
3.3 КІТАПХАНАНЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

            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 2020-2021 оқу жылы кітапханалық қызмет көрсетуді 

ұйымдастырудың басым бағыттарының негізгі ұстанымдары:  

1.Қорларды өзектендіру; 

р/с Іс-шараның атауы Саны Орындау 

мерзімі 

Жауаптылар 

І.Ақпараттық  ресурстар мен кітапхана  қорын толықтыру 

1 Мерзімдік басылымдарға 

жазылу 

 

 

қараша А.А. Оракбаева 

 

 

ІІ. Кітапхана қызметінде ақпараттық технология 

1 Мектептің WEB-сайтындағы  

кітапхана мәліметтерін 

жаңарту және жетілдіру; 

 жыл көлемінде кітапханашы 

2 Кітапхана қызметтері мен 

ресурстарын жетілдіруге 

арналған әлеуметтік Интернет 

желілерінің мүмкіндіктерін 

пайдалану (Facebook, YouTube, 

Instagram және т.б.) 

 жыл көлемінде 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 



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 

Жоспарланғаны Орындалғаны 

1 Бірыңғай тіркеу номері 

бойынша оқырмандар саны 

оқырман 1800  

2 Оқырман құрамы: 
- - 1-4сынып оқушылары 

- - 5-9 сынып оқушылары 

- - 10-11 сынып оқушылары 

- - оқытушылар 

- - басқалар 

 

оқырман 

оқырман 

оқырман 

оқырман 

оқырман 

 

700                     

620 

180 

115 

20 

 

3 Интернет қолданушылар 

 

келу 1200  

 

4 Оқулықтардың тазалығын 

тексеру 

 әр тоқсанда Кітапхана 

белсенділері 

 

ІV. Көпшілік іс-шаралар 

№ Іс-шаралар Өткізу түрі мерзімі 

1 
«Ата Заңым -айбыным» 

(30 тамыз Конституция күні) кітап көрмесі қыркүйек 

2 «Туған  тілім -айбыным» Кітап көрмесі қыркүйек 

3 «Сыңғырла, күміс қоңырау»  1-4 сынып салтанатты жиын қыркүйек 

5 
15 қыркүйек – Халықаралық  нүкте күні  

2-4 сыныптар 
кітапханалық сабақ қыркүйек 

6 «Мәңгілік Ел – Мәңгілік Тіл» кітап көрмесі қыркүйек 

«Бір ел- бір кітап акциясы» 

7 «Бір ел – бір кітап -2020» кітап көрмесі, ақпараттық сағат қыркүйек 

8 
«Қара сөздер» А. Құнанбаев атамызға 

175 жыл 

мәнерлеп оқу қараша 

9 
Ә.Кекілбаевтың «Аңыздың ақыры» 

романы  

ой-талқы қараша 

Кітап оқуға баулу 

10 «Мен оқығанды ұнатамын» 5-11 сынып 15 минуттық оқу жобасы 
жыл 

көлемінде 

11 «Кітапхана- білім ордасы» 1- сынып  кітапханалық сабақ 
 

қараша 

12 Ең қымбат сыйлық - кітап акция сәуір 

13 «Bookcrossing – кітап әлеміне саяхат» акция 
желтоқсан, 

сәуір 

14 
«Отбасыммен әдебиет әлеміне» жобасы 

Абай Құнанбаевтың шығармалары 
мәнерлеп оқу қазан 



 

15 «READx» жобасы. Спикер-Р.А.Болатаева  қаңтар 

 

Мерейтой  

16 Ш. Уәлихановтың туғанына 185жыл 
танымдық сағат, 

тақырыптық сөре 
қазан 

17 
Сапарғали Ысқақұлы Бегалинның 

туғанына 125 жыл 
Дөңгелек үстөл Қаңтар 

18 
«Сәбит Мұқанов әлемі»  «Теміртас» 

романына 85 жыл  
оқырман конференциясы Ақпан 

19 «Поэзия падишасы- Фариза» 
тақырыптық сөре,  

поэзия сағаты 
желтоқсан 

20 
«Тарихи сананың тамыршысы» І. 

Есенберлиннің туғанына 105 жыл. 
кітап көрмесі қаңтар 

Патриоттық тәрбие 

27 

 

«Жырым саған арналады, Елбасы» 

 

        әдеби- музыкалық кеш желтоқсан 

28 
«Ұлы дала елі: 

Туған өлкем ажарлы аса көркем!» 

 

кітап көрмесі 

 

желтоқсан 

29 
«Ерлікке-тағзым, Қаһармандыққа-

құрмет» Жеңіс күніне орай  
кітап көрмесі мамыр 

30 
«Тарих шындығы: тағдырлар мен оқиғалар» 

31 мамыр – Қуғын-сүргін құрбандарын еске 

алу күніне орай 
кітап көрмесі мамыр 

Халықаралық балалар кітап күні 

30 «Ғажайып әлемі ертегі» ертеңгілік сәуір 

31 «Сүйікті кітабыммен селфи» байқау сәуір 

Салауатты өмір салты 

32 Әдептілік әлемі әдептілік сабағы 
қаңтар 

 

    

8 Наурыз - Халықаралақ әйелдер күні  

33 
«Қарындас – шақ, жар – ғұмыр, ана – 

дәуір»  
мерекелік кеш наурыз 

  22 наурыз – Наурыз мейрамы 

34 
«Наурыз – шаттық мейрамы»   

 
кітап көрмесі наурыз 

 
«Мен оқығанды ұнатамын» апталық 

35 

«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 

 

сәуір 


