау  

1 сынып 
оқушыларының 
мектепке 
бейімделуін 
бақылау 

1- Сыны
п 
оқуш
ылар
ы 

арнайы 
Бақылау, 
ата-анамен 
әңгімелесу 

Қыркүйек- 
қараша  

Сынып 
жетекшілер, 
оқ 
орынбасарла
ры, 
Әлеуметтік 
педагог 

ӘК Анықтама   

IV. Білімнің олқылықтарын толтыру және төмен көрсеткіштермен жұмыс істеу бойынша жұмыстарды бақылау 

1 
 

Білімдегі олқылықтарды 
анықтау барысындығы кіріс 
бақылау жұмысы 
Пәндер:  

Пән бойынша білім 
алушылардың кіріс 
бақылау жұмысы 
арқылы білімдегі 

2-11 сынып 
оқушылары 
 

Пәндік-
қорытынды 

Білім 
алушыларды
ң оқу 
жұмысының 

Қыркүйектің 
2 -аптасы  
 

Оқу ісінің 
орынбасарлар
ы 

ДЖО Кесте, 
анықтама  



1-4 сыныптар: математика, 
қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын 
тілі 
5-11 сынып негізгі пәндер 
тізбегі бойынша 

кедергілерді 
айқында, деректерді 
жинақтау. 

нәтижесі 

2 
Жалпы білім берудің 
мемлекеттік білім 
стандарттарын толық көлемде 
орындау. 

Оқыту мен оқуды 
және білім сапасын 
көтеруде сараланған 
тапсырмалар 
жүйесін бақылау   

Қатысатын 
сабақтар 
жүйесі 

дербес бақылау 
Қыркүйек –
желтоқсан  
 

Оқу ісінің 
орынбасарлар
ы 

ӘК 
Анықтама 
  

3 

Білім алушылардың 
біліміндегі олқылықтырдың 
орнын толықтыру 
жұмыстарын жоспарлау. 
/2022-2023/ оқу жылының 
күнтізбелік-тақырыптық 
жоспарына енгізу 

2022-2022 оқу 
жылының 
күнтізбелік-
тақырыптық 
жоспарына білімдегі 
олқылықтар 
бойынша оқыту 
мақсаттарын 
біріктіру 

Пән 
мұғалімдері тақырыптық Деректер-

мен жұмыс 
Тамыз -
қыркүйек 

Пән 
мұғаалімдері ӘБ кеңесі №1 КТЖ өзгерістер 

енгізу  

V. Оқу-зерттеу қызметі 

№ 
р/р Бақылау тақырыбы Бақылау 

мақсаты 
Бақылау 
объектісі 

Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауаптыл
ар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақыл
ау 

 «Шығармашыл ұстаз-шығармашыл оқушы» 

1 

«Шығармашыл ұстаз-
шығармашыл оқушы» 
ғылыми зерттеу 
орталығының жұмысының 
жүргізілуі 

Мұғалімдер мен 
оқушылардың 
практикалық және 
ғылыми-зерттеу іс-
әрекеттерін талдау 
олардың ғылыми-
зерттеу іс-әрекетін 
жобалау және сауатты 
жүргізуін бақылау 

Пән 
мұғалімдері, 
оқушылар 

Тақырыптық  Талдау  Қыркүйек  
І-ІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 

бірлестік 
жетекшілері 

ӘБ 
отырысы 

Анықтама 
 

 

2 

Жалпы білім беретін пәндер 
бойынша республикалық 
және халықаралық 
олимпиадалар мен ғылыми 
жобалар конкурстарының 
(ғылыми жарыстардың), 
орындаушылар 

Дарынды оқушының 
шығармашылық 

бағытының 
ашылуына, дамуына, 
қоршаған ортаға өзін-

өзі жарнамалауына 
көмек көрсету 

1-11 
сыныптар 

Жалпы   Жыл  бойы 

 

ДБОЖ 
орынбасар 
лары 

ӘБ 
отырысы, 

ӘК 

мониторинг  



конкурстарының, кәсіби 
шеберлік конкурстарының 
және спорттық жарыстардың 
тізбесі бойынша  
№ 514 және №519, № 101 
бұйрықтардың орындалуын 
бақылау 

3 

Жалпы білім беретін пәндер 
бойынша олимпиада 
резервтерімен жұмыстың 
жүргізілуін бақылау 

Жалпы білім беретін 
пәндер бойынша 
олимпиаданың 

аудандық кезеңіне 
іріктеу жұмысының 

жүйелі жүргізілуі  

2-11 
сыныптар 

Жаппай 

 

Кесте 
бойынша 
өтілуін 

бақылау 

Қыркүйек  Миркина О.К., 
ӘБ жетекшілері 

ӘК  Хаттама   

4 

Жалпы білім беретін пәндер 
бойынша ғылыми жобалар 
конкурстарын ұйымдастыру 
және өткізу  
қағидаларымен таныстыру 

Сабақта және 
сабақтан тыс уақытта 
мұғалімдер мен 
оқушылардың зерттеу 
құзіреттілілігін 
дамыту факторы 
арқылы жобалық-
зерттеу білім беру 
ортасын құру 

Мектеп 
мұғалімдері 

Тақырыптық  Талдау  Қыркүйек  Миркина О.К., Жиналыс  Ережелер  

 

5 

Жалпы білім беретін пәндер 
бойынша ғылыми жобалар 
мен «Зерде» зерттеу 
жұмыстарының ІІ  /қалалық/ 
кезеңінің ұйымдастырылуы 

 ең талантты және 
дарынды жас 
зерттеушiлердi iрiктеу 
және оларға қолдау 
көрсету 

Пән 
мұғалімдері, 
оқушылар  

Тақырыптық  Талдау  Қыркүйек  Миркина О.К., Жиналыс  Ережелер  

 

6 

Қазақ тілі, орыс тілі, шетел 
тілдері пәндерінен 
мектепішілік олимпиаданың 
ұйымдастырылуы 

Оқушылардың пәндік 
білімдерін тереңдету, 
ғылымға деген 
қызығушылығын 
дамыту, оқушыларды 
аудандық және 
қалалық 
олимпиадаларға 
қатыстыруға іріктеу 
және дайындықтарын 
пысықтау  

Пән 
мұғалімдері, 
оқушылар 

Тақырыптық  Талдау  Қыркүйек  
ІІІ-ІV  апта 

Миркина О.К., 
әдістемелік 
бірлестік 
жетекшілері 

Жиналыс  Анықтама  

 

7 

Мектеп магистранттарымен 
«Ғылыми бағдаршам» 
тікелей эфирі және магистр 
сағаты 

Мектеп 
магистранттарымен 

«Ғылыми бағдаршам» 
тікелей эфирі 
жұмысының 

Мектеп 
магистрантт

ары 

тақырыптық дербес Ай сайын ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

лездеме «Ғылыми 
бағдаршам» 

тікелей 
эфирі 

 



жүргізілуін бақылау 

8 

Гимназия компоненті, 
таңдау курсы, элективті курс 
жоспарлары 

Оқу жұмыс 
жоспарына және 
облыс, қала көлеміне 
сараптамалық кеңес 
шешімімен таратылу 
сәйкестігі 

Пән  
мұғалімдері 

Тақырыптық  бақылау Қыркүйек 

 І-ІІ апта 

тексеру  Лицей 
компоненті, 
таңдау 
курсы, 
элективті 
курс 
жоспарлары 

 

9 

10,11-сыныптарда кәсіби 
бағдарды ұйымдастыру 

Кәсіптік білім беру  10,11-
сыныптар 

жалпы Талдау  жыл бойы Миркина О.К., ӘК  Кәсіптік 
бағдарды 
ұйымдас-

тыру туралы 
бұйрық 

 

 «Жаңашыл ұстаз моделі» клубы 

№ 
р/р Бақылау тақырыбы 

Бақылау 
мақсаты 

Бақылау 
объектісі 

Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауаптыла
р 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

1 

Сабақты зерттеу 
топтарының құрылуы, кіріс 
бақылау деректерімен 
жұмыс 
(LS, AR) 

Сабақты зерттеу 
әдісін іс-тәжірибеде  
қолдану 

1-4 сынып 
5-11 сынып  

Дербес 
Деректерме
н жұмыс 

Қыркүйек 
Зерттеу топ 
жетекшілері  
және 
үйлестірушілер 

ӘК анықтама  

2 

Инновациялық жобалардың 
іске асырылуы  

Инновациялық 
жобалардың өзектілігі 

мен нәтижелілігін 
анықтау 

Инновация-
лық жоба 

жетекшілері 

Жеке  Тексеру  жыл бойы  ДБОЖ 
орынбасар 
лары 

ДЖО Бұйрық, 
анықтама, 

әр жобаның 
жылдық 
жоспары 

 

