
МЕКТЕПІШІЛІК БАҚЫЛАУ ЖОСПАРЫ 

№ р/р Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 
объектісі 

Бақылау 
түрі 

Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері Жауаптылар Қарау 

орны 
Басқарушы-
лық шешім 

       Екінші 
бақылау 

I. Нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау 
1 
 

Жаңартылған білім беру 
мазмұны бойынша 
құжаттар бөлігінде 

мектептің істер 
номенклатурасын түзету 

 

Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, 
мемлекеттік және мемлекеттік емес 

ұйымдар қызметінде жа-салатын 
үлгілік құжаттар тізбесін бекіту 
туралы Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және спорт министрінің 
м.а. 2017 ж. 29.09.   №263 бұйрығы. 
Мемлекеттік және мемлекеттік емес 
ұйымдарда құжаттама жасау, құжат-
таманы басқару және электрондық 

құжат айналымы жүйелерін 
пайдалану қағидаларына (ҚР 

Үкіметінің 2018.31.10 
№ 703 қаулысы) және 2020/2021 оқу 

жылына 
арналған Əдістемелік нұсқау хатқа 

сәйкес 

Істер 
номенклатура

сы 

ФБ кешенді-
жалпылама 

 

15-30 тамыз 
 

Мектеп 
директорының 

орынбасарлары, 
кадр 

инспекторы 
 

ƏК №1 
 

Істер 
номенклатурас

ына 
өзгертулер 

енгізу. 
Білім беру 
мазмұнын 
жаңартуға 

байланысты 
жаңа 

папкаларды 
ресімдеу 

 
 

Қажеттілікке 
қарай 

жөндеуден 
өткізу 

2 Мектептің даму 
Бағдарламасын жетілдіру 

ҚР Үкіметінің 2019 ж. 27.12. № 988 
қаулысын ҚР білім  беруді  және 
ғылымды дамытудың  2020–2025 
жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасына сәйкес 

2020–2025 
жылдарға 
арналған 

мемлекеттік 
бағдарламасы 

арнайы кешенді-
жалпылама 

Тамыз 
4 апта 

Директор, 
пед.ұжым, ШТ 

педкеңес МДЖ Қажеттілікке 
қарай 

толықтыру 

 «Меншік нысаны мен 
ведомстволық 

бағыныстылығына 
қарамастан, 

бастауыш, негізгі орта 
және жалпы орта 

білімнің жалпы білім 
беретін оқу 

бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру 
ұйымдарына оқуға 
қабылдау тәртібі, 

сондай-ақ мемлекеттік 
қызметтер көрсету 
тәртібі, білім беру 

ұйымдарына 

Білім алушыларды жаппай біліммен 
қамтамасыз ету 

Ата-ана 
өтініші 

дербес Қызмет 
көрсету 

Тоқсан айы Директор, іс-
жүргізу маманы 

ƏК№1 бұйрық Қажеттілікке 
қарай 

толықтыру 



құжаттарды қабылдау 
және оқуға қабылдау, 
балаларды бастауыш  

білім беру 
ұйымдары арасында 

ауыстыру үшін 
құжаттарды қабылдау, 

негізгі орта және 
жалпы орта білім беру 
бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру 

ұйымдарына 
оқуға қабылдаудың 
үлгілік қағидаларын 

бекіту туралы» ҚР БҒМ 
2018 жылғы 

12 қазандағы № 564 
бұйрығы негізінде 

жүзеге асырылады (2020 
жылғы 

7 тамыздағы №332 
өзгерістерімен және 
толықтыруларымен) 

3 Білім беру процесін 
нормативтік құқықтық 

қамтамасыз ету. 
Мектептің оқу жұмыс 
жоспарын (бұдан әрі – 
ОЖЖ) құрастырумен 
жұмыс. Вариативтік 

компонентті әдістемелік 
бірлестік (бұдан әрі – 
ƏБ) жетекшілерімен  

келісу 

ОЖЖ нормативтік құжаттарға 
сәйкестігі:                                                       

– ҚР МЖМБС; 
– ҚР білім және ғылым 

министрінің бұйрықтары: 
«Қазақстан Республикасындағы 

бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 
білім берудің үлгілік оқу 

жоспарларын бекіту туралы» ҚР 
БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы 
№500 бұйрығы (2021 жылғы 26 

наурыздағы №125 және 2021 жылғы 
20 тамыздағы №415 бұйрықпен 
толықтырулар мен өзгерістер 

енгізілген); ҚР БҒМ 2013 жылғы 3 
сәуірдегі №115 бұйрығы (2020 
жылғы 27 қарашадағы №496 

бұйрықпен толықтырулар мен 
өзгерістер енгізілген); 

Оқу пәндері-
нің, үйірме-

лердің,факуль
-тативтердің, 
дамыту сипа-

тындағы 
сабақтардың 
элективтік 

және бейіндік 
курстардың 

бағдарламала
ры 

Бағдарламала
р, КТЖ 

ФБ кешенді-
жалпылама 

 
 
 

Тамыз-
қыркүйек 

Директордың 
ОІ жөніндегі 
орынбасары, 

ғылыми-
әдістемелік 

жетекші 
 

Пед.кеңес 
№1 

 
 

ОЖЖ бекіту 
және қал. ББ 

келісу 

Қажетіне 
қарай 

4 Баланың құқықтарын 
қорғау. 2020 – 2023 

Тұрмыстық  зорлық-зомбылыққа 
қарсы іс-қимыл және жасөспірімдер 

5-11 
сыныптар 

Жеке 
бақылау 

Сауалнама, 
«Тәуекел»  

Тоқсан 
сайын 

ТЖО,ТƏ, 
психолог, 

ƏО Анықтама ІІ, ІІІ тоқсан 



жылдарға арналған жол 
картасы 

Қ Р Үкіметінің 2020 
жылғы 30 наурыздағы 

№ 156 қаулысы 

арасында суицидтің көбеюі 
мәселелерін шешу жолдары 

жобасы әлеуметтік 
педагог 

5 Қазақстан 
Республикасында білім 
беруді және ғылымды 

дамытудың 2020 – 2025 
жылдарға арналған 

мемлекеттік 
бағдарламасы 

2020-2025 жылдарға арналған 
бағдарламада әлеуеметтік 

жобалрдың орындалуы 

«Оқуға 
құштар 

мектеп», 
«Туған жерге 

тағзым» 

Тақырып-
тық 

бақылау 

Сынып 
сағатында 
20 минут 
кітап оқу. 

«Bookworm» 
танымдық 
бағдарлама 

Жыл бойы 1-11 сынып 
жетекшілер 

ҚББ, кітапхана 

СЖО Жоспар Желтоқсан,  
сәуір 

6 Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым 

министрлігінің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
стандарты.    Əдеп 

кодексі 

Педагогтерде келеңсіздік, сұрақтар 
туындаған жағдайда әдеп кеңесінде 

қаралып, шешімін табу 

Педагогтік 
әдеп кеңесі 

Жалпыла-
ма 

бақылау 

Кеңес 
отырысы 

Қажеттілікк
е қарай 

А.Рахметуллин 
әдеп кеңесі 
мүшелері 

Əдеп 
кеңесі 

Хаттама Қажетті 
жағдайда 

7 «Білім беру 
объектілеріне қойылатын 

санитариялық-
эпидемиологиялық 

талаптар» (ҚР ДСМ 2021 
жылғы 5 тамыздағы № 
ҚР ДСМ-76 бұйрығы) 

Санитариялық қағидаларының 4-
қосымшасына сәйкес пәндерді 

қиындығына қарай саралау кестесін 
пайдалану және мектептің 

санитарлық жағдайын бақылау 

Мектептің 
жағдайы және 
сабақ кестесі 

арнайы ЖБ Ай сайын ДШЖО, ОІМ №1 ƏК Талдама 
ақпарат, сабақ 

кестесі 

Қажеттілігіне 
қарай 

8 «Орта, техникалық 
және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім 
беру ұйымдарының 

педагогтері 
жүргізу үшін міндетті 
құжаттардың тізбесін 

және олардың 
нысандарын бекіту 

туралы» ҚР БҒМ-нің 
2020 жылғы 6 сәуірдегі 

№130 бұйрығы және 
№472 бұйрығы негізінде 
жұмысты ұйымдастыру 

Оқыту процесінің сапасын арттыру, 
педагогтерде және білім алушыларда 
кездесетін проблемаларды зерделеу 

мақсатында мектепішілік бақылауды 
күшейту 

Оқу үрдісі арнайы тақырыптық күнде Мектеп 
әкімшілігі 

ƏК МІБ жоспары  

9 «Педагог мәртебесі 
туралы» ҚР Заңы  (2019 

жылғы 27 желтоқсан) 
орындалысы 

Педагогтердің мәртебесін айқындау 
және құқықтары мен 

жауапкершіліктерін айқындау 

Мектеп 
педагогтері 

жалпы  Жыл бойы Рахметтуллин 
А.Ж. 

