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2021-2022оқу жылы 



 
1.1 . МЕКТЕПТІ ДАМЫТУ ТАҚЫРЫБЫ, ҰСТАНЫМ, МИССИЯСЫ  
Мектепті дамытудың мақсаты: Іс-әрекеттегі зерттеу арқылы мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін білім берудегі 
көшбасшылығын дамыту, оқушының әлеуетіне сай құндылықтар негізінде оқу мен оқытудың сапалы жүйесін құр 

 
2021-2022 оқу жылының тақырыбы 

Іс-әрекеттегі зерттеу сұрағы: Іс-әрекеттегі зерттеу арқылы бағалау әзірлемелерін тәжірибеде қалай таратуға болады? 
Ұстаным: 
Бақытты бала  қаланатын мектеп, әр баладан үміт күту. 
Миссия: 
Біз әр баладан үміт күту арқылы білімнің бақытты жолын табуға, нәтижеге жетуге қолдау көрстеміз. 
Пайымдау:  
Бастауыш буын: Тілдік дағдылары қалыптасқан, ортаға бейім тұлғаны даярлаймыз. 
Орта буын: Тілдік дағдыларды білім алуда қолдана алатын, ортаға бейімделген тұлға даярлаймыз 
Жоғары буын: Білім алуға икемді кәсіби бағдары айқын, өмірге бейім жасампаз тұлға даярлаймыз 
 
  

МЖМБС  Типтік оқу жоспарлары  Типтік оқу бағдарламалары  
ҚР МЖМБС  
№604 31.10.2018 жылғы 
бұйрығы (өзгерістермен 
және толықтырулармен 
2020 жылғы 28 тамыздағы 
№372 бұйрық) 
https://adilet.zan.kz/kaz/doc
s/V1800017669; 

 «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 
қазандағы №595 бұйрығы;  
 

«Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім 
беретін пәндердің, таңдау курстарының және 
факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын 
бекіту туралы» ҚР БҒМ 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 
бұйрығы (өзгерістермен және толықтыруларымен 
2020 жылғы 27 қарашадағы № 496с бұйрық) 
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1300008424; 

Үлгілік оқу жоспарлары ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 
қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген (2021 
жылғы 25 наурыздағы № 125 бұйрықпен енгізілген 
өзгерістерімен және толықтыруларымен) 2018 жылғы 4 
қыркүйектегі № 441 бұйрығына сәйкес бекітілген). 
 

МЖМБС, Үлгілік оқу жоспарлары, Үлгілік оқу бағдарламалары Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының 
www.nao.kz сайтында орналастырылған.  
 Орта білім беру ұйымдарының әкімшілігінде МЖМБС, үлгілік оқу жоспарлары, үлгілік оқу бағдарламаларының бір данада 
шығарылған қағаз нұсқасы болуы керек.  
 Педагогтер МЖМБС, Үлгілік оқу жоспарлары, Үлгілік оқу бағдарламаларының электронды нұсқасымен жұмыс жүргізе 
алады.  



 
 
 

Педагог  кадрларды аттестаттау 
– «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, 
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді 
аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығы және «Педагогтерге 
біліктілік санаттарын беру (растау) қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2020 жылғы 11 мамырдағы № 192 бұйрығы негізінде жүзеге 
асырылады 
 
№ Іс-шаралар  Мақсаты  Уақыты  Жауаптылар  Нәтиже  Ресурстар  Мониторинг 
1 Бұйрықтар шығару: 

-Мектеп аттестациялық 
комиссиясын құру туралы; 
-Сарапшылар тобын құру 
туралы 

2021-2022 оқу жылында 
біліктілік санатын көтеретін 
педагогикалық қызметкерлердің 
аттестацияға жіберу туралы 
бұйрық шығару 

ІV апта ДБОЖ 
орынбасары 
 

Бұйрық шығару  ДЖО, бұйрық 

2 2021-2022 оқу жылында 
мұғалімдерді 
аттестаттациялау жұмысын 
жоспарлау мәжілісін өткізу 

Педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілік 
санатын көтеру, біліктілік 
тестін тапсыруға өтініш 
қабылдау 

ІV апта ДБОЖ 
орынбасары, 
Аттестациядан 
өтетін мұғалімдер 

Сұраныс 
дайындау 

Өтініш 
3*4 фото 
Жеке куәлік 
көшірмесі 

Аттестаттау 
комиссиясы 
ның шешімі 

3 Аттестациядан 
өтетін педагогтарға үйрету 
семинарын ұйымдастыру 

  Педагогика  және оқыту 
әдістемесі бойынша 
аттесталушы мұғалімдермен 
тәжірибе алмасу және үйрету 
семинарларын, коучингтер 
өткізу 
 

Қыркүйек  ДБОЖ 
орынбасары 
Мектеп 
тренерлері, 
педагог-шебер 
және педагог 
зерттеуші 
мұғалімдер тобы 

ҰБТ кезінде 
қиындықтар 
туындамайды, 
мұғалім білімі 
кеңейеді 

Нұсқаулық 
тар 

Ақпараттық  
анықтама 

4 Педагог қызметкерлерді 
аттестаттауды ұйымдастыру 
жұмыстарының   
жоспары бойынша әрекет 
етуіне басшылық жасау 

Педагог қызметкерлерді 
аттестаттауды ұйымдастыру 

жұмыстарының   
жоспарының орындалуы 

ДБОЖ 
орынбаса
ры,  
ШТ  
жетекшіл
ері 

Педагог 
қызметкерлерді 
аттестаттауды 
ұйымдастыру 
жұмыстарының   
жоспары 

Жыл бойы Рейтинг 
шығару 

 

 
 
 



5 Аттестациядан 
өтетін педагогтарға 
әдістемелік көмек  
семинарын ұйымдастыру 

  Педагогика  және оқыту 
әдістемесі бойынша 
аттесталушы мұғалімдермен 
тәжірибе алмасу және үйрету 
семинарларын, коучингтер 
өткізу 

Қыркүйек  ДБОЖ 
орынбасары, 
Мектеп 
тренерлері, 
педагог-шебер 
және педагог 
зерттеуші 
мұғалімдер тобы 

ҰБТ кезінде 
қиындықтар 
туындамайды, 
мұғалім білімі 
кеңейеді 

Нұсқаулық 
тар 

Ақпараттық  
анықтама 

6 Аттестаттаудан өтетін 
мұғалімдердің сабақтарына 
ББЖО қатысу ұйымдастыру 

Аттестаттаудан өтетін 
мұғалімдердің біліктілік 
деңгейін анықтау, сабақ өткізу 
тәсілдері және АКТ-ды меңгеру 
деңгейлерін анықтау 

Қыркүйек -
желтоқсан 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Аттестау 
комиссия 
мүшелері, ӘБЖ 
 

Сабақты бағалау 
парағы 

Сабақты 
бағалау 
критерийлері 

Жиналыс, 
ақпараттық 
анықтама 

7 Кәсіби даму курстарға 
қатысуын қамтамасыз ету, 
бақылауға алу 

Тәжірибедегі зерттеу, Тиімді 
оқыту, Психологиялық 
әліппе АКТ құзіреттілігі, ҚБ 
курсы 

ДБОЖ 
орынбасар
ы, курс 
тренерлері 

Әдістемелік 
нұсқаулық 

Жыл бойы Ақпараттық 
хат 

Рейтинг 
шығару, 
сертификат 

 
8 Аттестатаудың  бірінші 

кезеңі – Ұлттық біліктілік 
тестілеуге қатысу үшін 
аттестатталушы 
мұғалімдердің деректер 
базасын қалыптастыру 

Біліктілік тестілеуден өтетін 
мұғалімдерді тіркеу /ППЗ/ 
 

Қыркүйек- 
Қазан  

ДБОЖ 
орынбасары 
 
 
 