3 

2021-2022 оқу жылында 
апробациядан өткен 
авторлық бағдарламаларды 
қалалық сараптамалық 
кеңеске ұсыну 

Авторлық 
бағдарламаға 
қойылатын 
талаптардың 
орындалуын бақылау 

Авторлық 
бағдарлама 
материалдары 

жеке тексеру қыркүйек Боданов А. ӘК Хаттама  

4 

«Ұстазға құрмет» апталығын 
ұйымдастыру 

«Педагог мәртебесі 
туралы» ҚР Заңының 
орындалуын, 
құндылыққа 
негізделген білім 
беруді бақылау 

Гимназия 
білім 
алушылары 

жалпы 
Жасырын 
камерамен 
дерек жинау 

Қазан айының 
І аптасы 

Боданов А., жас 
мамандар 

Әкімшілік 
отырысы 

талдау  



5 

Педагог кадрлардың кәсіби 
біліктілікті арттыру 
курстарынан өтуін бақылау 

Соңғы 3-5 жыл 
көлемінде біліктілігін 
арттыру курсынан 
өтпеген мұғалімдерді 
анықтау, қолдау 
көрсету 

педагогтар дербес 
Тексеру, 
сараптау 

Қазан – 
деректер 
жинау; 

Қараша – 
мәселелерді 
айқындау, 

шешім 
қабылдау; 
Қыркүйек-

желтоқсан – 
оқу жылының 
соңына дейін 
– курстарға 

жіберу 

Боданов А. ДЖО талдау  

6 

Педагогтарға кәсіби қолдау 
көрсету, педагогикалық 
идеяларды тарату және 
кәсіби сайыстарға 
қатысушыларға көмек 
көрсету 

Жан-жақты кәсіби 
қолдауды жүзеге 
асыру 

Жас 
мамандар, 

тәлімгерлер, 
барлық 

педагогтар 

Арнайы 
бақылау 

Әңгімелесу, 
түсіндірме 

жұмыстары, 
сабаққа 
қатысу, 
бақылау 

және талдау 

Жыл бойы ДБОЖ 
орынбасарлары ДЖО мониторинг  

VІ. Мұғалімнің шеберлік және әдістемелік дайындық жағдайының деңгейін бақылау 
 
№ 
р/р 

Бақылау тақырыбы Бақылау 
мақсаты 

Бақылау 
объектісі 

Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауапты
лар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

1 

Әдістемелік бірлестіктердің 
жылдық жұмыс жоспары 

Әдістемелік 
бірлестіктің жаңа оқу 
жылына құрылған 
жұмыс жоспары және 
жоспарға енгізілген 
өзгерістердің 
толымдылығы  

ӘБ 
жетекшілері 

Жеке 

 

Тексеру  Тамыз  
4-апта 

ДБОЖ 
орынбасар 
лары, 
ӘБ 
жетекшілері 

ӘК №1 Курс 
бағдарламалар

ын  бекітуге 
ұсыну  

 

2 

 «Тәлімгерлікті 
ұйымдастыру қағидаларын 
және тәлімгерлікті жүзеге 
асыратын педагогтерге 
қойылатын талаптарды 
бекіту туралы» ҚРБҒМ-нің 

Кәсіптік қызметке 
алғаш рет кіріскен 
педагогтің 
бейімделуіне қолдау. 

жас 
мамандар, 
тәлімгерлер  
құжаттары 

Жеке 
 

Тексеру Қыркүйек  Боданов 
А.Н. 

ПК №1 Тәлімгерлік 
тағайындау 

туралы бұйрық 

 



2020 ж. 24.04. № 160 
бұйрығының орындалуы 

3 

Аттестаттаудан өтетін 
мұғалімдердің өтініш 
бойынша біліктілік санатына 
сәйкестігі 

Аттестаттаудан өтетін 
мұғалімдердің өтініш 
бойынша біліктілік 
санатына сәйкестігін 
тексеру 

Аттестатталу
шы 
педагогтар 

Жеке Тексеру 

 

 

Қыркүйек, 
қазан 

Мектепіші 
лік  

аттестаттау 
комиссия 
мүшелері 

ДЖО Хаттама   

4 

Сабақты бақылау, зерттеу 
мен талдау оқыту процесін 
жақсартудың, педагогтің 
кәсіби өсуі мен дамуының, 
білім алушылардың білім 
сапасын арттырудың негізі 
болып табылады. 
Сабақтарды бақылау 
нәтижелері пәндік 
әдістемелік 
бірлестіктердің, 
әдістемелік кеңестердің 
отырыстарында жүйелі 
түрде талқылануы. 

педагогке оның кәсіби 
өсуі мен дамуы үшін 
нақты әдістемелік 
көмек көрсету және 
педагогтардың өз ара 
сабақтарға қатысуы 

Аттестатталу
шы 
педагогтар 

Жеке Сабаққа 
қатысу, 
бақылау 
және талдау  
 

Қыркүйек, 
қазан 

Мектепіші 
лік  
аттестаттау 
комиссия 
мүшелері, 
пән 
мұғалімдері 

ӘК Хаттама  

 

 

«Үздік педагог» атағын беру 
қағидаларын бекіту туралы» 
ҚР Білім және ғылым 
министрінің 2015 жылғы 16 
қаңтардағы № 12 
бұйрығының орындалуы 

 Мұғалімдердің 
педагогикалық 
шеберлігін арттыру, 
озық тәжірибелерді 
тарату және  
ынталандыру 

Мектеп 
мұғалімдері 

Жеке   Байқау  Қыркүйек, 
қазан 

ДБОЖ 
орынбасар 

лары  

ПК Хаттама  

 

5 

Педагогикалық  идеялар 
фестивалі сайысының 
республикалық  кезеңіне 
қатысу 

Талантты  
педагогикалық 
қызметкерлерді 
анықтау, оларды 
қолдау және мадақтау; 
педагогикалық 
қызметкерлердің 
кәсіби шеберлігін 
арттыру.  

ІІ апта қараша ДБОЖ 
орынбасары, 

Әдістемелік 
бірлестік 
жетекшілері
, пән 
мұғалімдері 

Білім  беру  
процесіне 
жаңа 
педагогикал
ық идеялар 
мен 
технологиял
арды енгізу 
және тарату 

Қыркүйек, 
қазан 

Жиналыс, 
ақпараттық 
анықтама 

ӘК 
Ақпараттық 
хат, ереже, 
талаптар 

 

6 

Аттестаттаудан өтетін 
мұғалімдердің өтініш 
бойынша біліктілік санатына 
сәйкестігі 

Аттестаттаудан өтетін 
мұғалімдердің өтініш 
бойынша біліктілік 

санатына 
перспективалық 

жоспармен сәйкестігін 
тексеру 

Аттестатталу 
шы 

педагогтар 

Жеке Құжаттар 
тексеру 

Қыркүйек  
ІІІ-ІV  апта  

Мектепіші 
лік  

аттестаттау 
комиссия 
мүшелері 

ДЖО Хаттама 

 



7 
Мектеп мұғалімдерінің 
мұғалімдерінің түрлі 
деңгейдегі байқауларға 
қатысу рейтингісі 

Педагогтердің кәсіби 
дамуын зерделеу 

Мектеп 
мұғалімдері 

жалпы  жыл бойы ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

ӘК  Рейтинг 
қорытындысы-
мен марапаттау  

VIІ. Тәрбие үрдісінің процесін, өткізілген іс –шаралардың сапасын бақылау 

1 
 

5 -сыныптардың орта 
буынға бейімделуінің 
психологиялық жағдайы 

Оқушылардың 
бейімделуін 
зерттеу ,  

 

5 сыныптар 

 

 

Сыныптар 
бойынша  

бақылау 

Оқу-тәрбие 
үдерісін 

«Тәуекел 
топ»  

 

қыркүйекқа
зан 

ТЖО, 
ОҚІО 
Психолог, 
ӘП, 
5-сынып 
жетекшілер
і, пән 
мұғалімі 

Әкімшілік 
отырыс 

Жоспар  желтоқсан 

2 

Қосымша білім берумен 
қамту 

Оқушылардың  
бос уақытын 

ұйымдастыру.  

Спорт, би, 
домбыра 
үйірме 

жұмысы 

 

Жеке дара  

Бақылау 

 

 

Үйірме, 
секция 
кестесі  

 

қыркүйек Эстетика 
пән 
мұғалімдер
і 

Әкімшіліко
тырыс 

НОБД, кесте  ІІ жж. 