Əдеп 
кеңесі 

  



10 «Білім алушылардың 
білім жетістіктеріне 
мониторинг жүргізу 
қағидаларын бекіту 
туралы» ҚРБҒМ-нің                 
2021 ж. 05. 05 № 204 

бұйрығы (1-қосымша) 
орындалысы 

ББЖМ-нің МЖБС талаптарына 
сәйкес жалпы білім беретін пәндерді 

меңгеру нәтижелерін анықтау 

4-сынып білім 
алушылары 

жалпы Кешенді-
жалпылама 

қыркүйек Жунусова Г.Г. 
Бектемирова 

Г.А. 

ƏК №1 ББЖМ-сінің 
жоспарын құру 

 

11 «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 тақырыптық қыркүйек ДБОЖ 
орынбасарлары 

ПК №1 Тәлімгерлік 
тағайындау 

туралы бұйрық 

 

12 Педагогтерге біліктілік 
санаттарын беру (растау) 
қағидаларын бекіту туралы 
ҚРБҒМ-нің 2016 жылғы     
27 қантардағы № 83,    
2020 жылғы 11 мамырдағы  
№ 192, 2020 жылғы 14 
мамырдағы № 202,  
–«Педагог қызметкерлер 
мен оларға теңестірілген 
тұлғалардың 
лауазымдарының үлгілік 
біліктілік сипаттамаларын 
бекіту туралы» ҚР БҒМ 
2009 жылғы 13 шілдедегі 
№338 бұйрығы 
(өзгерістерімен және 
толықтыруларымен ҚР 
БҒМ 2020 жылғы 30 
сәуірдегі № 169 бұйрығы); 
–ҚР БҒМ 2011 жылғы  7  
желтоқсандағы №514 
бұйрығы; 
–Нұр–Сұлтан қаласы 
педагогтары үшін Нұр–
Сұлтан қ. Білім 
басқармасының Жалпы 
білім беретін пәндер 
бойынша қалылық 
олимпиадалар мен ғылыми 

Педагогтерге біліктілік санаттарын 
беру (растау) жұмысын жүргізу 

Мектеп 
педагогтері 
мен оларға 

теңестіірілген 
тұлғалар 

жалпы тақырыптық Жыл бойы ДБОЖ 
орынбасарлары 

ПК, 
аттесттау 

комис-
сиясы 

Педагогтерге 
біліктілік 

санаттарын 
беру (растау) 

туралы 
бұйрықтар 

 



жобалар конкурстарының 
(ғылыми жарыстардың), 
орындаушылар 
конкурстарының, кәсіби 
шеберлік конкурстарының 
және спорттық 
жарыстарының тізбесін 
бекіту туралы 2019 жылғы  
20  қыркүйегіндегі №519 
және20.02.2020 жылғы 
№101  бұйрықтарының 
орындалуы 

13 «Педагогтердің 
біліктілігін арттыру 

курстарын ұйымдастыру 
және жүргізу, педагогтің 
қызметін курстан кейінгі 

қолдау қағидалары»  
ҚРБҒ-нің 28.08.2016ж.  

№ 95 бұйрығы 

Мұғалімдердің  кәсіби құзіреттілігін 
дамытуға қолдауды бақылау 

Мектеп 
педагогтері 

жалпы  Жоспарға 
сәйкес 

ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

ƏК БА курс 
жоспары 

 

14 Баланың құқықтарын 
қорғау. 2020 – 2023 

жылдарға арналған жол 
картасы                                         

ҚР Үкіметінің 2020 
жылғы 30 наурыз № 156 

қаулысы 

Тұрмыстық  зорлық –зомбылыққа 
қарсы іс-қимыл жасөспі-рімдер 

арасында суицидтің мәселелерін 
шешу жолдары 

5-11 
сыныптар 

 
Жеке 

бақылау 

Сауалнама, 
«Тәуекел»  

жобасы 

 
Тоқсан 
сайын 

ТЖО,ТƏ, 
психолог, 
әлеуметтік 

педагог 

ƏО Анықтама ІІ, ІІІ тоқсан 

15 ҚР білім беруді және 
ғылымды дамытудың  

2020 – 2025 жж. 
мемлект.бағдарлама 

2020-2025 жж. бағдарламада 
әлеуеметтік жобалрдың орындалуы 

«Оқуға 
құштар 

мектеп», 
«Туған жерге 

тағзым» 

Тақырып-
тық 

бақылау 

Сынып 
сағатында 
20 минут 
кітап оқу. 
Bookworm 

жоба 

Жыл бойы 1-11 сынып 
жетекшілер 

 
ҚББ, кітапхана 

СЖО Жоспар Желтоқсан,  
сәуір 

16 Қазақстан Республикасы 
БҒМ сыбайлас жемқор-

лыққа қарсы 
стандарты.Əдеп кодексі 

Педагогтердің сұрақтары туындаған 
жағдайда әдеп кеңесінде қаралу, 

шешімін табу 

Педагогтік 
әдеп кеңесі 

Жалпыла-
ма 

бақылау 

Кеңес 
отырысы 

Қажеттілік 
ке қарай 

А.Рахметуллин 
әдеп кеңесі 
мүшелері 

Əдеп 
кеңесі 

Хаттама Қажетті 
жағдайда 

17 Педагогтерге біліктілік 
санаттарын беру (растау) 

қағидаларын бекіту 
туралы ҚРБҒМ-нің 2016 
жылғы     27 қантардағы 

№ 83,                  2021 
жылғы 11 қарашадағы  
№ 561 бұйрықтарының 

Педагогтерге біліктілік санаттарын 
беру (растау) жұмысын жүргізу 

Мектеп 
педагогтері 
мен оларға 

теңестірілген 
тұлғалар 

жалпы Аттестатау 
комиссиясы

ның 
отырысы 

Қаңтар  
І апта  

ДБОЖ 
орынбасарлары 

ПК, 
аттесттау 

комис-
сиясы 

Педагогтерге 
біліктілік 

санаттарын 
беру (растау) 

туралы 
бұйрықтар 

Бұйрық  



орындалуы 
18 «Білім берудің барлық 

деңгейінің мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім 

беру стандарттарын 
бекіту туралы» (бұдан 

әрі – МЖМБС) ҚР БҒМ 
(бұдан әрі – 

ҚР БҒМ) 2018 жылғы 31 
қазандағы № 604 

бұйрығы (өзгерістермен 
және 

толықтырулармен 2020 
жылғы 28 тамыздағы 
№372 бұйрықтарын 

негізге алу 

Білім берудің барлық деңгейінің 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім 
беру стандарттары негізінде сапалы 

білім беруді ұйымдастыру 

Оқу үрдісі арнайы тақырыптық Тоқсан 
сайын 

Мектеп 
әкімшілігі 

ƏК МІБ жоспары  

19 Нұр -сұлтан қаласының 
санитариялық-
эпидемиологиялық  
бақылау департамен-
тінің шектеу және 
карантиндік  
шараларды қатаңдату 
туралы 2022 жыл 12 
қаңтар     № 1 
қаулысымен таныстыру 

 

меншік нысанына қарамастан білім 
беру объектілерінде 2022 жылғы 31  
қаңтарға дейін қашықтықтан оқыту 
форматында оқытуды ұйымдастыру; 

 

1-11-сынып 
мұғалімдері 

жалпы Шолу 
бақылау 

17-31.01.22 Əкімшілік  Лездеме  Бұйрық   

ІІ. Талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 
 
1 

ҚР БҒМ 2021 жылғы 
27 шілдедегі № 368 

бұйрығымен бекітілген 
«Орта білім беру 

ұйымдарында 2020-
2021 оқу жылының 

басталуын, 
ұзақтығын және 

каникул кезеңдерін 
айқындау туралы» 

2021-2022 оқу жылының басталуы 
туралы бұйрығының орындалуы 

Оқу 
орынбасарлары
ның іс-әрекеті 

тақырып-
тық 

ТБ Қыркүйек 
1 апта 

Мектеп 
директоры, 

ОІМ 

№1 ПК Бұйрық  

2 2021-2022ж.ж. 
арналған нұсқау хат. 
ҚР Білім және ғылым 

министрлігі. 

ұстаздарды әдістемелік нұсқау 
хатымен таныстыру; 

әдістемелік 
нұсқау хат 

Жалпы-
лай 

нұсқау-
лық 

ФБ 25.08.2021 Ережепова Г.Е. 
Сармантаева А 
Бектемирова Г. 