Біліктілік  
тестілеуге 
қатысу үшін 
рұқсаттама 
дайындалады 

 Нәтижелер 
мониторингі 

9 Аттестаттаудан өтетін 
мұғалімдердің сабақтарына 
ББЖО қатысу ұйымдастыру 

Аттестаттаудан өтетін 
мұғалімдердің біліктілік 
деңгейін анықтау, сабақ өткізу 
тәсілдері және АКТ-ды меңгеру 
деңгейлерін анықтау 

Қыркүйек -
қараша 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Аттестау 
комиссия 
мүшелері, ӘБЖ 
 

Сабақты бағалау 
парағы 

Сабақты 
бағалау 
критерийлері 

Жиналыс, 
ақпараттық 
анықтама 

10 Мұғалімдерді біліктілікті 
арттыру курстарына 
қатыстыру / онлайн курстар/ 

Мұғалімдердің  теориялық 
білім деңгейін арттыру, 
практикалық дағдылары мен 
мамандықтарын жетілдіру. 

Кесте 
бойынша 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Мектеп 
әкімшілігі 

Біліктілікті 
арттыру білім 
сапасын көтереді 

Мұғалімдерді 
курстан 
өткізудің 
перспективалы
қ жоспары 

Нәтижелер 
мониторингі 

11 2021-2022 оқу жылының 
қараша-желтоқсан 
айларында аттестаттаудан 
өтетін мұғалімдермен жұмыс 

Сабақтарына  қатысу, тәрбие 
және пән бойынша жасалған 
жоспарларының құрылымын 
мазмұндық сапасын қарау 

ІІ-ІІІ апта 
Әкімшілік, 
аттестаттау 
комиссиясы 

Сабақты талдау 
парағын толтыру 

Сабақты талдау 
парағы 

Анықтама 



12 Аттестациядан өтетін 
мұғалімдер құжаттарын 
дайындау 

Сұраныс, басты құжаттар 
көшірмесін дайындау 

Маусым, 
Қараша  

ДБОЖ 
орынбасары, 

 

Мұғалімдер 
құжаттарын 

тексеру 

Ақпараттық 
хат 

Ақпарат беру  

13  Мұғалімдердің  әдістемелік 
жинақ кітапшаларын 
талқылау, мектепшілік 
әдістемелік кабинетке  
ұсыну 

Озық тәжірибені насихаттау Қараша ДБОЖ 
орынбасары, 
Әдістемелік 
бірлестік 
жетекшілері 

Мұғалімдердің 
озық авторлық 

бағдарламалары
н қалалық 

сараптамалық 
кеңеске ұсыну 

 Жиналыс, 
ақпараттық 
анықтама 

14 Аттестациядан өтетін 
мұғалімдердің ХҚКО 
тапсырытын құжаттарын 
рәсімдеу 

Құжаттардың өтініш 
берілген санатқа сәйкес 

болуын қадағалау 

Маусым  
желтоқсан 

Пән 
мұғалімдері 

Құжаттар 
талапқа сәйкес 
реттеледі 

Мұғалім 
зертханасы 

Ақпараттық 
анықтама, 
жиналыс 

15 Педагог -шебер 
Педагог-зерттеуші, 
педагог-сарапшы, педагог-
модератор 
шығармашылық жұмысын 
жетілдіру мақсатында 
кәсіби конкурстарға 
тзімдерін іріктеу 

Мұғалімнің  кәсіби өсуіндегі 
іс тәжірибесімен  бөлісу 
«Үздік педагог» атағын беру 
конкурсына, «Жас маман» 
конкурсы, «Дарынды балаға 
–  
талантты ұстаз» конкурсына 
ұсыну 

Аттестат 
тау 
комиссиясы 
 
Пән 
бірлестіктері  

Шығармашы 
лық қорғауы 

Жыл бойы  Әдістемелік  
кеңес отырыс  
 
 
 
 
 

Хаттама, 
ұсыным 
 

16 Аттестацияланушы 
мұғалімдердің шеберлік 
деңгейін арттыру 
бойынша коучинг, 
шеберлік сыныптар 