3 

Жалпы   ата-аналар 
жиналысы  

 

Оқу-тәрбие 
үдерісін 
таныстыру 

1-11 сынып 
жетекшілер 

 

Тақырыпт
ық бақылау 

 

Онлайн  

ата-аналар 
жиналысы 

қыркүйек 

 

 

Әкімшілік  Ата-аналар 
жиналысы 

Хаттама  ІІжж. 

4 

Мектеп оқушыларына 
арналған ішкі ереже, 
оқушылар қауіпсіздігін 
сақтау  

Оқушылардың 
ішкі тәртіп ережесі 
мен қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету 

1-11 
сыныптар  

Сыныптық 
бақылау  

Сынып 
сағаты,  

ата-ана 
жиналысы 

Жыл бойы  Өзін-өзі 
басқару,  

тәрбие 
бөлімі  

СЖО-1 Хаттама   

ҚАЗАН 

№ 
р/р 

Бақылау 
тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 

объектісі 
Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауапты
лар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

I. Нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау 



1.  1.«Жас маманның 
педагог мамандығына 
кірісу бағдарламасын 
ұйымдастыру 
қағидаларын бекіту 
туралы» ҚРБҒМ-нің 2020 
ж. 24.04. № 160 
бұйрығының орындалуы 

Бағдарламаны  жүзеге 
асыру үшін педагог-
тәлімгердің тәлімгерлік 
бойынша біліктілікті 
арттыру курстарынан 
өтуін сараптау 

Тәлімгер 
педагог, жас 

маман 

Жеке   Байқау  Қазан 

ІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасар 

лары  

ӘК Қорытынды 
шығару 
 

 

2. «Үздік педагог» атағын 
беру қағидаларын бекіту 
туралы» ҚР Білім және 
ғылым министрінің 2015 
жылғы 16 қаңтардағы № 
12 бұйрығының 
орындалуы 

 Мұғалімдердің 
педагогикалық шеберлігін 
арттыру, озық 
тәжірибелерді тарату 
және  ынталандыру 

Мектеп 
мұғалімдері 

Жеке   Байқау  Қазан 

ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасар 

лары  

ПК Хаттама   

3 –«Білім алушылардың 
үлгеріміне ағымдық 
бақылау, аралық және 
қорытынды аттестаттау 
өткізудің үлгілік 
ережелерін бекіту 
туралы» (Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2008 
жылғы 18 наурыздағы № 
125 
бұйрығы); 

Білім алушылардың 
үлгеріміне ағымдық 
бақылауды тоқсан, бөлім 
(ортақ тақырып) 
аяқталғаннан кейін оқу 
материалдарының 
мазмұнын меңгеру 
деңгейін анықтау және 
қадағалау  
 

2-11 сынып 
оқушылары 
 

тақырыптық 
 

Бақылау, 
зерделеу 
 

қазан 
 

ӘБ жетекшілері 
мен ауысым 
бойынша ОІМ 
 

ӘК 
 

ТЖБ кестесі, 
нәтижелері 

 
 

4  Жалпы білім беру 
ұйымдарына арналған 
жалпы білім беретін 
пәндердің, бастауыш, 
негізгі орта және жалпы 
орта білім деңгейлерінің 
таңдау курстарының 
үлгілік оқу 
бағдарламаларын бекіту 
туралы 16.09.2022ж 
№399 бұйрығы 

Пән мұғалімдерін жаңа 
стандартқа сай берілген 
оқу бағдарламалар 
бекіткен нормативтік 
құжатпен таныстыру. 

2-11 сынып 
оқушылары 
 

тақырыптық 
 

Бақылау, 
зерделеу 
 

қазан 
 

ӘБ жетекшілері 
мен ауысым 
бойынша ОІМ 
 

ӘК 
 

Сабақ 
жоспарында 
бағдарламаға 
сай оқу 
мақсаттарыны
ң негізінде 
құру 

 

ІІ. Талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

№ 
р/р 

Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 
объектісі 

Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауаптылар Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 



1 

ҚМЖ жоспарларды 
(бұдан әрі – КТЖ) 
әзірлеу және бекіту 

КТЖ бойынша ҚМЖ 
тақырыбын оқу 
материалының мазмұнын 
іріктей білу, білім 
алушылардың  білім, 
ептілік, дағды деңгейінің 
ескерілуін бақылау.  

Мектеп 
құжаттамасын
ың  
жүргізілуін 
бақылау 

тақырыптық 
Құжаттамал
арды 
зерделеу 

қазан 
ӘБ жетекшілері 
мен ауысым 
бойынша ОІМ 

ӘК  

        Пән 
мұғалімдері 
нің 
күнтізбелік – 
тақырыптық 
жоспарлары 

 
 
 

2 
«Күнделік кз» 
электронды журналдың  
толтыруын қадағалау 

Сапалы және уақытылы 
толтыруды қамтамасыз 
ету.  

1-11 сынып  дербес 

Күнделік 
журналын 
толтырылуы
н қадағалау 

қазан 
ӘБ жетекшілері 
мен ауысым 
бойынша ОІМ 

лездеме 

        Пән 
мұғалімдеріні
ң күнтізбелік 
– тақырыптық 
жоспарлары 

 

ІІІ. Оқу процесінің сапасын бақылау 

№ 
р/р Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты 

Бақылау 
объектісі 

Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауапты 
лар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

1 

Орта буынға өтетін 
сыныптардың ортаға 
бейімделуін бақылау 

5 сыныптардың ортаға 
бейімделуін бақылау Оқушыларды

ң білім 
сапасын, 
ептілігін мен 
дағдыларын 
бақылау 

Сыныптық-
қорытынды 

Құжаттамал
арды 
зерделеу 

 қазан  
 

Сынып 
жетекшілер,ауы
сым бойынша 
ОІМ, тәрбие 
орынбасарлары 
Әлеуметтік 
педагог, 
психолог  

ДЖО №2 Анықтама   

2 

ҰБТ-ға дайындық 
бойынша жұмыс 
жоспарына сай 
жұмыстарды 
ұйымдастыру 

11 сынып оқушыларының 
білім сапасын, ептілігін 
мен дағдыларын бақылау 

11 сынып 
оқушылары 

Сыныптық-
қорытынды 

Құжаттамал
арды 
зерделеу 

 қазан  
 

Сынып 
жетекшілер, 
ауысым 
бойынша ОІМ, 
тәрбие 
орынбасарлары 
Әлеуметтік 
педагог, 
психолог  

ӘК  Анықтама   

3 

«Алтын белгі», «Үздік» 
оқушылардың 
құжаттарын зерделеу 

Үздік оқушылардың 
құжаттарын зерделеп, 
сәйкестігін айқындау 

5-11 сынып 
аралығындағы 
Үздіктер 
құжаттары 

Жеке-дара 
Құжаттамал
арды 
зерделеу 

 қазан  
 

Үздіктер 
құжаттарын 
тексеретін 
комиссия 
құжаттары 

Пед кеңес Анықтама  

4 Оқушылардың  сабаққа 
қатысуын бақылау. 

Оқушылардың сабаққа 
келуі және сынып 
жетекшілердің 
сыныпппен жұмыс 

Жаппай 
оқтудың 
орындалуын 
бақылау 

 
Күнделікті 
қадағалау 

Құжаттамал
арды 
зерделеу 

қазан  
 

Сынып 
жетекшілер, 
ауысым 
бойынша ОІМ, 

лездеме   



жасауын бақылау. тәрбие 
орынбасарлары  

5 
Бастауыш 1 сынып 
оқушыларының 
бейімдеуін бақылау  

1 сынып оқушыларының 
мектепке бейімделуін 
бақылау 

Оқушыларды
ң ептілігін 
мен 
дағдыларын 
бақылау 

тақырыптық 
Құжаттамал
арды 
зерделеу 

қазан 

Сынып 
жетекшілер, оқ 
орынбасарлары, 
Әлеуметтік 
педагог 

ДЖО №2 Анықтама   

IV. Білімнің олқылықтарын толтыру және төмен көрсеткіштермен жұмыс істеу бойынша жұмыстарды бақылау 

№ 
р/р Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 

объектісі 
Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауапты 
лар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

1 

Жалпы білім берудің 
мемлекеттік білім 
стандарттарын толық 
көлемде орындау. 
Сабаққа қатысу.  