Жнусова Г.Г 

 №1 ƏБ 
 

Хаттама  

3 №1-03/1872 бұйрығы сабақ барысында мектепішілік Қауіпсіздік Нұсқау- ФБ Қыркүйек 2 Тәртіптік кеңес ДЖО анықтама  



«Қауіпсіздік 
шараларын сақтау 

туралы» 

қауіпсіздікті сақтау шаралары туралы 
түсіндіру 

ережелері лық апта мүшелері 

4 24.10.11. №487-ІV ҚР 
«Білім беру туралы» 

заңы 

ҚР «Білім беру туралы» заңның 
орындалуымен ақпараттандыру 

«Білім беру 
туралы» заңы 

Жалпы-
лай 

ФБ Жыл бойы Ережепова Г.Е. 
Жунусова Г.Г 

№1 
Əкімшілік 

кеңес 

хаттама  

5 ҚР БжҒМ 
2020 жылғы 17 
сәуірдегі № 149 

бұйрығымен 
таныстыру 

2008 жылғы 18 наурыздағы №125 
бұйрығының «Білім алушылардың 
үлгеріміне ағымдағы бақылауды, 
оларды аралық және қорытынды 
аттестаттауды өткізудің үлгілік 

қағидаларын  өзгерістер мен 
толықтырылуларымен  таныстыру 

ҚР БҒМ №125 
бұйрығы 

Нұсқау-
лық 

АБ Қыркүйек 1 
апта 

Ережепова Г.Е. 
Сармантаева 

А.Е. 
Бектемирова Г. 

№2 
Əкімшілік 

кеңес 

хаттама  

6 Қатаң құжаттарды 
толтыру ережелері 

Оқушы қозғалысы, алфавиттік  
кітаптың жүргізілуі 

ҚР БҒМ №130 
бұйрығы 

Нұсқау-
лық 

ФБ Қыркүйек 1 
апта 

ОІМ-і 
Сармантаева 

А.Е. 

№ 1ДЖО ақпарат  

7 Тарификация, жылдық 
сағат сеткасын 

дайындау 

Мұғалімдердің жылдық 
жүктемелерінің нақты, сапалы бөлінуі 

Сынып, 
педагогикалық 

үрдіске 
қатысушылар 

Жеке -
дара 

ТЖ Жылдың 
басы 

Г.Ережепова №1 Пед 
кеңес 

Тарификация, 
сағат сеткасы 

 

8 Мектептің оқу 
бағытына қарай оқу 

жұмыс жоспарын 
берілген қосымша 
негізінде сапалы 

құрлымдау 

«Қазақстан Респ-дағы бастауыш, 
негізгі орта, жалпы орта білім берудің 

үлгілік оқу жоспарларын бекіту 
туралы» ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 

қарашадағы №500 бұйрығы (2021 
жылғы 26 наурыздағы №125 және 
2021 жылғы 20 тамыздағы №415 

бұйрықпен толықтырулар мен 
өзгерістер енгізілген) негізінде іске 

асыру; 

Сынып, 
оқушылар 

Пәндік ТЖ Жылдың 
басы 

Г.Ережепова №1 Пед 
кеңес 

Үлгілік оқу 
жоспары 

 

9 2021-2022 оқу 
жылындағы ҚР Жалпы 

орта білім беретін 
мектептерінде оқу 

процесін 
ұйымдастырудың  

ерекшеліктері туралы 
Əдістемелік  нұсқау хат 

Əдістемелік нұсқау хатындағы тәрбие 
жұмысының жүзеге асырылуы 

Сынып 
жетекшінің  

тәрбие 
жоспары, 

ПҰ, ҚББП, 
психолог, 
әлеуметтік 

педагог жұмыс 
жоспары 

 
Жеке 

бақылау 

 
Жоспар 

құру 

 
Жыл бойы 

Тәрбие 
орынбасарлары 

Сынып 
жетекшілер, 
ПҰ, ҚББП, 
психолог, 
әлеуметтік 

педагог 

ПК 1 Жылдық 
жоспар 

ІІжж. 

10 Сынып жетекшінің 
тәрбие  жұмысының  

жоспары 

Тәрбие  жоспарының орындалуы Сынып 
жетекшілер 

Жалпыла
й 

бақылау 

Сынып 
сағаты 

Жоспарлы Тәрбие 
орынбасарлары 

СЖО 1 Жоспарды 
жүзеге асыру 

ІІжж. 

11 ҰБДҚ (НОБД) Мектеп құжаттамасының ҰБДҚ Сынып арнайы Базаның Ай сайын Кожахметова Лездеме ҰБДҚ (НОБД) Қажетіне 



базасына 1-11 сынып 
оқушыларын және 
даярлық топ білім 

алушыларын енгізу 

есептерімен сәйкестендіру 
(оқушылардың саны, бұйрығы, сынып 

комплектісі, мұғалімдер саны,) 

жетекшілер, 
кадр, іс-

жүргізуші 

сапалы 
толтырылуы 

Н. №1 базасы қарай 

12 Күнделік кз. 
Электрондық 

журналының сапалы 
жүргізілуі 

Күнтізбелік жоспарлар мен сабақ 
кестесінің сапалы толтырылуын 

бақылау 

Пән 
мұғалімдері 

дербес Ж Ай сайын Мустапанова 
М.Б 

ƏК Күнделік кз. 
Электрондық 

журналы 

 

13 Мұғалімдердің  
күнтізбелік-
тақырыптық 

жоспарларының 
құрылуы және бекітуге 

ұсынуы туралы 

Оқу жылының оқу бағдарламасының 
орындалысын тиімді жоспарлау 

1-4-сынып 
мұғалімдері 

 
жалпы 

Шолу 
бақылау 

тамыз 
4-апта 

Миркина О.К., 
Жунусова Г.Г. 

ƏБ жетекшілері 

ƏК №1 КТЖ-ды 
бекітуге ұсыну 

 

14 Гимназия компоненті, 
таңдау курсы, элективті 

курс жоспарлары 

Оқу жұмыс жоспарына және қала 
көлеміне сараптамалық кеңес 

шешімімен таратылу сәйкестігі 

Гимназия 
компоненті, 

таңдау курсы, 
элективті курс 
жоспарлары 

жаппай тексеру тамыз 
4-апта 

ДБОЖ 
орынбасар 

лары, 
ƏБ жетекшілері 

ƏК №1 Курс 
бағдарламалар

ын  бекітуге 
ұсыну 

 

15 Əдістемелік 
бірлестіктердің 
жылдық жұмыс 

жоспары 

Əдістемелік бірлестіктің жаңа оқу 
жылына құрылған жұмыс жоспары 

және жоспарға енгізілген өзгерістердің 
толымдылығы Əдістемелік жұмысты 

жоспарлаудағы 

ƏБ жетекшілері жеке тексеру тамыз 
4-апта 

ДБОЖ 
орынбасар 

лары, 
ƏБ жетекшілері 

ƏК №1 Курс 
бағдарламалар

ын  бекітуге 
ұсыну 

 

16 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 № 496 

бұйрықтың орындалуы 

Таңдау, элективтік, факультативтік 
курстардың жүргізілуін бақылау 

1-11 сынып 
мұғалімдері 

Жеке-
дара 

Шолу 
бақылау 

Қараша 
І апта 

ДБОЖ 
орынбасарлары 

ДЖО   

17 Қысқа мерзімді 
жоспарларының 

жазылуы мен оқу 

Жеке, дербес сабақ жоспарының 
тиімді құрылуы арқылы мұғалімнің 

сабағының сәтті өтуіне қолдау көрсету 

1-11-сынып 
мұғалімдері 

жалпы Шолу 
бақылау 

жыл бойы Миркина О.К. 
Жунусова Г.Г. 
Бектемирова 

ƏК №1 Сабақ сайын 
ҚМЖ бекіту 

 



бағдарламасының 
орындалуын бақылау 

 

Г.А. 

18 Нұр -сұлтан қаласының 
санитариялық-
эпидемиологиялық  
бақылау департамен-
тінің шектеу және 
карантиндік  
шараларды қатаңдату 
туралы 2022 жыл 12 
қаңтар     № 1 
Қаулысымен 
таныстыру 

 

меншік нысанына қарамастан білім 
беру объектілерінде 2022 жылғы 31  
қаңтарға дейін қашықтықтан оқыту 
форматында оқытуды ұйымдастыру; 

 

1-11-сынып 
мұғалімдері 

жалпы Шолу 
бақылау 

17-31.01.22 Əкімшілік  Лездеме  Бұйрық   

ІІІ. Оқу процесінің сапасын бақылау 
 
1 

Күнтізбелік- 
тақырыптық 

жоспарларды (бұдан 
әрі – КТЖ) әзірлеу 

және бекіту 

КТЖ оқу бағдарламаларына 
сәйкестігін бағалау 

Пән 
мұғалімдері 

Тақырып-
тық 

П-Ж Тамыз ОІМ мен БЖДО №1 
лездеме 

КТЖ Қажетіне 
қарай 

2 Оқушылардың сабаққа 
қатысуын тексеру 

Жалпыға міндетті оқуға тартуды 
қамтамасыз ету 

Мектеп 
оқушылары 

жалпылай ФБ үнемі Тәрбие орынб                       
А.Ж. 

