
Кітапхана жұмысының жылдық жоспары 

2021-2022 оқу жылы 

 

            Кітапхананың  миссиясы - әр адам білім алып, интеллектуалды даму үшін ақпаратқа 

ашық қол жеткізуін қамтамасыз ету.  

           Кітапхананың стартегиялық бағыты - өздігінен білім алуға, инновациялық 

әдістемелік бағдарламаларды құруға жағдай жасау, көркем-шығармашылық қызметті 

ақпараттық қамсыздандыру болып табылады . 

        

Кітапхананың негізгі міндеттері: 

- Оқырманның жеке тұлға ретінде дамуында кітапхананың рөлін дамыту; 

- Тұтынушылармен жеке  жұмыс жүргізу; 

- Кітапхана  қорын қолданыстағы оқу бағдарламаларына сәйкес толықтыру; 

- Мектептің қауымдастығын жеке және қоғамдық қажеттіліктеріне сай дамыту; 

- Ақпаратты жылдам табу үшін қорлармен толықтыру, шамасына қарай анықтамалық 

материалдармен, сілтемелермен қамтамасыз ету; 

- Қорларды дәстүрлі, баспа түрінде жіне сандық (электронды) түрде қамтамасыз ету; 

- Мұғалімдермен қорлар ұсынуда, оқушыларға көмек көрсетуде ынтымақтастықта 

болу; 

- Оқырманды  кітап оқуға қызықтыруда белсенді болу. 

 

Оқырмандарға 2021-2022 оқу жылы кітапханалық қызмет көрсетуді ұйымдастырудың 

басым бағыттарының негізгі ұстанымдары: 

1.Қорларды өзектендіру; 

2.Кітапханалық қызмет көрсету мен ресурстардың қолжетімді болуы; 

3.Оқырмандардың сұранысын қанағаттандыру; 

4. Кітапхананы үздіксіз дамыту; 

5. Кітапханалық қызмет көрсету сапасын арттыру; 

6.Қазіргі заманғы кәсіби стандарттарды, технологиялар мен  қызметтерді   игеруде 

алғырлық таныту; 

Оқырмандарға қызмет көрсету: 

р/

с 

Көрсеткіштер атауы Өлшем 

бірлік 

Орындалғаны 

2021-2020 

Жоспарланғаны 

2021-2022 

1 Бірыңғай тіркеу номері 

бойынша оқырмандар саны 

оқырман 1516 2000 

2 Оқырман құрамы: 

- - 1-4сынып оқушылары 

- - 5-9 сынып оқушылары 

- - 10-11 сынып оқушылары 

- - оқытушылар 

- - басқалар 

 

оқырман 

оқырман 

оқырман 

оқырман 

оқырман 

 

630 

645 

120 

100 

1 

 

800 

900 

300 

120 

10 

3 Интернет қолданушылар 

 

келу 500 1000 

 

р/с Іс-шараның атауы Саны Орындау мерзімі Жауаптылар 



І.Ақпараттық  ресурстар мен кітапхана  қорын толықтыру 

1 Мерзімдік басылымдарға 

жазылу 

 

 

қараша Оракбаева  А.А 

2 Мерзімді басылымдар 

қозғалысын  есепке алу және 

қабылдау жұмыстарын 

ұйымдастыру 

 жыл ағымында  

 

3 Жаңа түсімдерді көруді 

ұйымдастыру және әлеуметтік 

желілер мен сайтында 

орналастыру 

 жыл ағымында  

ІІ. Кітапхана қызметінде ақпараттық технология 

1 Мектептің WEB-сайтындағы  

кітапхана мәліметтерін жаңарту 

және жетілдіру; 

 жыл ағымында кітапханашы 

2 Кітапхана қызметтері мен 

ресурстарын жетілдіруге 

арналған әлеуметтік Интернет 

желілерінің мүмкіндіктерін 

пайдалану (Facebook, YouTube, 

Instagram және т.б.) 

 жыл ағымында кітапханашы 

3 Мерейтой және естелік күндерге 

арналған виртуалды көрмелерді, 

тақырыптық электронды 

ресурстарды сүйемелдеу 

 жыл ағымында кітапханашы 

ІІІ. Кітапхананың ұйымдық-реттеушілік қызметі 

1 Кітапхана белсенді тобын құру;  қыркүйек- қазан кітапханашы 

2 

 

1-11 сынып оқушыларын 

оқулықпен қамтамасыз ету; 

 қыркүйек кітапханашы 

3 Оқулықтардың қозғалысын 

қадағалау; 

 қыркүйек , қазан кітапханашы 

4 Оқулықтардың тазалығын 

тексеру. 

 әр тоқсанда кітапханашы  

ІV. Көпшілік іс-шаралар 

№ Іс-шаралар Өткізу түрі мерзімі 

1 Ел рәмізі - ел рухы    кітап көрмесі қыркүйек 

2 Жаңа кітаптар  кітапхана қорына 

түскен кітаптар 

жаймасы 

жыл 

ағымында 



3 «Сыңғырла, күміс қоңырау»  1-11 сынып салтанатты жиын қыркүйек 

4 «Туған тілім - ғұмырым»  кітап көрмесі қыркүйек 

5 Семей ядролық полигонының жабылуына – 30 

жыл 

 кітап көрмесі қыркүйек 

«Бір ел- бір кітап акциясы» 

5 «Бір ел – бір кітап» 30 кітап 2021 Ақпараттық сағат қыркүйек 

6 «АБАЙ – ЕЛДІК ПЕН БІРЛІКТІҢ МӘҢГІ 

ТІРЕГІ» 