Оқыту мен оқуды және 
білім сапасын назарда 

ұстау 

1-11 сынып 
оқушыларын
ың білім 
сапасын, 
ептілігін мен 
дағдыларын 
бақылау 

Пәндік-
қорытынды 

Білім 
алушыларды

ң оқу 
жұмысының 

нәтижесі 

қазан 
 

Оқу ісінің 
орынбасарлары 

ӘК анықтама 

 

2 

Білімдегі олқылықтарды 
анықтау барысында 
бастауыш сыныптардағы 
кіріс бақылау бойынша 
математика, қазақ тілі 
пәндерінен білім сапасын 
төмен көрсеткен 
сыныптарды 
бақылау.(3в,г-42%, 3б -
43%, 3д, ә- 45%), .(2в,ж,и 
сыныптары мен 2к, ә,); (4 
б, к,ж сыныптары мен 4 
ж-33%,) 

Математика және қазақ 
тілінен білім сапасы 
төмен көрсеткен 
сыныптардың білім 
сапасы мен оқытылу 
жағдайы. 

2-3-4 
сыныптар 

Пәндік-
қорытынды 

Сынып 
деңгейінің 
нәтижесі 

қазан 
 Т.Боранбаева ДЖО №2 

Бақылау 
парақтары 
мен анықтама 

 

3 

Білімдегі олқылықтарды 
анықтау барысында орта 
буында кіріс бақылау 
бойынша 
математика,алгебра 
пәндерінен білім сапасын 
төмен көрсеткен 
сыныптарды бақылау. 
(6 б -32%, 6ә,д-40%, 7к-
31%, 7б,в-32%, 7ә,з-35%, 

Нысана алынған 
пәндердің оқытылу 
жағдайын бақылау 

5-7 сыныптар 
Пәндік-
қорытынды 

Сынып 
деңгейінің 
нәтижесі 

қазан 
 

Сармантаева 
А.Е 

ДЖО №2 
Бақылау 
парақтары 
мен анықтама 

 



7л,д-39%, 5ә-26%) 
V. Оқу-зерттеу қызметі 

«Шығармашыл ұстаз-шығармашыл оқушы» 

№ 
р/р 

Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 
объектісі 

Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауапты 
лар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

1 

Жалпы білім беретін 
пәндер бойынша 
мектепшілік 
олимпиаданың өткізілуін 
бақылау 

дарынды оқушыларды 
дұрыс анықтау мен әрі 
қарай жүйелі дайындық 

жұмысын жүргізу 

2-11 
сыныптар 

Тақырыптық  Талдау 08 қазан Миркина 
О.К., ӘБ 
жетекшілері
, пән 
мұғалімдері 

ӘК  Хаттама  

 

2 

Мектеп 
магистранттарымен 
«Ғылыми бағдаршам» 
тікелей эфирі және 
магистр сағаты 

Мектеп 
магистранттарымен 

«Ғылыми бағдаршам» 
тікелей эфирі 

жұмысының жүргізілуін 
бақылау 

Мектеп 
магистрант-

тары 

Тақырыптық  Дербес  20 қазан ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

лездеме «Ғылыми 
бағдаршам» 

тікелей эфирі  

3 

Жалпы білім беретін 
пәндер бойынша 
олимпиада резервтерімен 
жұмыстың жүргізілуін 
бақылау 

Жалпы білім беретін 
пәндер бойынша 

олимпиаданың аудандық 
кезеңіне іріктеу 

жұмысының жүйелі 
жүргізілуі  

2-11 
сыныптар 

Жаппай 

 

Алдын - ала 
бақылау 

 

12-17 қазан 

 

Миркина 
О.К., ӘБ 
жетекшілері 

ӘК  Хаттама  

 

4 

Жалпы білім беретін 
пәндер бойынша ғылыми 
жобалар конкурстарын 
ұйымдастыру және 
өткізу  
қағидаларымен 
таныстыру 

Сабақта және сабақтан 
тыс уақытта мұғалімдер 
мен оқушылардың 
зерттеу құзіреттілілігін 
дамыту факторы арқылы 
жобалық-зерттеу білім 
беру ортасын құру 

Мектеп 
мұғалімдері 

Тақырыптық  Алдын - ала 
бақылау 

 

17-21 қазан Миркина 
О.К., 

Жиналыс  Ережелер  

 

5 

Гимназия компоненті, 
таңдау курсы, элективті 
курс жоспарлары 

Оқу жұмыс жоспарына 
және облыс, қала 
көлеміне сараптамалық 
кеңес шешімімен 
таратылу сәйкестігі 

Пән  
мұғалімдері 

Тақырыптық  Ағымдағы 
бақылау  

 

17-21 қазан 

  

тексеру  Гимназия 
компоненті, 
таңдау курсы, 
элективті курс 
жоспарлары 

 

6 

Жалпы білім беретін 
пәндер бойынша ғылыми 
жобалар мен «Зерде» 
зерттеу жұмыстарының 
ІІ  /қалалық/ кезеңінің 

 ең талантты және 
дарынды жас 
зерттеушiлердi iрiктеу 
және оларға қолдау 
көрсету 

Пән 
мұғалімдері, 
оқушылар  

Тақырыптық  Алдын - ала 
бақылау 

 

24-28 қазан Миркина 
О.К., 

Жиналыс  Ережелер  

 



ұйымдастырылуы 

7 
10,11-сыныптарда кәсіби 
бағдарды ұйымдастыру 

Кәсіптік білім беру  10,11-
сыныптар 

жалпы Талдау  24-28 қазан Миркина 
О.К., 

ӘК  Кәсіптік 
бағдарды 

ұйымдастыру 
туралы бұйрық 

 

8 
Іс-әрекеттегі зерттеу 
топтарын құру, фокус 
сыныптарды анықтау 

Сабақты зерттеу әдісін іс 
–тәжірибеде  қолдану 

1-4 сынып 
5-11 сынып  

Дербес  
Деректерме
н жұмыс 

Қазан  

Зерттеу топ 
жетекшілері  
және 
үйлестіруші
лер 
 

ӘК анықтама  

9 

5 е,ж,з,и,к,л,м сынып 
оқушыларының орта 
буынға бейімделуін 
бақылау 
(математика пәндері 
бойынша) 

5 сынып оқушыларының 
жаңа білім беру 
жағдайларына сәтті 
бейімделу процесін 
белсендіру үшін жағдай 
жасау. 

17-21.10.22 Психолог, 
сынып 
жетекшісі, 
пән 
мұғалімдері, 
5 сынып 
оқушылары 

 
Тақырып-
тық 

 
Ағымдағы 

ОТІЖО, 
ДБОЖ 
орынбасар 
лары, 
математика 
бірлестігі 
мұғалімдері 

ДЖО Шешім шығару 

 

V. Оқу-зерттеу қызметі 
«Жаңашыл ұстаз моделі» клубы 

1 Сабақты зерттеу 
топтарының құрылуы, 
кіріс бақылау деректерін 
жиынтық бағалау 
деректерімен 
салыстыруды бақылау 
(LS, AR) 

Сабақты зерттеу әдісін іс-
тәжірибеде  қолдану 

1-4 сынып 
5-11 сынып  

Проблемал
ық-

жалпылама 
бақылау 

Деректерме
н жұмыс Қазан ІV апта 

Зерттеу топ 
жетекшілері  
және 
үйлестіруші
лер 

ӘБ анықтама  

2 Инновациялық 
жобалардың іске 
асырылуы 

Инновациялық 
жобалардың өзектілігі 

мен нәтижелілігін 
анықтау 

Инновация-
лық жоба 

жетекшілері 

Жеке  Құжаттарды 
тексеру  

жыл бойы  ДБОЖ 
орынбасар 
лары 

ДЖО Бұйрық, 
анықтама, 

жоспар  

3 Педагог кадрлардың 
кәсіби біліктілікті 
арттыру курстарынан 
өтуін, түрлі деңгейдегі 
конференция, 
семинарларға қатысуын 
бақылау 

Соңғы 3-5 жыл көлемінде 
біліктілігін арттыру 
курсынан өтпеген 
мұғалімдерді анықтау, 
қолдау көрсету 

педагогтар Салыстырма
лы бақылау бақылау 

Қазан – 
деректер 

жинау 
Боданов А. ДЖО талдау  

4 Педагогтарға кәсіби 
қолдау көрсету, 
педагогикалық 

Жан-жақты кәсіби 
қолдауды жүзеге асыру 

Жас 
мамандар, 

тәлімгерлер, 

Фронтальді 
шолу жасай 

бақылау 

сұхбат, 
түсіндірме 

жұмыстары, 
Жыл бойы 

ДБОЖ 
орынбасарла

ры 
ДЖО мониторинг  



идеяларды тарату және 
кәсіби сайыстарға 
қатысушыларға көмек 
көрсету 

барлық 
педагогтар 

сабаққа 
қатысу, 
бақылау 

және талдау 
5 «Global Сапа» ғылыми 

орталығымен жұмысты 
жалғастыру. «Жүйелік 
тұғыр» технологиясын 
тәжірибеде қолдану 