Рахметуллин 

№ 1 
Лездеме 

 

Анықтама Ай сайын 

3 1-сынып 
оқушыларының 

мектепке дайындық 
деңгейі 

Білім, білік деңгейлерін анықтау 1- сынып 
оқушылары, 
мұғалімдер 

Тақырып-
тық 

ДБ Қыркүйек 1-
2 апта 

 

Бектемирова 
Г.А. 

№2 ƏК 
 

анықтама  

4 9-11 сынып 
оқушыларын еңбекке 

орналастыру 

еңбекке орналастырылуын анықтау, 
тізімін жасау 

9, 11 сынып 
түлектері 

сыныптық ЖБ Қыркүйек 1-
2 апта 

 

Жунусова Г.Г. 
Рахметуллин 

А.Ж. 

№ 2 ƏК 
 

Оқу 
орындарынан 
анықтамалар 

Есеп 

 

5 Үйден оқитын 
оқушылардың  оқуын 

ұйымдастыру 

МППК, ДКК қортындысына сәйкес 
үйден оқитын  оқушылардың 

құжаттарын жинақтау. 

Үйден оқитын 
оқушылар 

арнайы ДБ Қыркүйек 1-
2 апта 

Бектемирова 
Г.А. 

Сармантаева А. 

№1 ДЖО Бұйрық, сабақ 
кестелері 

 

6 Инклюзивті оқытуды 
ұйымдастыру 

Ерекше білімді қажет ететін 
оқушыларды педагогикалық-

психологиялық қолдау 

 арнайы ДБ Қыркүйек 
1-2 апта 

Бектемирова 
Г.А. 

№1 ДЖО Бұйрық, 
анықтама 

 

7 ҰБТ-ға дайындық 
бойынша жұмыс 
жоспарын әзірлеу 

Мектеп бітіруші түлектердің ҰБТ-ге 
сапалы дайындығын қамтамасыз ету 

11 сынып 
оқушылары 

Жалпыла-
ма 

ДБ қыркүйек Ережепова Г. №1 ƏК Жоспар  

8 Əр апта сайын лездеме 
жүргізіп отыру 

Апталық жұмысты пысықтау Мектеп 
ұжымы 

Тақырып-
тық 

жоспарлы Айына 2 рет Əкімшілік ƏК шешімі Қажетіне сай 



9 АҚТ-ны қолдану 
жағдайын тексеру 

барлық пәндер бойынша АҚТ-ны 
қолданылу жағдайын, дидактикалық 
материалдардың жүйелілігін тексеру 

Информатика 
пән 

мұғалімдері 

Жалпы-
пәндік 

ТБ Қазан 
1-2 апта 

Оқу, АКТ  
орынбасарлары 

№ 2 ƏБ Құжаттар 
тексеру 
Талдау 

 

10 1,5,10 сыныптардағы 
сабақтастық 

1,5,10 сыныптарда жұмыс істейтін 
мұғалімдердің әдістемелік 

сауаттылығын бақылауға алу, 
бейімделу кезеңін бақылау 

5,10 сынып-
тардың пән 

мұғалімдері-
нің іс-әрекеті 

Психолог 
жұмысының 

әрекеті 

Тақырып-
тық 

ДБ Əңгіме 
Сауалнама 
Құжаттар 
тексеру 
Талдау 

Қазан 
3-4 апта 

Ережепова Г.Е. 
Сармантаева 

А.Е. 
Бектемирова Г. 

№2 ДЖО анықтама  

11 5-сыныптарға жаңадан 
енген пәндердің 

оқытылуын бақылау 

5-сынып оқушыларының бейімделуін, 
білік-дағдыларын зерделеу 

5-сынып 
оқушылары 

пәндік ТБ Қазан 
4-апта 

Ережепова Г.Е. 
Сармантаева А. 

№ 2ДЖО Сауалнама 
Бақылау 
кесімдері 

 

12 «Алтын белгі», «Үздік 
аттестат» 

үміткерлерінің 
құжаттарын тексеру 

«Алтын белгі», «Үздік аттестат» 
үміткерлерінің тізімін анықтау 

«Алтын 
белгі», «Үздік 

аттестат» 
үміткерлеріні
ң құжаттары 

арнайы ТБ Қазан 
3 апта 

Ережепова Г.Е 
комиссия 
құрамы 

№ 2ДЖО Құжаттар 
тексеру 
Талдау 

 

13 ҰБТ-ға дайындық 
туралы 

 

мұғалімдердің сапалы білім беру 
деңгейін бақылау, білім сапасының 

нәтижесімен ата-аналарды 
ақпараттандыру 

11 сынып ПЖ ДБ Қараша-
желтоқсан 

Ережепова Г.Е 
комиссия 
құрамы 

№ 4 ƏК Тестлеу 
қорытындысы 

Талдау 

 

14 1-жартыжылдық  
бойынша 

бағдарламалардың 
орындалуы 

І жартыжылдық бойынша 
гуманитарлық бағыттағы пәндер 

бойынша бағдарламалардың 
орындалуын бақылау 

2-11 
сыныптар 

Тақырып-
тық 

пәндік желтоқсан Ережепова Г.Е. 
Сармантаева 

А.Е. 
Бектемирова Г. 

№ 4 ƏБ Жиынтық 
бағалау 

жұмыстары, 
нәтижелері. 

Талдама 

 

15 Күнтізбелік- 
тақырыптық 

жоспарларға (бұдан әрі 
– КТЖ) өзгеріс енгізу 

ҚР БжҒМ 2022 жылғы 6 қаңтардағы 
№3 бұйрығын орындау. 17.01-21.01 

аралығындағы тақырыптарды 
тығыздау.  

Пән 
мұғалімдері 

Тақырып-
тық 

Пәндік 
жоспарлау 

қаңтар ОІМ мен БЖДО лездеме КТЖ  
Күнделік 

Қажетіне 
қарай 

16 Инклюзивті оқытуды 
ұйымдастыру 

Ерекше білімді қажет ететін 
оқушыларды педагогикалық-

психологиялық қолдау 

ЕБҚЕО арнайы ДБ Қаңтар Бектемирова 
Г.А. 

ДЖО анықтама  

17 Бастауыш 
сыныптардағы  білім 
сапасы  төмен 
сыныптарды бақылауға 
алу 

3 «В», 3 «Ж», 4 «К» сыныптарында 
білім сапасы төмендеу себебін 
анықтап жақсарту жолдарын ұсыну 

Сынып 
жетекшілері, 

пән 
мұғалімдері 

Сынып-
тық 

 

Арнайы Қаңтар  Жунусова Г.Г. 
Бектемирова 

Г.А. 

ƏБ 
отырысы 

есеп  

18 АҚТ-ны қолдану 
жағдайын тексеру 

барлық пәндер бойынша АҚТ-ны 
қолданылу жағдайын, дидактикалық 
материалдардың жүйелілігін тексеру 

Информатика 
пән 

мұғалімдері 

Жалпы-
пәндік 

ТБ Ақпан 
1-2 апта 

Оқу, АКТ  
орынбасарлары 

ƏБ Құжаттар 
тексеру 
Талдау 

 

19 ББЖМ Білім 4 және 9  сыныптар үшін ББЖМ Пән Жалпы- ТБ Ақпан Оқу – ƏБ анықтама  



алушылардың білім 
жетістігіне мониторинг  

МЖМБС талаптарына сәйкес 
функционалдық сауаттылық деңгейін, 
білім мен дағдыларды, аналитикалық, 
логикалық ойлау қабілеттерін анықтау  

мұғалімдері пәндік  әдістемелік 
орынбасарлары 

20 1,5,10 сыныптардағы 
сабақтастық 

1,5,10 сыныптарда жұмыс істейтін 
мұғалімдердің әдістемелік 

сауаттылығын бақылауға алу, 
бейімделу кезеңін бақылау 

5,10 сынып-
тардың пән 

мұғалімдері-
нің іс-әрекеті 

Психолог 
жұмысының 

әрекеті 

Тақырып-
тық 

ДБ Əңгіме 
Сауалнама 
құжаттар 
тексеру 
Талдау 

Ақпан  
3-4 апта 

Ережепова Г.Е. 
Сармантаева 

А.Е. 
Бектемирова Г. 

ДЖО анықтама  

21 3-тоқсанның жиынтық 
жұмыстарының сапасы  

тоқсандық жиынтық жұмыстарының 
сапасын мемлекеттік стандартқа сай 

алынуын бақылау 

Пән 
мұғалімдері 

пәндік ТБ Наурыз 
 2-3 апта 

Ережепова Г.Е. 
Сармантаева 

А.Е. 
Бектемирова Г. 