Тақырыптық көрмесі қараша 

7 Қазақ ақыны, әдебиеттанушы ғалым, түріктанушы, 

публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері 

Ахмет Байтұрсынұлының туғанына – 150 жыл 

Кітапханалық сабақ 

кітап көрмесі 

Қыркүйек 

Кітап оқуға баулу 

8 «Оқуға құштар мектеп» бойынша «Кітап оқу» 

жобасы 

20 минуттық оқу жыл 

көлемінде 

9 «Кітапхана- білім ордасы»  кітапханаға саяхат      

1- сынып  

кітапханалық сабақ қазан-

қараша 

10 Ең қымбат сыйлық - кітап акция сәуір 

11 «Bookcrossing – кітап әлеміне саяхат» акция желтоқсан, 

сәуір 

12 «Бір отбасы - бір кітап » Кітап оқу акциясы қазан 

13 «Klassroom» бағдарламасы арқылы кітап оқу 

 

Барлық оқырмандар 

үшін ашық 

платформада кітап оқу 

Жыл бойы 

Мерейтойлар 

14 Қазақтың лирик ақыны Мұқағали Мақатаевтың 

туғанына – 90 жыл 

 Өлеңдерін оқу сайысы 

танымдық сағат 

қазан 

15 Қазақ жазушысы, аудармашы, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері Сайын Мұратбековтің туғанына 

85 жыл (1936)  

Кітаптарына 

библиографиялық 

шолу 

қазан 

16 Ыбырай Алтынсарин 180 жыл (1841 жыл,20 қазан) Видео ролик жасау қазан 

17 Қасым Аманжолов110 жыл (1911 жыл, 10 қазан) Өлеңдерін жаттау қазан 

18 Қажымұқан Мұнайтпасовтың туғанына -150 жыл. библиографиялық 

шолу 

қараша 

19 Ғабиден Мұстафин120 жыл (1902 жыл, 29 қараша)                                                     Шығанақ кітабына 

библиографиялық 

шолу 

қараша 

20 Қазақтың әйгілі күйші композиторы, Қазақстанның 

халық әртісі Дина Нұрпейісованың туғанына – 160 

жыл 

библиографиялық 

шолу 

желтоқсан 

21 Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне – 30 танымдық сағат, желтоқсан 



жыл тақырыптық сөре 

22 «Әлем таныған Елбасы» кітап көрмесі желтоқсан 

23 Зейнолла Қабдолов 95 жыл(1927 жыл, 12 

желтоқсан) 

кітап көрмесі 

библиографиялық 

шолу 

желтоқсан 

24 Көрнекті этнограф, жазушы, әдебиеттанушы 

ғалым, қоғам қайраткері Ақселеу Сейдімбектің 

туғанына – 80 жыл.   

кітап көрмесі 

библиографиялық 

шолу 

қаңтар 

25 Алатаудай алып тұлға Д.А.Қонаев кітап көрмесі 

библиографиялық 

шолу 

қаңтар 

26 «Тыңда дала Жамбылды» Ақын Ж.Жабаевтың 

туғанына 175 жыл. (28.02.1846-1945) 

Мәнерлеп оқу ақпан 

27 «Әлихан Бөкейханов – 155 жыл» (5.03.1866-1937) кітап көрмесі наурыз 

28 Төлеген Айбергенов 85 жыл (1937 жыл,8 наурыз)  Өлеңдерін оқу сайысы наурыз 

29 Ғабит Мүсірепов120 жыл(1902 жыл, 9 наурыз) Ұлпан романын талдау 

видео ролик жасау 

наурыз 

30 Сафуан Шаймерденов100 жыл (1922 жыл, 15 

сәуір) 

кітап көрмесі 

библиографиялық 

шолу 

сәуір 

31 Ахмет Жұбанов115 жыл(1906 жыл, 29 сәуір) Өмірі 

мен шығармашылығы 

Сынып сағаты сәуір 

Халықаралық балалар кітап күні 

32 «Ғажайып әлемі ертегі» ертеңгілік сәуір 

33 «Сүйікті кітабыммен селфи» байқау сәуір 

34 «Ерте, ерте, ертеде» 5-сыныптар 

«Мен оқыған кітапттар» 6-7 сыныптар 

«Өз кітабыңды таңда» 8 сыныптар 

«Мен оқығанды ұнатамын» 9 сыныптар 

«Сіз не дейсіз» 10-11 сыныптар 

Ертеңгілік 

123 жобасы. Эссе 

Жарнама, 3D кітап 

Буктрейлер 

Ток - шоу 

сәуір 

    

Салауатты өмір салты 

35 Әдептілік әлемі әдептілік сабағы қаңтар 

8 наурыз - Халықаралақ әйелдер күні  

36 8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні мерекелік кеш наурыз 

 22 наурыз – Наурыз мейрамы 

37 «Наурыз – шаттық мейрамы»   кітап көрмесі наурыз 

38 «Ерлікке-тағзым, Қаһармандыққа-құрмет» 

Жеңіс күніне орай  

кітап көрмесі 

библиографиялық шолу 

мамыр 

  39 «Тарих шындығы: тағдырлар мен 

оқиғалар» 31 мамыр – Қуғын-сүргін 

құрбандарын еске алу күні  

кітап көрмесі 

библиографиялық шолу 

мамыр 
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Кітапхана меңгерушісі :Оракбаева А.А 

 

40 Оқу жылының соңында оқулықтарды 

жинап алу, қабылдау 

1-11 сыныптар мамыр 