Жан-жақты кәсіби 
қолдауды жүзеге асыру 

Жеке топ Проблема-
лық-

жалпылама 
бақылау 

Бақылау, 
талдау, оқу 
әрекетінің 
нәтижелері 

Жыл бойы А.Боданов ДЖО Жылдық жоспар, 
анықтама 

 

VІ. Мұғалімнің шеберлік және әдістемелік дайындық жағдайының деңгейін бақылау 
 
№ 
р/р 

Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 
объектісі 

Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауаптыл
ар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

1 
Т.Т.Галиевтің «Жүйелік 
тұғыр  негізінде оқыту» 
технологиясы бойынша 
үйрету семинарлары 

Технологияның 
лабораториялық 

тәжірибеде жүргізілуін 
бақылау 

Пән 
мұғалімдері 

Тақырып-
тық 

Ағымдағы 
бақылау 

7 және  
21 қазан  

ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

ӘБ 
отырысы 

анықтама 

 

2 

Аттестаттаудан өтетін 
мұғалімдердің 
құжаттарын  қабылдау 
 
 

Сараптамалық карта / 
№83 бұйрық бойынша/ 
мұғалімдердің өтініш 

берген санатына 
сәйкестігі 

Аттестат 
талушы 

мұғалімдер 

Жеке  Ағымдағы 
бақылау 

18 қазан Миркина 
О.К., 
аттестаттау 
комиссия 
мүшелері 

Жиналыс  Анықтама  

 

3 

 «Жас маманның педагог 
мамандығына кірісу 
бағдарламасын 
ұйымдастыру 
қағидаларын бекіту 
туралы» ҚРБҒМ-нің 2020 
ж. 24.04. № 160 
бұйрығының орындалуы 

Жас маманды педагог 
мамандығына кірісу 
кезеңінде психологиялық-
педагогикалық 
сүйемелдеу 

Жас маман Дара 
бақылау  

құжаттаpды 
зеpделеу 

Қазан   
ІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасарла

ры  

ПК №2 Конкурс бойынша 
15.09.2022 ж. кейін 
қызметке 
қабылданған жас 
мамандарға 
Тәлімгерлік 
тағайындау туралы 
№ 2 бұйрық 

 

4 
Мектеп мұғалімдерінің 
түрлі деңгейдегі 
байқауларға қатысуын 
бақылау 

Педагогтердің кәсіби 
дамуын зерделеу 

Мектеп 
мұғалімдері 

Дара 
бақылау 

Бақылау,сұх
бат 

жыл бойы ДБОЖ 
орынбасарла

ры 

ӘК  Байқау 
нәтижесіндегі 
көрсеткіш  

5 

2021-2022, 2022-2023 оқу 
жылында жұмысқа 
қабылданған 
педагогтарға, жас 
мамандарға әдістемелік 
қолдау көрсету 

Мектеп миссиясымен, 
ішкі тәртіп, 
педагогикалық этика 
ережелерімен, 
құжаттамалармен, 
нормативтік актілермен 
таныстыру, 
психологиялық-

Соңғы екі оқу 
жылында 
қызметке 
қабылданған 
кадрлар 

жеке Құжаттарды 
зерделеу 

Жыл бойы Директор 
орынбасарла

ры 

ДЖО Бағдарлама 

 



педагогикалық 
сүйемелдеу 

VIІ. Тәрбие үрдісінің процесін, өткізілген іс –шаралардың сапасын бақылау 
 
№ 
р/р 

Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 
объектісі 

Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауаптыла
р 

Қарау 
орны 

Басқару шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

1 10 -сыныптардың 
бейімделу 
психологиялық жағдайы  

Оқушылардың 
бейімделуін зерттеу ,  

 
10 сыныптар 

 
 

Сыныптар 
бойынша  

бақылау 

Оқу-тәрбие 
үдерісін 
«Тәуекел 
топ»  

қазан ТЖО, ОҚІО 
Психолог, 
ӘП, 
10-сынып  
 пән 
мұғалімі 

Әкімшілік
отырыс 

Жоспар  қаңтар 

2 Сынып  жетекшілер 
тәжірибесі 

 

Мектептегі, сыныптағы 
тәрбие жүйесінің 
құрылымы.  

Сынып сағат, 
сыныптан тыс 
іс-шараларға 
жобаларға 
қамту   

Жалпылай 
шолу 

7 «Б», 9«Ж» 
сыныпты 
зертеу 

 
Қазан  

 
Сынып 
жтекшілер,  
пән мұғалімі  

 
СЖО2 

 
Сабақтағы 
зерттеу 

 
ІІ-тоқсан 

3 Аутодеструктивті 
балалармен жұмыс  

Мінез-құлық 
ерекшеліктері бар бала-

ды анықтау  

 «Тәуекел» 
қорытынды 

Жеке 
бақылау  

Монитринг  Қазан  Психолог, 
ӘП, тәрбие, 
құқық 
менеджер 

ӘО-3 Анықтама  ІІжж. 

4 Инклюзивті оқыту – 
тәрбие жұмысы  

Денсаулығында ерекше-
ліктері бар балалар  

Инклюзив 
оқушылар 

Жалпы 
шолу  

Жобаға 
тарту, 
қарым-
қатынас 

Қазан  Сынып 
жетекші, 
Психолог, 
ӘП, тәрбие  

ӘО- 4 Анықтама  ІІжж. 

5 Оқушылардың сабаққа 
қатысуы 
 
 
 

Сабақтан себепсіз қалған 
оқушылармен жұмыс 

 
  5- 11 
сыныптар 
 
 

 
Жалпылай 

шолу 
 

 

 
   І тоқсан 
қорытынды 
 

 
жыл бойы 

 
Оқу-тәрбие, 
құқық 
менеджер, 
психолог, 
ӘП 

 
ДЖО2 

 
Мониторинг   

 
Тоқсан 
сайын 

VIIІ.Материалдық-техникалық базаның нығаюын бақылау 
           

ҚАРАША 

№ 
р/р Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 

объектісі 
Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауаптыл
ар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

I. Нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау 

1 ҚР Үкіметінің 2021 жылғы 
12 қазандағы № 726 

 
Тұлғаны  

Оқу-тәрбие 
үрдісі 

Мониторинг  
 

зерделеу 
 

І апта 
 

Директор 
дың 

ӘБ отырыс 
тары  

Әдістемелік 
ұсыным, 

 
 



 қаулысымен бекітілген 
«Білімді ұлт» сапалы білім 
беру» Ұлттық жобасына 
сәйкес тұлғаны және 
жалпыадамзаттық 
құндылықтар негізінде 
тәрбиелеу мен оқытудың 
қамтамасыз етілуін 
бақылау    

жалпыадамзаттық 
құндылықтар негізінде 
оқыту мен тәрбиелеуді 
белсенді жүргізу 

 орынбасарла
ры 
 

 хаттама 
 

2 

«Білім алушылардың 
үлгеріміне ағымдық 
бақылау, аралық және 
қорытынды аттестаттау 
өткізудің үлгілік 
ережелерін бекіту туралы» 
(Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым 
министрінің 2008 жылғы 
18 наурыздағы № 125 
бұйрығы); 

Білім алушылардың 
үлгеріміне ағымдық 
бақылауды тоқсан, 
бөлім (ортақ тақырып) 
аяқталғаннан кейін оқу 
материалдарының 
мазмұнын меңгеру 
деңгейін анықтау және 
қадағалау  
 

2-11 сынып 
оқушылары 
 

тақырыптық 
 

Бақылау, 
зерделеу 
 

қараша 
 

ӘБ 
жетекшілер
і мен 
ауысым 
бойынша 
ОІМ 
 

ӘК 
 

ТЖБ кестесі, 
нәтижелері 

 
 

ІІ. Талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

1 
 

ҚМЖ жоспарларының 
сапалы құрылуы 

КТЖ бойынша ҚМЖ 
тақырыбын оқу 
материалының 
мазмұнын іріктей білу, 
білім алушылардың  
білім, ептілік, дағды 
деңгейінің ескерілуін 
бақылау.  

Мектеп 
құжаттамасын
ың  
жүргізілуін 
бақылау 
 

тақырыптық 
Құжаттамал
арды 
зерделеу 

қараша 

ӘБ 
жетекшілері 
мен ауысым 
бойынша 
ОІМ 

ӘК  

        Пән 
мұғалімдерінің 
күнтізбелік – 
тақырыптық 
жоспарлары 

 
 

2 
Оқушылардың жеке іс 
қағаздарының сәйкестігін 
бақылау 

Мектеп құжаттарының 
жүргізілуін бақылау.  