ƏБ Жиынтық 
бағалау 

жұмыстары, 
нәтижелері. 

Талдама 

 

22 Модерацияның 
жүргізілуі 

Бағалаудың объективтілігін және 
айқындығын қамтамасыз ету үшін, 
балдарды қоюды стандарттау 
мақсатында ТЖБ бойынша 
оқушылардың жұмыстарын талқылау 

ƏБ 
жетекшілері 

пәндік Жеке дара Наурыз 
 

Ережепова Г.Е. 
Сармантаева 

А.Е. 
Бектемирова Г. 

ƏБ Модерация 
тобының 

талдамасы 

 

23 Қорытынды 
аттестаттау 

Үлгерімді ағымдық бақылау, аралық 
және қорытынды аттестаттау, жоғары 
білім алушылардың кәсіптік оқу 
бағдарламаларын және ЖММС игеру 
дәрежесін анықтау 

9, 11 сынып 
оқушылары 

пәндік арнайы сәуір Оқу – 
әдістемелік 

орынбасарлары 

ДЖО Бұйрық, 
оқушылар 

өтініші, тізім 

 

24 Қорытынды және 
аралық аттестаттауға 
дайындық жұмыстары 

9,11 сыныптардың қорытынды 
аттестаттауға дайындық жұмыстары, 
оқушылардың бейініне қарай 
топтастыру. Емтихан кестесі, емтихан 
бұрыштарының әзірленуі, ата-
аналармен таныстыру жұмыстарын 
бақылау 

5-11 
сыныптар 

пәндік арнайы сәуір Ережепова Г.Е. 
Сармантаева 

А.Е. 
Бектемирова Г. 

лездеме анықтама  

25 Емтихан жұмыстарына 
дайындық 

Кестеге сай оқушылардың дайындық 
деңгейлерін бақылау 

5-11 
сыныптар 

сыныптық арнайы мамыр Ережепова Г.Е. 
Сармантаева 

А.Е. 
 

лездеме анықтама  

26 4-тоқсанның жиынтық 
жұмыстарының сапасы  

тоқсандық жиынтық жұмыстарының 
сапасын мемлекеттік стандартқа сай 

алынуын бақылау 

Пән 
мұғалімдері 

пәндік ТБ мамыр 
3 апта 

Ережепова Г.Е. 
Сармантаева 

А.Е. 
Бектемирова Г. 

ƏБ Жиынтық 
бағалау 

жұмыстары, 
нәтижелері. 

Талдама 

 

27 Қатаң есептегі Негізгі және жалпы орта мектепті Сынып дербес арнайы маусым Ережепова Г.Е. ДЖО Аттестаттар,  



құжаттарды рәсімделуі бітірушілердің құжаттарын талапқа 
сай рәсімдеу. 

жетекшілер  Сармантаева 
А.Е. 

 

үлгерім 
ведомостері 

IV. Білімнің олқылықтарын толтыру және төмен көрсеткіштермен жұмыс істеу бойынша жұмыстарды бақылау 
1 
 

Білімдегі 
олқылықтарды анықтау 

барысындығы кіріс 
бақылау жұмысы 

Пән бойынша білім алушылардың 
дайындық деңгейі 

2-11 сынып 
оқушылары 

Тақырып-
тық 

БЖТ Қыркүйек 
4 апта 

ОІМ-і 
Ережепова Г.Е. 

№1 ДЖО Талдау, 
анықтама 

Тоқсан сайын 

2 1-тоқсанның жиынтық 
жұмыстарының сапасы 

туралы 

тоқсандық жиынтық жұмыстарының 
сапасын мемлекеттік стандартқа сай 

алынуын бақылау 

Пән 
мұғалімдері 

пәндік ТБ Қазан 3-4 
апта 

Ережепова Г.Е. 
Сармантаева 

А.Е. 
Бектемирова Г. 

№ 2 ƏБ Жиынтық 
бағалау 

жұмыстары, 
нәтижелері. 

Талдама 

 

3 БЖБ, ТЖБ 
спецификациясымен 
таныстыру, талқылау 

Тәжірибелі мұғалімдер арқылы 
деректерді сапалы толтыру және 

талдама жасауды үйрену 

Пән 
мұғалімдері 

Тақырып-
тық 

арнайы қазан Г.Ережепова №1 ƏК Тәжірибе 
алмасу 

семинары 

Қажетіне 
қарай 

4 Модерация тобының 
талдамасы 

Туындаған кедергілерге обьективті 
баға берулері 

ТЖБ 
жұмыстары 

арнайы пәндік Қазан 
4 апта 

ƏБ жетекшілері № 2 ƏБ Модерация 
тобының 

шешімдері 

 

5 Пәндер бойынша 
үлгерімі төмен білім 
алушылармен жұмыс 

жасау 

олқылықтардың орнын толықтыру 
үшін оқу материалын қайталау, бекіту, 

оқу тапсырмаларының минимумын 
орындау, қателерді талдау және жою 

бойынша оқу әрекетін реттеу 

Үлгерімі 
төмен 

оқушылар 

дербес пәндік күнделікті ƏБ 
жетекшілері, 

пән мұғалмдері 

ƏБ Талдау 
анықтамасы 

Қажеттілігіне 
қарай 

6 Пән бойынша білімдегі 
олқылықтарды жою 
жолдарына арналған 
жұмыс жоспарларын 

зерделеу 

Өткен тақырыптар бойынша меңгеруге 
қиындық тудырған оқыту мақсаттарын 
жақын/ортақ тақырыппен/ мақсаттар-
мен біріктіруді қалай жоспарлауда? 

Жұмыс 
жоспарлары 

арнайы пәндік Тоқсанына 
бір рет 

ОІМ-і №3 ƏК Жұмыс 
жоспарларыны
ң орындалуы 

Тоқсан сайын 

7 «Тілтану» жобасы екі 
шетел тілін оқыту 

(неміс, қытай, француз) 

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

орындалуы 

3-4, 6-7-
сыныптар, 
сабақтар 

Тақырып-
тық 

пәндік қараша Ережепова Г.Е. 
Сармантаева 

А.Е. 
Бектемирова Г. 
Жунусова Г.Г 

№3 ДЖО анықтама 
 

 

8 Дене шынықтыру 
пәнінің оқытылу 

жағдайы 

Мемлекеттік стандарт талаптарының 
орындалуын бақылау 

Денешынықт
ыру 

мұғалімдері 

арнайы пәндік қараша Ережепова Г.Е. 
Сармантаева 

А.Е. 
Бектемирова Г. 
Жунусова Г.Г 

№3 ДЖО анықтама 
 

 

9 Бастауыш сынып  тіл 
пәндері бойынша 

дәптерлердің сапалы 
тексерілуін бақылау 

Бастауыш сынып оқушыларының жазу 
машықтарының талабын орындау 

1-4 сыныптар арнайы пәндік қараша Ережепова Г.Е. 
Сармантаева 

А.Е.  
Бектемирова Г. 

№3 ДЖО анықтама 
 

 



Жунусова Г.Г 
10 Жаратылыстану 

пәндерінің (география, 
физика, химия, 

биология)оқытылуы 

Қалыптастырушы бағалауға арналған 
тапсырмаларды бақылауға алу 

3-4, 6-7 
сыныптар 

Тақырып- 
тық 

пәндік Қаңтар  директордың ОІ 
орынбасарлары, 
пән мұғалімдері 

№4 ДЖО анықтама 
 

 

11 Қосымша сабақтардың 
өткізілуін   

ұйымдастыру 

Қосымша сабақтар арқылы білімдегі 
олқылықтарына жәрдем бере отырып, 

оқу процесіне белсенді қатысуға 
ынталандыру 

Қосымша 
сабақтар 

арнайы Əңгімелесу 
қатысу 

Тоқсанына 
бір рет 

ОІМ-і ƏК мониторинг Тоқсан сайын 

12 «Білімдегі 
олқылықтарды  
қарастыру, шешу 
және  талдау» 

Білімдегі олқылықтарды шешу 
жолында әр пән мұғалімдері 
жоспарлауда себептерін 
айқындайды. 

Педагогикал
ық ұжым 

тақырыпт
ық 

Секциялық 
жұмыстар 

қаңтар Абдраманова 
Г. Ережепова 

Г.Е. 

ПК№3 хаттама  

13 Қашықтан оқытуды 
ұйымдастыруды 
бақылау  

2022 жылғы 17-31  қаңтарға дейін 
қашықтықтан оқыту форматында 
оқытуды ұйымдастыруды жүзеге 
асыру  

сыныптар арнайы пәндік қаңтар ОІМ-і лездеме Бұйрық  

14 Пән кабинеттерінің 
оқу-әдістемелік 
кешендермен 
қамтамасыз етілуі.  

