
Қыркүйек 

 

Атқырылатын 

жұмыс бағаты 

 

Оқу аптасы 

1 апта 2 апта 3 апта 4 апта 

Әдістемелік 
бірлестікпен, 
кадрмен жұмыс 

«Кластағы тәрбие жұмысын 
ұйымдастыру» класс жетекшілер ӘБ-нің 
отырысы, класс жетекшілердің міндетін 
бекіту 

Класс жетекшілердің тәрбие жұмысы 
жөніндегі жоспарын бекіту 

  

Тәрбие бағыттары 
бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 
шығармашылық 
жұмыстар 
«Тәрбие және білім» 
базалық жобасын 
іске асыру шаралары 

Азаматтық – патриоттық, құқықтық 
және полимәдениеттік тәрбие: 

«Сыңғырла, күміс қоңырау» салтанатты 
жиын 
Отбасы тәрбиесі: 
«Отбасы-рухани жаңғыру негізі » 
апталық 

Әлеуметтік мәнді және жеке 
қасиеттерін қалыптастыру 

15-30 қыркүйек күндері аралығында 
оқушылардың тәрбиелігі жағдайын 
алғаш анықтау 
Азаматтық – патриоттық, құқықтық 
және полимәдениеттік тәрбие: 
«Туған тілім-тұғырым» апталық 
Әлеуметтік мәнді және жеке 
қасиеттерін қалыптастыру 
Ұланбасын сайлау 

 

Азаматтық – патриоттық, құқықтық және 
полимәдениеттік тәрбие: Жергілікті 

жерлерде орналасқан тарихи –мәдени 
ескерткіштерге, мұражайларға саяхат 
ұйымдастырудың бірлескен кестесін бекіту 
 

Әлеуметтік мәнді және жеке 
қасиеттерін қалыптастыру 

1-11 класс оқушыларының бос 
уақыттарын ұйымдастыру жағдайы 
 

Ата-анамен жұмыс «Отбасы және бала» 1 сынып ата-
аналарымен кездесу 

1-11 кластар бойынша ата-ана 
комитетінің мүшелерін бекіту, комитет  
жұмысының жоспарын дайындау 

Ата-аналар жиналысы, гимназияның ата-
аналар комитетенің жаңа құрылымын сайлау 
және жұмыс жоспарын бекіту. 

Мекепке жол ,«Қуаныш сыйла» 
қайырымдылық акциясын ұйымдастыру 

Діни терроризм мен 
экстремизмге қарсы 
күрес және алдын 

алу 

Құқықбұзушылықтың алдын алу 
кеңесінің құрамын, жоспарын бекіту   

  Құқықбұзушылықтың алдын алу 
кеңесінің отырысы: 
1.2020-2021 оқу жылына арналған алдын 

алу Кеңесі  отырысының жұмыс 
жоспарын бекіту және талқылау. 
2.Алдын алу кеңесі құрамымен танысу. 
3.Жазғы мезгілде орын алған 
құқықбұзушылықтарды талдау. 
 

Құқық 

бұзушылықтың 
алдын алу кеңесінің 
отырысы 

«Адал Ұрпақ» ерікті мектеп клубының 

қызметін ұйымдастыру, клуб құрамын 
нақтылау, жоспарын бекіту 

1-11 сынып аралығында тақырыптық 

тәрбие сағаттарын өткізу 

  

«Адал ұрпақ» 
еріктілер клубының 
жұмысы 

2019-2020 оқу жылына 1-11 сынып 
оқушыларының тізімін құру, жоспарын 
бекіту 

   

Кәсіптік бағдар беру 

жұмысы 

 «Өлкетану» базалық жобасы: 

1. Дөң ауылдық округіне экскурсия 

«Өлкетану» базалық жобасы: 

геологиялық қимасынажәне Ақжар ауылдық 
округіне экскурсия 

 

Мектепішілік 
бақылау 

9, 11 сынып оқушыларының еңбекке 
орналасуы 

 1-11 сынып жетекшілерінің тәрбие жұмысы 
жоспарының талдауы 

 

 

 

 



Қазан 

 

Атқырылатын 

жұмыс бағаты 

 