Ақпараттық-
аналитикалық дербес 

Құжаттамал
арды 
зерделеу 

1 тоқсан аяғы, 
қараша 

Комиссия 
мүшелері, 
хатшы  

лездеме Анықтама  

 
ІІІ. Оқу процесінің сапасын бақылау 

№ 
р/р Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 

объектісі 
Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауаптыл
ар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

1 
 

Орта буынға өтетін 
сыныптардың ортаға 
бейімделуін бақылау 

5 сыныптардың ортаға 
бейімделуін бақылау сыныптық 

 
тақырыптық 
 

жинақтау 
 

қараша 
 

 
бақылауға 
қатысушы-
лар 

Педконси-
лиум 

анықтама 
 

 
 



2 Күнделік кз толтыруын 
қадағалау 

Сапалы және уақытылы 
толтыруды қамтамасыз 
ету.  

1-11 сынып  тақырыптық 
Құжаттама-
ларды 
зерделеу 

қараша 

ӘБ 
жетекшілері 
мен ауысым 
бойынша 
ОІМ 

лездеме 

        Пән 
мұғалімдерінің 
күнтізбелік – 
тақырыптық 
жоспарлары 

 

3 

Үйде оқитын 
оқушылардың оқу 
үлгерімін талқыға алу, пән 
мұғалімдерімен бірлесе 
әлеуметтік педагогикалық 
жұмыстар атқару 

Үйде оқытылатын 
оқушыға әлеуметтік 
педагогикалық  қолдау 
көрсету 

Үйде оқитын 
оқушылар 

Жеке дара Бақылау, 
әңгімелесу 

қараша 
 

Директор-
дың ОІЖО 
пән 
мұғалімі, 
зерттеу 
топтары 

ӘК 
Сабақты 
талдау, кері 
байланыс 

 

IV. Білімнің олқылықтарын толтыру және төмен көрсеткіштермен жұмыс істеу бойынша жұмыстарды бақылау 

4 
 

Жылдық қорытынды 
негізінде 2 сынып 
оқушыларының оқылым, 
айтылым, жазылым, 
тыңдалым дағдыларын 
қалыптастыру бағытында 
арнайы жұмыстарды 
ұйымдастыру. 

Сөйлеу әрекетінің 
түрлері (тыңдалым, 
айтылым, оқылым, 
жазылым) бойынша оқу 
мақсаттарының 
орындалуы 

2 сынып 
оқушылары 

пәндік бақылау қараша ДОІЖО 
және 

2 сынып 
жетекшілері 

ДЖО №3 Оқу техникасы, 
бақылау 

диктанты 
  

 

5 

5-9 сыныптарда  тіл 
пәндерінен мәтінмен 
жұмыс жасауды бақылау 

Эссенің жазылу ретін 
және (кіріспе, негізгі 
бөлім, қорытынды) 
бөлімдерін меңгерту 

5-9 
сыныптарыны

ң қазақ тілі 

тақырыптық Сабақтарға 
қатысу 

қараша ДОІЖО 
және 
ӘБ 
жетекшілері 

лездеме анықтама 
  

6 
«Ашық есік» сабаққа 
қатысу айлығын жоспарлау 

Білімдегі 
олқылықтарды 
сыныптағы бақылау 
тәжірибесі негізінде 
ата-анамен бірлесіп 
шешу 

1-11 
сыныптар 

тақырыптық Сабақтарға 
қатысу 

қараша ДОІЖО 
және 
ӘБ 
жетекшілері 

лездеме Талдау 
анықтамасы, 
ұсыныстар 

  

 
V. Оқу-зерттеу қызметі 

«Шығармашыл ұстаз-шығармашыл оқушы» 

№ 
р/р Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 

объектісі 
Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауаптыл
ар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

1 
 

Іс-әрекеттегі зерттеу 
сабақтарының «Lesson 
Study» 1-4 сыныптар мен  

Зерттеу сабақтарының 
жүргізілуін бақылау  

Зерттеуге 
алынған 

сыныптар 

пәндік бақылау қараша Зерттеу топ 
жетекшілері ДЖО №3 

Анықтама  
Зерттеу 

топтарының 

 



«Action Reserch»  5-
11сыныптарда зерттеу 
сабақтарының жүргізілуі, 
жеке зерттеу сұрақтарымен 
жұмыс. 

талдауы 

2 

«Жас маманнан  кәсіби 
мамандыққа» мектепішілік 
біліктілікті арттыру курсы 

«Дарынды 
оқушылармен жұмыс 
алгоритмдері». 
«Біліктілік санатын 
көтеру» талаптары 

Жас мамандар Тақырыптық бақылау 01 қараша 

 

ДБОЖ 
орынбасар 
лары 

 
ӘБ 
отырысы 

 
Хабарлама 

 

3 

Оқушыларды мектеп 
олимпиадасына 
дайындауда мұғалімдер 
жұмысының тиімділігі 

Оқушылардың жақсы 
дайындықтарына ықпал 
ету. 

Мотивациясы 
жоғары 
оқушылар 

 
Тақырыптық 

 
Жеке 

04 қараша 

 

ДБОЖ 
орынбасар 
лары 

 
ӘБ 
отырысы 

 
Хабарлама 

 
 

4 

Республикалық STEM 
олимпиадасының 
ІІ(қалалық) кезеңі  

Оқушыларды  
олимпиадаға жүйелі 
түрде дайындауды 

бақылау 

Информатика 
мұғалімдері 

Алдын-ала Талдау Қараша 
І-апта 

ДБОЖ 
орынбасар 
лары 

ӘБ 
отырысы 

Анықтама  

 

5 

Іс-әрекеттегі зерттеу 
тобындағы мұғалімдердің 
зерттеу сұрағымен жұмыс 

Іс-әрекеттегі зерттеу 
тобындағы 

мұғалімдердің зерттеу 
сұрағы  бойынша 

атқарылған жұмысын 
бақылау 

Зерттеу 
тобындағы 
мұғалімдер 

Тақырыптық  Құрылым-
далған 

Қараша  
ІІІ-ІV  апта 

ДБОЖ 
орынбасар 
лары 

ДЖО Анықтама 

 

6 

Оқушылардың география 
пәнінен 7-8 сынып 
оқушыларына арналған ІІ 
Ұлттық олимпиадаға  

Географиялық білімнің, 
дағдылардың және 

географиялық 
зерттеулерге 

белсенділігінің сапасын 
бақылау  

География 
пәні 

мұғалімдері 

Алдын-ала Талдау Қараша 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасар 
лары 

Әб 
отырысы 

Мониторинг 

 

7 

«Pro Eco» республикалық  
конкурсының қалалық 
кезеңіне іріктеу жұмысын 
ұйымдастыру 

Оқушыларды әлеумет-
тік жауапкершілікке 

тәрбиелеу, экологиялық 
сауаттылықты арттыру 

Жаратылыс-
тану 

бірлестігі 

Алдын-ала Талдау Қараша 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасар 
лары 

Әб 
отырысы 

Мониторинг   

 

8 

Үлгірімі  төмен 
оқушылармен жұмыстың 
ұйымдастырылуы 

Мотивациясы төмен 
оқушылармен жұмысты 
ұйымдастыруды талдау, 
әдістемелік көмек 
көрсету 

Пән 
мұғалімдері 

Фронтальді Тақырып-
тық 

Қараша 
ІҮапта 

ДБОЖ 
орынбасар 
лары, ӘБ 
жетекшілері 

Әб 
отырысы 

әдістемелік 
көмек көрсету 

 
 

9 

5-7 сыныптарда  тіл 
пәндерінен мәтінмен 
жұмыс жасауды бақылау 

Эссенің жазылу ретін 
және бөлімдерін 
меңгертуде әдістемелік 
көмек ұйымдастыру 

 
Пән 
мұғалімдері 

 
Фронтальді 

 
Тақырып-
тық 

14-18.11.22 ОТІЖО, 
ДБОЖ 
орынбасар 
лары, ӘБ 

Лездеме  анықтама  



жетекшілері 

10 

8-9 сыныптарда  тіл 
пәндерінен мәтінмен 
жұмыс жасауды бақылау 

Эссенің жазылу ретін 
және бөлімдерін 
меңгертуде әдістемелік 
көмек ұйымдастыру 

 
Пән 
мұғалімдері 

 
Фронтальді 

 
Тақырып-
тық 

14-18.11.22 ОТІЖО, 
ДБОЖ 
орынбасар 
лары, ӘБ 
жетекшілері 

Лездеме  анықтама  

11 

Іс-әрекеттегі зерттеу 
сабақтарының «Lesson 
Study» 1-4 сыныптар мен  
«Action Reserch»  5-
11сыныптарда зерттеу 
сабақтарының жүргізілуі 