Пән кабинеттерінің санитарлық 
жағдайы мен оқу-әдістемелік 
кешендермен толықтырылуы, сабақ 
үдерісіне дайындығын жүйеленеді. 

Сынып 
кабинеттері 

арнайы дербес Ақпан  
1 апта 

Əкімшілік лездеме анықтама  

15 Биология, физика 
химия сабақтарының 
ағылшын тілінде 
қосымша 
сабақтарының берілуі 

Биология, физика информатика, химия 
пәндерінің ағылшын тілінде 

жүргізілуін зерделеу 

Ағылшын 
тілінде 

берілетін 
қосымша 
сабақтар 

Тақыры-
тық 

зерделеу ақпан  
1-2 апта 

Миркина О.К. 
Ережепова Г.Е. 

 

ƏБ 
отырысы 

анықтама  

16 Т.Т.Галиевтің 
«Жүйелік тұрғы 
негізінде оқыту» 
технологиясы бойынша 
сабақтың жүргізілуін 
бақылау 

Технологияның лабораториялық 
тәжірибеде жүргізлуін бақылау 

Пән 
мұғалімдері 

Тақырып-
тық 

 Ақпан 
І апта 

ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

ƏБ 
отырысы 

анықтама  

17 Математика және 
информатика 
пәндерінің оқытылу 
жағдайы 

Математика және информатика пән 
мұғалімдерінің сабақты сапалы 
өткізуін бақылау 

Математика 
және 

информатика 
пән 

мұғалімдері 

тақырыпт
ық 

дербес Ақпан 2-3 
апта 

Оқу-әдістемелік 
орынбасар 

лары 

ДЖО анықтама  

18 Пәндер бойынша 
үлгерімі төмен білім 
алушылармен жұмыс 
жасау 

Олқылықтардың орнын толықтыру 
үшін оқу материалын қайталау, бекіту, 
оқу тапсырмаларының минимумын 
орындау, қателерді талдау және жою 
бойынша оқу әрекетін реттеу 

Үлгерімі 
төмен 

оқушылар 

дербес пәндік Тоқсанына 
бір рет 

ƏБ 
жетекшілері, 

пән мұғалмдері 

ƏБ Талдау 
анықтамасы 

Қажеттілігіне 
қарай 



19 Қоғамдық –
гуманитарлық 
пәндердің оқытылу 
жағдайы 

Қазақстан тарихы, дүние тарихы 
пәндерінің оқытылу жағдайы, білім 

сапасы 

9-11 
сыныптар 

Тақырып- 
тық 

пәндік Наурыз 
І-ІІ апта  

директордың 
ОІ 

орынбасарлары, 
пән мұғалімдері 

ДЖО анықтама 
 

 

20 Қосымша сабақтардың 
өткізілуін   
ұйымдастыру 

Қосымша сабақтар арқылы білімдегі 
олқылықтарына жәрдем бере отырып, 

оқу процесіне белсенді қатысуға 
ынталандыру 

Қосымша 
сабақтар 

арнайы Əңгімелесу 
қатысу 

Тоқсанына 
бір рет 

Оқу-әдістеме 
орынбасарлары 

ƏК мониторинг Тоқсан сайын 

21 «Оқу үздіктері» мен 
«оқу екпінділерінің» 
қорымен 
(резервтерімен) жұмыс 

Бір сабақтан «3» және «4»    бағалары 
шыққан  білім алушылармен жұмыс 
жасау арқылы оқу үздіктері мен оқу 
екпінділерінің санын арттыру 

2-11 сынып 
оқушылары 

арнайы дербес сәуір Оқу 
орынбасарлары 

ƏК мониторинг  

22 Үздік оқушылардың 
білім сапасын бақылау 

Əр сынып бойынша үздікке аяқтаған 
оқушылардан  негізгі пәндер бойынша 
бақылыу жұмыстарын жоспарлау 

2-11 
сыныптар 

арнайы пәндік мамыр  Оқу 
орынбасарлары 

ƏК мониторинг  

V. Оқу-зерттеу қызметі 
 
1 

1- сыныптың 
бейімделуі 

Білім алушылардың бейімделуін 
зерттеу және зерделеу 

1-сынып 
біілім 

алушылары 

жалпы Сабаққа 
кіру, 

сауалнама 

қыркүйек 
басы және 1-
тоқсан соңы 

Жунусова Г.Г. 
Бектемирова 

Г.А. 
психологтар 

ПК № анықтама  
 

2 Сабақтастықтың 
жүргізілуі 

Білім алушылардың тез бейімделуіне 
қолдау көрсету 

4-сынып білім 
алушылары 

жалпы 5-сынып-
тағы пән 

мұғалімері 
мен сынып 
жетекшіле-

рін 
тағайындау 

4-тоқсан Жунусова Г.Г. 
Бектемирова 

Г.А. 
психологтар 

ПК № анықтама  

3 Инновациялық 
жобалардың іске 
асырылуы 

Инновациялық жобалардың өзектілігі 
мен нәтижелілігін анықтау 

Инновация-
лық жоба 

жетекшілері 

Жеке Тексеру қаңтар ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

ДЖО   

4 Жалпы білім беретін 
пәндер бойынша рес-
лық және халық-қ 
олимпиадалар, ғылыми 
жобалар конкурстары, 
кәсіби шеберлік 
конкурстарының және 
спорттық жарыстардың 
тізбесі бойынша № 514 
және №519 
бұйрықтардың 
орындалуын бақылау 

Дарынды оқушының шығармашылық 
бағытының ашылуына, дамуына, 
қоршаған ортаға өзін-өзі 
жарнамалауына көмек көрсету 

1-11 
сыныптар 

жалпы  жыл бойы 
 

ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

ƏБ 
отырысы, 

ƏК 

мониторинг  

5 Мектепішілік Мектепішілік олимпиаданы 2-11 жаппай Кесте 1-3 қараша ДБОЖ ƏК №3 Хаттама  



олимпиада 
қорытындысы 

қорытындылау сыныптар бойынша 
өтілуін 

бақылау 

орынбасар 
лары, ƏБ 

жетекшілері 
6 Жалпы білім беретін 

пәндер және қосымша 
сайыстар қорытындысы 

Жалпы білім беретін пәндер және 
қосымша сайыстар нәтижесін 
қорытындылау 

2-11 
сыныптар 

Жеке Зерделеу желтоқсан ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

лездеме Есеп  

7 Тәлімгерлердің жас 
мамандармен жұмысын 
зерделеу 

Тәлімгерлер бірінші жарты жылдық 
бойынша жас мамандармен 
атқарылған жұмысының кері 
байланысы 

Тәлімгерлер 
мен жас 

мамандар 

жеке Есеп беру ақпан ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

лездеме есептері  

8 «Талпыныс жолында» 
онкүндігі 

Мұғалімнің кәсіби өсуіндегі іс 
тәжірибесімен  бөлісу 

жоғары, 
бірінші, 
екінші, 

бейсанат,  
«педагог- 

модератор»  
мұғалімдер 

арнайы Ашық 
сабақтар 

2-12.03. 
2022 жыл 

ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

лездеме Кері байланыс   

9 «Талпыныс жолында» 
онкүндігі  

Жас мамандардың  кәсіби өсуіндегі іс 
тәжірибесімен  бөлісу 

Жас мамандар арнайы Ашық 
сабақтар 

04-15.04. 
2022 жыл 

ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

лездеме Отырыс 
хаттамасы 

 

10 Тәлімгерлердің жас 
мамандармен 
жұмысының 
қорытындысы 

Тәлімгерлер жас мамандармен жыл 
бойына  атқарылған жұмысының 
қорытынды есебі 

Тәлімгерлер 
мен жас 

мамандар 

жеке Есеп беру мамыр ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

ПК Баяндама 
есептері 

 

VІ. Мұғалімнің шеберлік және әдістемелік дайындық жағдайының деңгейін бақылау 
 
1 

«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 Жунусова Г.Г. ПК №1 Тәлімгерлік 
тағайындау 

туралы бұйрық 

 
 

2 Аттестаттаудан өтетін 
мұғалімдердің өтініш 
бойынша біліктілік 
санатына сәйкестігі 

Аттестаттаудан өтетін мұғалімдердің 
өтініш бойынша біліктілік санатына 

сәйкестігін тексеру 

Аттестатталу
шы 

педагогтар 

Жеке тексеру Қыркүйек Мектепіші 
лік  аттестаттау 

комиссия 
мүшелері 

ДЖО Хаттама  

3 Жас мамандармен 
жұмыстың 

ұйымдастырылуы 

Жас мамандардың кәсіби бейімделуіне 
қолдауды 

жас мамандар, 
тәлімгерлер  
құжаттары 

  Қыркүйек Жунусова Г.Г. ƏК №1 Тәлімгерлік 
тағайындау 

туралы бұйрық 

 