Аттестациядан өтетін 
мұғалімдердің әлеуетін 
анықтап, құжаттарын 
рәсімдеу 

ДБОЖ 
орынбасары,  
бірлестік 
жетекшілері, 
комиссия 
мүшелері 

Құжаттарды 
сараптамаға 
өткізу 

Жылына екі 
рет 

Мұғалімдер 
дің жыл 
сайынғы 
шеңберінде 
мектепшілік 
бағалаудан 
өтеді.  
ӘК отырысы  
Шығармашыл
ық есеп 

Ақпараттық 
анықтама, 
жиналыс 

17 Мұғалімдерді аттестация 
талаптарымен таныстыру  
( мамыр айында 
аттестациядан  өтетін 
мұғалімдер үшін ) 

Педагогтарды аттестаттау 
ережелері, өзгеріс, 

толықтырулармен таныстыру 

Қаңтар -ақпан ДБОЖ 
орынбасары  

 Педагогтар 
ды аттестаттау 
ережелері 

Жиналыс  

18 Біліктілігін көтеруге 
өтінім білдірген  

Үздік авторлық бағдарлама 
дайындауда мұғалім 

Қаңтар, 
мамыр 

ДБОЖ 
орынбасары, 

Озық үздік 
авторлық 

Үздік 
авторлық 

Ақпараттық 
анықтама, 



мұғалімдерге «Үздік 
авторлық бағдарлама» 
жобасын ұйымдастыру 
арқылы қатысуын 
қамтамасыз ету 

тәжірибесін арттыру пән 
мұғалімдері 

бағдарлама бағдарлама 
жұмыстары 
мектепішілік, 
аудандық,қал
алық  
байқауда 
қорғалады. 

жиналыс 

19 Біліктілігін көтеруге 
өтінім білдірген  
мұғалімдерге 
«Педагогикалық идеялар» 
жобасын ұйымдастыру 
арқылы қатысуын 
қамтамасыз ету 

Оқыту мен оқуды 
жақсартуда тәжірибеге енген 
жобалар тиімділігімен 
бөліседі, өзара тәжірибе 
алмасады 

Қаңтар, 
мамыр 

ДБОЖ 
орынбасары, 
пән 
мұғалімдері 

Үздік идеялар 
жобасы 

Педагогикалы
қ идеялар 
жұмыстарын 
мектепішілік, 
аудандық,қал
алық  
байқауда 
қорғалады. 

 

20 Атқарылған жұмыстар  
бойынша іс –тәжірибені  
БАҚ-та жариялау  

Озық іс- тәжірибені таратуда  
БАҚ-да жариялау 

 ДБОЖ 
орынбасары, 
пән 
мұғалімдері 

Озық іс-
тәжірибелер 

Екінші жарты 
жылдық 

Газет, 
журнал, 
жинақтар 

21 2022 жылдың мамыр айында  
аттестациядан өтетін 
мұғалімдермен 
аттестаттациялау жұмысын 
жоспарлау мәжілісін өткізу 

Педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілік 
санатын көтеру, біліктілік 
тестін тапсыруға өтініш 
қабылдау 
 

Мамыр  ДБОЖ 
орынбасары 
Аттестациядан 
өтетін 
мұғалімдер 

Сұраныс 
дайындау 

Өтініш 
3*4 фото 
Жеке куәлік 
көшірмесі 

Аттестаттау 
комиссиясын
ың шешімі 

22 Аттестацияланушы 
мұғалімдердің шеберлік 
деңгейін арттыру 
бойынша коучинг, 
шеберлік сыныптар 

Аттестациядан өтетін 
мұғалімдердің әлеуетін 
анықтап, құжаттарын 
рәсімдеу 

ДБОЖ 
орынбасары,  
бірлестік 
жетекшілері, 
комиссия 
мүшелері 

Құжаттарды 
сараптамаға 
өткізу 

Жылына екі 
рет 

Мұғалімдерді
ң жыл 
сайынғы 
шеңберінде 
мектепшілік 
бағалаудан 
өтеді.  
ӘК отырысы  
Шығармашыл
ық есеп 

Аттестация
ланушы 
мұғалімдер
дің 
шеберлік 
деңгейін 
арттыру 
бойынша 
коучинг, 
шеберлік 
сыныптар 
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