 Зерттеу сабақтарының 
жүргізілуін бақылау 

Зерттеу топ 
жетекшілері 

Проблема-
лық-

жалпылама 
бақылау 

Бақылау, 
талдау, оқу 
әрекетінің 
нәтижелері 

Бақылау 
 21-25.11.22 

ДБОЖ 
орынбасар 
лары 

ДЖО Анықтама, 
Зерттеу 
топтарының 
талдауы 

 

V. Оқу-зерттеу қызметі.             «Жаңашыл ұстаз моделі» клубы 

№ 
р/р Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 

объектісі 
Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауапты
-лар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

 

1 Инновациялық 
жобалардың іске асырылуы 

Инновациялық 
жобалардың өзектілігі 

мен нәтижелілігін 
анықтау 

Инновация-
лық жоба 

жетекшілері 

Жеке  Құжаттарды 
тексеру  

жыл бойы  ДБОЖ 
орынбасар 
лары 

ДЖО Бұйрық, 
анықтама, 

жоспар  

2 Педагог кадрлардың кәсіби 
біліктілікті арттыру 
курстарынан өтуін, түрлі 
деңгейдегі конференция, 
семинарларға қатысуын 
бақылау 

Соңғы 3-5 жыл көлемінде 
біліктілігін арттыру 
курсынан өтпеген 
мұғалімдерді анықтау, 
қолдау көрсету 

педагогтар Салыстырмал
ы бақылау бақылау 

Қараша – 
мәселелерді 
айқындау, 

шешім  
 

Боданов 
А.Н. ДЖО талдау  

3 Педагогтарға кәсіби қолдау 
көрсету, педагогикалық 
идеяларды тарату және 
кәсіби сайыстарға 
қатысушыларға көмек 
көрсету 

Жан-жақты кәсіби 
қолдауды жүзеге асыру 

Жас 
мамандар, 

тәлімгерлер, 
барлық 

педагогтар 

Фронтальді 
шолу жасай 

бақылау 

сұхбат, 
түсіндірме 

жұмыстары, 
сабаққа 
қатысу, 

бақылау және 
талдау 

Жыл бойы 
ДБОЖ 

орынбасарла
ры 

ДЖО мониторинг  

4 «Global Сапа» ғылыми 
орталығымен жұмысты 
жалғастыру. «Жүйелік 
тұғыр» технологиясын 
тәжірибеде қолдану 

Жан-жақты кәсіби 
қолдауды жүзеге асыру 

Жеке топ Проблема-
лық-

жалпылама 
бақылау 

Бақылау, 
талдау, оқу 
әрекетінің 
нәтижелері 

4,11,17,25 
қараша 

Боданов 
А.Н. 

ДЖО Жылдық 
жоспар, 

анықтама  

VІ. Мұғалімнің шеберлік және әдістемелік дайындық жағдайының деңгейін бақылау 

 
№ Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 

объектісі 
Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауапты
лар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 

Екінші 
бақылау 



р/р шешім 
1 Курстан  кейінгі 

семинардың тәжірибеде 
қолданудың  тиімділігі 

Біліктілігін арттыру 
курстарынан өткен 
мұғалімдермен курстан 
кейінгі тәжірибеде 
қолдануын бақылау 

Тамыз –қазан 
айларында 
курстан өткен 
мұғалімдер 

Жеке Әдістеме 
лік –ықпал 
ету  

03 қараша ДБОЖ 
орынбасар 
лары, ӘБ 
жетекшілері 

Әб 
отырысы 

Анықтама  

 

2 Аттестаттаудан өтетін 
мұғалімдердің сабақтарына 
талдау 
 
 

Аттестаттаудан өтетін 
мұғалімдерге  қолдау, 
әдістемелік көмек 
көрсету 

 

«Күзгі» 
кезеңде 
аттестат 
талушы 

мұғалімдер  

Жеке  Ағымдағы 
бақылау 

7-18 қараша Миркина 
О.К.,  
ӘБ 
жетекшілері
, аттестаттау 
комиссия 
мүшелері 

ӘК  Анықтама  

 

3 Жаратылыстану пәндерінің 
берілуі 

Химия, биология, физика, 
жаратылыстану, 
дүниетану оқушылардың 
білім сапасын, сабақтың 
берілуін бақылау 

Жаратылыста
ну бірлестігі 
мұғалімдері 

Фронтальді  Сабақтарды 
талдау 

14-18 қараша ДБОЖ 
орынбасар 

лары, ӘБ 
жетекшілері 

ДЖО Анықтама 

 

4 «Педагогикалық 
шеберхана» онкүндігінің 
өтуі 

 

Мұғалімдердің кәсіби 
өсуіндегі іс 

тәжірибесімен  бөлісу 

«педагог- 
шебер», 

«педагог- 
зерттеуші» 
біліктілік 

санатындағы 
мұғалімдер 

Жеке Озық 
тәжірибені 

бақылау 

14-26 
қараша   

2022 жыл 

 

ДБОЖ 
орынбасар 
лары, ӘБ 

жетекшілері 

ӘК  Анықтама 

 

5 Мектеп мұғалімдерінің 
түрлі деңгейдегі 
байқауларға қатысуын 
бақылау 

Педагогтердің кәсіби 
дамуын зерделеу 

Мектеп 
мұғалімдері 

Дара бақылау Бақылау,сұх
бат 

жыл бойы ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

ӘК  Байқау 
нәтижесіндегі 
көрсеткіш  

6 2022-2023 оқу жылында 
жұмысқа қабылданған 
педагогтарға, жас 
мамандарға әдістемелік 
қолдау көрсету 

Мектеп миссиясымен, 
ішкі тәртіп, 
педагогикалық этика 
ережелерімен, 
құжаттамалармен, 
нормативтік актілермен 
таныстыру, 
психологиялық-
педагогикалық 
сүйемелдеу 

Соңғы екі оқу 
жылында 
қызметке 
қабылданған 
кадрлар 

жеке Құжаттарды 
зерделеу 

Жыл бойы Директор 
орынбасарла

ры 

ДЖО Бағдарлама 

 

VIІ. Тәрбие үрдісінің процесін, өткізілген іс –шаралардың сапасын бақылау 
№ Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 

объектісі 
Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімі 

Жауаптыла
р 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 

Екінші 
бақылау 



шешім 
1 Сыныптағы тәрбие 

жұмысын тиімді 
ұйымдастыру 

Сынып жетекшілер 
тәжірибесі  

2 «Ә», 4 «Ж», 
7 «Г», 8 «Л» 

Тақырыптық 
бақылау 

Сынып 
сағаттары, 
сыныптан 
тыс іс-
шаралар 

Қараша  Сынып 
жетекшілер  

    СЖО 2 Анықтама  Қажетті-
лікке қарай 

2 Құқықтық тәрбие 
жұмысының жүргізілуі  

Мектеп есебіндегі  
оқушыларды бақылау 

Қажетті 
сыныптар 
бойынша  

Жеке бақылау  Отбасын, 
сабағын, 
үйірме, 
секция  

Қараша  Тәрбие, 
құқық 
менеджер, 
психолог  

      ӘО Анықтама  Ақпан  

3 Күзгі каникул 
 іс-шарасы  

Оқушылар-дың күзгі 
демалысын 
ұйымдастыру 

1-11 сынып Жалпы шолу Сыныптан 
тыс іс-шара, 
қосымша 
білім беру 

Қараша    СЖО 2 Іс-шара 
жоспары 

- 

4 Сыныптың  ата-аналар 
жиналысы, «Шеңбер» 
алаңы 

ІІ тоқсан 
ата-аналар жиналысы 

1-11 сынып        

VIIІ.Материалдық-техникалық базаның нығаюын бақылау 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Нысан 
 

ЖЕЛТОҚСАН 

№ 
р/р Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 

объектісі 
Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауапты
лар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

I. Нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау 
  1.«Жас маманның педагог 

мамандығына кірісу 
бағдарламасын 
ұйымдастыру қағидаларын 
бекіту туралы» ҚРБҒМ-
нің 2020 ж. 24.04. № 160 
бұйрығының орындалуы 

Жас маманды пәнді 
оқытудың әдістемелік 
және әдіснамалық 
қағидаттары бойынша 
оқыту - тренингі 

Тәлімгер 
педагог, жас 

маман 

Жеке   Қызметтiң  
талдауы мен 

түзетуi 

ІІ апта Мектеп 
әкімшілігі  

ӘК Қорытынды 
шығару 
 

 

ІІІ. Оқу процесінің сапасын бақылау 

1 
Пән бойынша білімдегі 
олқылықтарды жою 

Өткен тақырыптар 
бойынша меңгеруге 

ӘБ  Байқау, 
кеңесу 

Әр пән 
бойынша 

желтоқсан ОІМ-і мен 
ӘБ 

ӘК Жұмыс 
жоспарларының 

 



жолдарына арналған 
жұмыс жоспарларын 
зерделеу 

қиындық тудырған 
оқыту мақсаттарын 
жақын/ортақ 
тақырыппен/ мақсаттар-
мен біріктіруді қалай 
жоспарлауда? 