4 Педагогтердің 
біліктілігін арттыру 

курстарының 
ұйымдастырылуы 

Мұғалімдердің кәсіби құзіреттілігін 
дамытуға қолдау көрсету 

Мектеп 
педагогтері 

жалпы  Қажетіне 
қарай 

Жунусова Г.Г. ƏК №1   

5 Біліктілік арттыру 
курстарынан өткен 

мұғалімдердің курстан 
кейінгі қолдау 

жұмыстарының 
орындалысы туралы 

Мұғалімдердің бірлестік, ұжым 
мұғалімдері арасында тәжірибе 

алмасуы 

Курстан өткен 
мұғалімдер 

жеке  Жыл бойы ДБОЖ 
орынбасар 

лары 

ƏБ 
отырысы, 

ƏК 

Есеп  

6 10,11-сыныптарда 
кәсіби бағдарды 

ұйымдастыру 

Кәсіптік білім беру 10,11-
сыныптар 

жалпы  жыл бойы Жунусова Г.Г. ƏК Кәсіптік 
бағдарды 

ұйымдастыру 
туралы бұйрық 

 

7 Мектеп мұғалімдерінің 
мұғалімдерінің түрлі 

деңгейдегі байқауларға 
қатысу рейтингісі 

Педагогтердің кәсіби дамуын зерделеу Мектеп 
мұғалімдері 

жалпы  жыл бойы ДБОЖ 
орынбасар лары 

ƏК Рейтинг 
қорытындысым
ен марапаттау 

 

8 «Педагогикалық 
шеберхана» 
онкүндігінің өтуі 
 

Мұғалімдердің кәсіби өсуіндегі іс 
тәжірибесімен  бөлісу 

«педагог- 
шебер», 
«педагог- 
зерттеуші» 
біліктілік 
санатындағы 
мұғалімдер 

Жеке Жоспар 
бойынша 
өтілуін 
бақылау 

02-18.12. 
2021жыл 
 

әкімшілік ƏК №3   

9 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 

 

10 Аттестаттаудан өтетін 
мұғалімдердің өтініш 
бойынша біліктілік 
санатына сәйкестігі 

Аттестаттаудан өтетін мұғалімдердің 
өтініш бойынша біліктілік санатына 

перспективалық жоспармен 
сәйкестігін тексеру 

Аттестатталу
шы 

педагогтар 

Жеке тексеру қаңтар Мектепіші 
лік  аттестаттау 

комиссия 
мүшелері 

ДЖО Хаттама  

11 «Бүгінгі оқушыны 
бүгінгі мұғалім қалай 
оқытады?» 

Мұғалімдер оқушының қажеттілігіне 
сай оқу мен оқытудың моделін 
құрастырады. 

Мектеп 
тренерлері 

тақырыпт
ық 

Топтық 
тренинг 

қаңтар Топ 
жетекшілері 

ДЖО Талдау, кері 
байланыс 

 

12 Бақытты мектеп 
стратегиясы 

Біз құндылықты сіңірген, дағдыларды 
қалыптастырған, білімді тереңінен 
меңгерген бақытты оқушыларды 
даярлаймыз 

Мектеп 
тренерлері 

тақырыпт
ық 

Топтық 
тренинг 

қаңтар Топ 
жетекшілері 

ДЖО Талдау, кері 
байланыс 

 

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



1 
 

5 -сынып жетекшілері 
мен пән мұғалімдеріне 
арналған әдістемелік 

семинар 

5- сынып жетекшілерін алдын ала 
сыныппен ақпараттандыру 

5 сыныптар 
 

 
 

Жеке  дара 
 

 
 

Деректер  
көзі 

 

23-24    
тамыз 

 

Психолог 
Əлеуметтік 

педагог 
4 сынып (өткен 

жылғы) 
жетекшілер 

ƏО 1 
 
 

5 сынып пән 
мұғалімдерімен  

кездесу 
 

ІІ тоқсан 

2 Тәрбие жұмыстарын 
жоспарлау, 

ұйымдастыру: сынып 
жетекшілер, әлеуметтік 

педагог. 

Тәрбие тұжырымдамасы мектеп, 
сыныптың тәрбие жоспары 

Тәрбие 
жоспары, 

сынып 
жетекші 

жоспары, 
әлеуметтік 

Тақырыпт
ық 

бақылау 
 

Іс-қағаздар, 
сынып 

жетекшілер 
кеңес 

02-04 
қыркүйек 

 

1-11 сынып 
жетекшілер 

 

СЖО 1 
 
 

Жылдық 
жоспар 

 

ІІ жж 
 

3 Көпбала, аз қамтылған 
отбасы балаларына 

көмек 

Оқушылардың  әлеуметтік жағдайын 
анықтау, көмек көрсету 

педагог 
жоспары 

1-11 
сыныптар 

Жалпылай 
шолу 

Сыныптар 
мәліметі 

 

қыркүйек 
 

Əлеуметтік 
педагог 

 

Қамқоршы
лық кеңес 

 

Хаттама Қажеттілікке 
қарай 

4 5 -сыныптардың орта 
буынға бейімделуінің 

психологиялық 
жағдайы 

 

Оқушылардың бейімделуін зерттеу, 
психолог-лық көмек көрсету 

5 сыныптар 
 
 

Сыныптар 
бойынша 
бақылау 

Оқу-тәрбие 
үдерісін 
зерттеу 

 

Қыркүйек-
қазан 

ТЖО, ОҚІО 
Психолог, 
әлеуемттік 

педагог 
5-сынып 

жетекшілері, 
пән мұғалімдер 

Əкімшілік
отырыс 

Жоспар желтоқсан 

5 Қосымша білім 
берумен қамту 

 

Оқушылар-дың  бос уақытын 
ұйымдастыру. 

Спорт, би, 
домбыра 
үйірме 

жұмысы 

Жеке дара 
Бақылау 

Үйірме, 
секция 
кестесі 

қыркүйек Эстетика пән 
мұғалімдері 

Əкімшілік
отырыс 

Кесте ІІ жж. 

6 Жалпы   ата-аналар 
жиналысы 

 

Оқу-тәрбие үдерісін таныстыру 1-11 сынып 
жетекшілер 

 

Тақырыпт
ық 

бақылау 

Онлайн 
ата-аналар 
жиналысы 

қыркүйек 
 

Əкімшілік Ата-аналар 
жиналысы 

Хаттама ІІжж. 

7 «Адал ұрпақ» еріктілер 
тобы 

Оқушыларға адалдық, шынайылық, 
әділдік, парасаттылық туралы ұғымды 

қалыптастыру 

Еріктілер 
мүшесі 

 

Жеке дара 
бақылау 

Сұхбат,  
бейне 

жазбалар 

Қараша Ж. 
Қуанышбеков 

 

Əлеуемет-
тік желі 

Шығарылым  

8 Құндылыққа 
негізделген тәрбие 
бағыттарының жүзеге 
асырылуы 

Сынып сағатында құндылық туралы 
енгізу 

1-11 сынып Жалпы 
бақылау  

 Айлық  Қаңтар-
ақпан   

1-11 сынып 
жеекшілер 

ДЖО 3 Ақпарат   Сәуір  

9 «Тәуекел» топ 
 

 

Сыныпта оқушыларды жан-жақты 
зерттеу диагностика 

 

Мінез-құлық 
ерекшеліктегі 

оқушылар, 
әлеуметтік 
жағдайы 

Тақырыпт
ық 

бақылау 
 

Оқу-тәрбие 
үдерісі, 

әлеуметтік 
жағдайы, 

психология-
лық 

Тоқсан 
сайын 

5-11 сынып 
жетекшілер 

СЖО 2 мониторинг жоспарлы 



жағдайы 

10 Оқушылардың сабаққа 
қатысуы 

Сабақтан себепсіз қалған 
оқушылармен жұмыс 

5- 11 
сыныптар 

 

Жалпылай 
шолу 

І тоқсан 
қорытынды 

Оқу жылы 
бойы 

А. Рахметуллин ДЖО2 Мониторинг Тоқсан сайын 

11 «Жас сарбаз» кадет 
сыныптарының 

патриоттық тәрбие 
жұмысы 

Патриоттық шаралар ұйымдастыру 9 «Ə» сынып Тақырыпт
ық 

бақылау 

Сыныптан 
тыс жұмысы 

Қаңтар АƏД мұғалімі 
 

ДЖО4 Анықтама 
 

- 

12 Қамқоршылық 
кеңесінің  жұмысы 

туралы 

Қамқоршылық кеңесі мүшелерінің 
жұмысына есеп беруі 

 

Қамқоршы-
лық кеңесі 
жұмысы 

Жеке 
бақылау 

Мектептің 
оқу-тәрбие, 

бюджет 
қаражаты 

жоспарына 
қатысуы 

Қаңтар ҚК мүшелері ҚК отырыс Хаттама Наурыз 

13 Сынып жетекшінің ата-
анамен бірлескен 
тәрбие жұмысы 

Ата-аналарға педагогикалық-
психологиялық қолдау 

2-10 
сыныптар  

Жалпы 
шолу  

 Семинар  Ақпан  Г. Оналбаева  ДЖО6 Жоспар   

14 Сынып оқушыларын  
рухани- адамгершілікке  

тәрбиелеу 

Сынып сағаттар, сыныптан тыс 
шараларды ұйымдастыру 

2 «З», 3 «Е», 
7 «Г», 9 «Г» 

Тақырыпт
ық 

бақылау 

Сынып 
сағаттары, 
сыныптан 

тыс іс-
шараларға 
қатысуы 

Желтоқ-сан 
 
 

2 «З», 3 «Е», 
7 «Г», 9 «Г» 

сынып 
жетекшілері 

СЖО3 Анықтама Қажетті-лікке 
қарай 

15 Сынып оқушыларының  
оқу- тәрбие, 

психологиялық -
әлеуметтік жағдайын 

зерделеу 

Сынып ахуылын,  оқушылар мінез-
құлық ерекшеліктері зерттеуі 

8 «З», 8 «Е», 9 
«Ə» 

Сыныптық 
бақылау 

 

Жекелеген 
оқушылар-
дың оқу-
тәрбие, 
отбасын 
зерттеу. 

 
Наурыз 

8 З, 8 Е, 9 Ə 
сынып 

жетекшір 

ƏО Анықтама Қажетті-лікке 
қарай 

16 Эстетикалық бірлестік 
пән мұғалімдерінің  іс-

шаралар 
ұйымдастыруы 

Оқушылар шығармашылық өнері, қол 
өнері, спорт ойындарын жүргізуі 

5-11 
сыныптар 

Жалпылай 
шолу 

 

Сыныптан 
тыс шаралар 

Сәуір Музыка, көркем 
еңбек, дене 
мұғалімдері 

ДЖО 7 Даярлама Мамыр 

17 Жалпымектептік ата-
аналар жиналысы 

Оқу жылдық қорытынды 1-11 
сыныптар 

Жалпылай 
шолу 

Оқу тоқсаны 
қорытынды 

Мамыр 1-11 сынып 
жетекшілері 

Ата-ана 
жиналысы 

Күн тәртібі - 

18 Жазғы мектеп  лагерь 
жұмысын ұйымдастыру 

 

Қала, мектеп жанындағы лагерь, аула 
клубын ұйымдастыру 

1-8 сыныптар 
 

Тақырыпт
ық 

бақылау 

«Жасыл ел» 
 

Маусым 
 

Оқу 
орынбасары, 
әлеуметтік 

педагог 

ƏО Тізім жасау 
 
 

 



19 Тәрбие жұмысы, ПҰ, 
ҚББ, психолог, 

әлеуметтік педагог 
кітапхана жылдық 
қорытынды талдау. 
Келесі оқу жылына 
жұмыс жоспарын 

дайындау 

Тәрбие жұмыстарын 
қорытынды. 

Жаңа оқу жылына жоспар құру 

 
- 

Жалпылам
а бқылау 

Жылдық 
қорытынды 

Жоспар 

 
Мамыр, 
маусым 

Тәрбие 
орынбасары, 

тәрбие әдіскері, 
ПҰ, ҚББ, 
психолог, 

әлеумет педагог 

ƏО Қорытынды 
есеп, жоспар 

Тамыз-
қыркүйек 

VIIІ. Материалдық-техникалық базаның нығаюын бақылау 
№ р/р Бақылау тақырыбы Бақылау мақсаты Бақылау 

объектісі 
Бақылау 

түрі 
Бақылау 
әдістері 

Орындау 
мерзімдері 

Жауаптылар Қарау 
орны 

Басқарушылы
қ шешім 

Екінші 
бақылау 

1 Мектептің жаңа оқу  
жылына даярлығы 

Мектептің оқу-тәрбие үдірісіне 
дайындық жағдайын жақсарту 

Оқу 
кабинеттер 
Техникалық 
құралдар- 
жабдықтар 

жалпы  Тамыз 
ІІ аптасы 

Шаруашылық 
орынбасары 

Əкімшілік 
отырыс 

Тексеру кезінде 
анықталған 
мәселелерді 

шешуге уақыт 
беру 

Тамыз 
ІІІ аптасы 

2 Кабинеттегі МТҚ 
есепке алу 

МТҚ –дың жұмыс жағдайын бақылау Оқу 
кабинеттері 

жалпы тексеру тамыз Инженер 
бағдарламаушы 

Əкімшілік 
отырыс 

Жарамсыз ТҚ 
жөндеуге 

тапсыруды 
жоспарлау 

Тамыз-
қыркүйек 

3 Мектептегі 
компьютерлердің 

жағдайы 

Мектеп есебіндегі ИК құралдарын 
жұмыстық жағдайын бақылау 

Компьютер-
лер, 

Интерактивті 
тақталар 

жалпы тексеру Жыл бойы Инженер 
бағдарламаушы 

Əкімшілік 
отырыс 

Жарамсыз ТҚ 
жөндеуге 

тапсыруды 
жоспарлау 

Тамыз-
қыркүйек 

4 Физика, химия 
кабинетерінің 
жабдықталуы 

Жаңа оқу кабинетін сапалы 
жабдықталуы 

Физика 
Химия каб 

жалпы Қабылдау 
 

қазан Шаруашылық 
орынбасары 

ƏО Тех.спец 
сәйкестігін 
нақтылау 

Қажеттілікке 
қарай 

5 Мектеп 
кітапханасының қоры 

МТ жабдығы 

Кітапхана МТҚ жағдайын бақылау Кітапхана жалпы тексеру Тоқсан 
сайын 

Шаруашылық 
орынбасары 

ƏО Мектеп 
базасына 
енгізілуі 

Қажеттілікке 
қарай 

6 Мемлекеттік сатып алу 
арқылы 

Интерактивті 
панельмен жабдықтау 

Мемлекеттік сатып алу арқылы 
сұраныс жасау 

ИП жабықтау жалпы Тексеру/ 
қабылдау 

тамыз 
қараша 

Шаруашылық 
орынбасары 

ƏО Мектеп 
базасына 
енгізілуі 

Қажеттілікке 
қарай 

7 Мектептегі МТБ 
жауаптылықты 

бақылау 

Мүлікті ұқыпты сақтауда  
Мұғалімдерге кабинет 

жауапкершілігін тапсыру 

Оқу кабинеті 
паспортын 

даярлау 

жеке Тапсыру/ 
қабылдау 

тамыз Шаруашылық 
орынбасары 

ƏО Кабинеттегі 
мүліктерді 

жауаптылыққа 
алынады 

Тоқсан сайын 
қайта бақылау 

8 Лабораториялық 
кабинеттер жағдайы 

Зертханалық кабитнеттердегі зиянды 
химикаттардың сақталуы мерзімін 

бақылау 

Химия 
Физика 

биология 

жеке тексеру Тоқсанына 1 
рет 

Шаруашылық 
орынбасары 

ƏО Зертхана 
кабинетіндегі 

химикаттардың 
сақталу 
мерзімін  

Тоқсан сайын 
қайта бақылау 



қадағалау 
9 Жалпы мектеп 

мүліктерінің сақталуы 
Оқу үрдісі кезінде оқу кабинеттердегі, 
акт зал, спорт зал, хореография, еңбек 

т.б. мүліктердің ұқыпты ұсталуын 
бақылау 

Мектептегі 
барлық оқу 
кабинеттері 

Спорт зал, акт 
зал, еңбек каб. 

Stem/ 
Роботехника 

жеке Тексеру 
Санақтан 

өткізу 

Жылында 2 
рет 

Шаруашылық 
орынбасары 

ƏО Кабинеттердегі 
мүліктердің  

сақталу 
мерзімін  
қадағалау 

Қажеттілікке 
қарай 

жөндеуден 
өткізу 

10 Мектеп бюджетіне 
сәйкес МТБ   

жоспарлауды тиімді 
іске асуы 

Мектеп бюджеттік жоспралуда МТБ 
нығаюын және қайта жөндеуге 

қаражат бөлінуін бақылау 

Жабдықтауды 
қажет ететін 
кабинеттер 

мен 
жеткіліксіз 

МТБ 

жалпы жоспарлау Қаңтар Мектеп 
директоры 
Бухалгтер 

Шаруашылық 
орынбасары 

ƏО Бюджеттік 
жоспарлау 

қажеттілікке 
қарай  

жоспарға 
өзгеріс енгізу 

 