алдағы 
тоқсандарда 
білімдегі 
кедергілерді  
жетілдіруге 
арналған іс 
шаралар 
құрылады 

жетекшілері орындалуы 

2 
Күнделік кз толтыруын 
қадағалау 

Сапалы және уақытылы 
толтыруды қамтамасыз 
ету.  

1-11 сынып  тақырыптық 
Құжаттамал
арды 
зерделеу 

желтоқсан 

ӘБ 
жетекшілері 
мен ауысым 
бойынша 
ОІМ 

лездеме 

        Пән 
мұғалімдерінің 
күнтізбелік – 
тақырыптық 
жоспарлары 

 

IV. Білімнің олқылықтарын толтыру және төмен көрсеткіштермен жұмыс істеу бойынша жұмыстарды бақылау 
№ 
р/р 

Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты 
Бақылау 
объектісі 

Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауаптыла
р 

Қарау 
орны 

Басқару шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

1 

«Тілтану» жобасы ( қытай, 
француз, неміс, ағылшын) 
бойынша оқушылардың 
пәнді меңгеру деңгейін 
бақылау 

Оқушылардың өз 
оқуындағы 
олқылықтарымен 
жұмысты жүйелеу 

5-9 
сыныптарда 
жүргізілетін 

шетел /екінші/ 
тілдері 

тақырыптық мониторинг желтоқсан ОІМ-і мен 
ӘБ 

жетекшілері ДЖО №4 анықтама  

2 
«Ашық есік» сабаққа 
қатысу айлығын 
жоспарлауды жалғастыру 

Білімдегі олқылықтарды 
сыныптағы бақылау 
тәжірибесі негізінде ата-
анамен бірлесіп шешу 

1-11 
сыныптар 

тақырыптық Сабақтарға 
қатысу 

желтоқсан ДОІЖО 
және 
ӘБ 
жетекшілері 

лездеме Талдау 
анықтамасы, 
ұсыныстар 

 
 

V. Оқу-зерттеу қызметі.   «Шығармашыл ұстаз-шығармашыл оқушы» 

№ 
р/р Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 

объектісі 
Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауапты 
лар 

Қарау 
орны 

Басқару шылық 
шешім 

Екінші 
бақы 
лау 

1 

Іс-әрекеттегі зерттеу 
тобындағы мұғалімдердің 
зерттеу сұрағымен жұмыс 

Іс-әрекеттегі зерттеу 
тобындағы 

мұғалімдердің зерттеу 
сұрағы  бойынша 

атқарылған жұмысын 
бақылау 

Зерттеу 
тобындағы 
мұғалімдер 

Тақырып-
тық  

Құрылым-
далған  

Желтоқсан   
І  апта 

ДБОЖ 
орынбасар 
лары 

ДЖО Мониторинг  

 

2 

«Тілтану» жобасы ( қытай, 
француз, неміс, ағылшын) 
бойынша 8 а,ә, в,з,и,к,л,м 
сынып оқушыларының 

Оқушылардың өз 
оқуындағы 
олқылықтарымен 
жұмысты жүйелеу 

Қытай , 
француз, 

неміс, 
ағылшын 

Комплексті  Оқушылар-
дың оқу 

әрекеттері-
нің 

12-15.12.22 ОТІЖО, 
ДБОЖ 
орынбасар 
лары, ӘБ 

 
Лездеме 

Анықтама  

 



пәнді меңгеру деңгейін 
бақылау 

тілдері 
мұғалімдері 

нәтижелері жетекшілері 

3 

Дарынды оқушылармен 
жұмысты ұйымдастыру 

Оқушылармен 
олимпиадаға қатысу 
үшін жеке сабақтардың 
жүйелі түрде жүргізілуі. 
.Қосымша сабақтардың 
кестесі. 

 
Пән мұғалім-
дері 

 
Тақырыптық 

 
Негізгі 
түрде 
жалпылау 

 
12-23 
желтоқсан 

 
Миркина О. 
К. 

 
Лездеме 

 
Анықтама 

 
 

VІ. Мұғалімнің шеберлік және әдістемелік дайындық жағдайының деңгейін бақылау 

 
№ 
р/р 

Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 
объектісі 

Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауапты
лар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 
шешім 

Екінші 
бақылау 

1 

Аттестаттаудан өтетін 
мұғалімдердің 
сабақтарына талдау 
 
 

Аттестаттаудан өтетін 
мұғалімдерге  қолдау, 
әдістемелік көмек 
көрсету 

 

«Күзгі» 
кезеңде 
аттестат 
талушы 

мұғалімдер  

Жеке  Ағымдағы 
бақылау 

1-9 желтоқсан Миркина 
О.К.,  
ӘБ 
жетекшілері
, аттестаттау 
комиссия 
мүшелері 

ӘК  Анықтама  

 

2 

Мектеп мұғалімдерінің 
авторлық бағдарлама-

ларының апробациядан 
өткізілуін бақылау 

Оқу бағдарламаларын 
білім алушылардың 

сұраныстарына қарай 
құрастырылуын және 
жүргізілуін бақылау 

Мектеп 
мұғалімдері 

жалпы  жыл бойы ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

ПК №6 Авторлық 
бағдарламалар-

ды БЖО кеңесіне 
ұсыну 

 

3 

Курстан  кейінгі 
семинардың тәжірибе 
алмасудағы тиімділігі 

Біліктілігін арттыру 
курстарынан өткен 
мұғалімдермен курстан 
кейінгі семинар 
ұйымдастыруын 
бақылау 

Тамыз –
желтоқсан 
айларында 
курстан 
өткен 
мұғалімдер 

Жеке Әдістеме 
лік –ықпал 
ету  

30 
желтоқсан 

ДБОЖ 
орынбасар 
лары, ӘБ 
жетекшілері 

Әб 
отырысы 

Анықтама  

 

4 

Тәлімгерлердің жас 
мамандармен жұмысын 
зерделеу 

Тәлімгерлер бірінші 
жарты жылдық 
бойынша жас 
мамандармен 
атқарылған жұмысының 
кері байланысы 

Тәлімгерлер 
мен жас 

мамандар 

жеке Есеп беру Желтоқсан 
ІҮ апта 

ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

Лездеме  есептері 

 

VIІ. Тәрбие үрдісінің процесін, өткізілген іс –шаралардың сапасын бақылау 
№ Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 

объектісі 
Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімі 

Жауаптыл
ар 

Қарау 
орны 

Басқару 
шылық 

Екінші 
бақылау 



шешім 

1. «Адал ұрпақ»  
еріктілер тобы 
 

Оқушыларға адалдық, 
шынайылық, туралы 
ұғым қалыптастыру 

 Еріктілер 
мүшесі  
 
 
 

Жеке дара 
бақылау 

 
 
 

  Сұхбат,  
бейне 
жазбалар 
 
 

 
Желтоқ-сан  
 
 

 
Е. Батырхан  
  

Әлеуемет-
тік желі 
 
 
 

Анықтама  - 

2. «Тәуекел»  топ жұмысы 
 

 

Сынып  оқушылар 
туралы мәліметтер 

9-11 
сыныптар 

 
 

Сыныптық 
бақылау  

 

Оқу-тәрбие 
үдерісінде  

 

Желтоқ-сан  
 

 9-11сынып 
жетекшілер 
 
 

ӘО Мониторинг ІІжж. 

3. Сынып оқушыларын  
рухани- адамгершілікке  
тәрбиелеу  

Сынып сағаттар, 
сыныптан тыс 
шараларды 
ұйымдастыру 

3 «Ә», 3 «Е», 
6 «Ә», 7 «З» 

Тақырыптық 
бақылау 

Сынып 
сағаттары, 
сыныптан 
тыс іс-
шараларға 
қатысуы 

Желтоқ-сан 
 
 

Сынып   
жетекшілері 

СЖО3 Анықтама  Қажетті-
лікке қарай 

4. Оқушылардың сабаққа 
қатысуы 
 
 

Сабақтан себепсіз 
қалған оқушылармен 
жұмыс 

 
  5- 11 
сыныптар 
 

 
Жалпылай 

шолу 
 

 
   ІІ тоқсан  
 

 
жыл бойы 

Оқу-тәрбие, 
құқық 
менеджер, 
психолог, 
ӘП 

 
- 

 
Мониторинг   

 
Тоқсан 
сайын 
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