Оқу аптасы 

1 апта 2 апта 3 апта 4 апта 

Әдістемелік 
бірлестікпен, 
кадрмен жұмыс 

Рухани-адамгершілік тәрбиесі: 
«Ұстазым-ұлы тұлға, мақтанышым»  
жалпы мектептік мереке 
 

  Әлеуметтік мәнді және жеке 
қасиеттерін қалыптастыру: 
«Әнші балапан»  патрилоттық әндер 
сайысы 
Көпмәдениетті және көркем-
эстетикалық тәрбие: «Алтын күз» -
табиғи материалдардан даярланған 

экспонаттар көрмесі.  
Күзгі балл 

Тәрбие бағыттары 
бойынша жалпы 
мектептік ұжымдық 
шығармашылық 
жұмыстар 
«Тәрбие және білім» 

базалық жобасын 
іске асыру шаралары 

«Мейірімділік пен ізгілікке жол ашық» 
ата-аналармен бірлескен қайырымдылық 
акциясы 

 Тұрмыстық-зерттеу актісін дайындау  

Ата-анамен жұмыс    Құқықбұзушылықтың алдын алу 
кеңесінің отырысы: 
1.Кластардың әлеуметтік паспорты 
туралы ақпарат. 
2.Оқушыларды спорттық секцияларға, 

пән үйірмелеріне тарту. 
3. Педагогтардың, оқушылардың, ата-
аналардың діни бағыттылығын анықтау. 

Діни терроризм мен 
экстремизмге қарсы 
күрес және алдын 
алу 

«Қазақстан-құқықтық мемлекет» 
айлығы: 
1-4 сынып оқушылары үшін «Сынып 
басшысын сайлау» сюжеттік-рөлдік 
ойыны 

5-8 сынып оқушылары үшін 
«Мемлекеттік қызмет –өмірлік ұстаным» 
кездеу 

9-11 сынып оқушылары үшін «Біздің 
таңдауымыз-заңды мемлекет» дөңгелек үстел 

 

Құқық 
бұзушылықтың 
алдын алу кеңесінің 
отырысы 

 9, 10, 11сыныптарындағы оқушылардың 
бейіндік, жеке тұлғалық ,қасиеттерін 
анықтап, зерттеу 

  

«Адал ұрпақ» 
еріктілер клубының 
жұмысы 

   «Өлкетану» базалық жобасы: 
Мұражайға экскурсияға бару 
 

 

Кәсіптік бағдар беру 
жұмысы 

«Оқушы келбеті» рейд  Білікті жетілдіру курстарынан өтетін класс 
жетекшілерінің тізімін жасау, мониторингілеу 

 

Мектепішілік 
бақылау 

Рухани-адамгершілік тәрбиесі: 
«Ұстазым-ұлы тұлға, мақтанышым»  
жалпы мектептік мереке 
 

   

 

 



Қараша 

 

Атқырылатын 

жұмыс бағаты 

 

Оқу аптасы 

1 апта 2 апта 3 апта 4 апта 

Әдістемелік 
бірлестікпен, 
кадрмен жұмыс 

Мектептегі тәрбие жұмысының өз 
мақсатына жетудегі заманауи 
формаларын қолдану 

   

Тәрбие бағыттары 
бойынша жалпы 
мектептік ұжымдық 

шығармашылық 
жұмыстар 
«Тәрбие және білім» 
базалық жобасын 
іске асыру шаралары 

Күзгі демалысты ұйымдастыру 
Рухани –адамгершілік тәрбие: 
«Инабатты қазақ қызы – елімнің 

айнасы» атты  қыз бала тәрбиесіне 
арналған дөңгелек үстел 
 
 

Қазақстандық патриотзм және 
азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие: 
«Зорлық-зомбылықсыз және 

қатыгездіксіз балалық шақ» онкүндік 

Дене тәрбиесі  салауатты өмір салты 
«ЖҚТБ  - қатерлі дерт» аудандық емхана 
мамандарымен кездесу 

Қазақстандық патриотзм және 
азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие:  
1.«Тұңғыш Президент күні- тарихи 

маңызды мереке» кітапханада көрме 
ұйымдастыру 
2.«Қазіргі заманға  сай Қазақстан және 
оның қоғамдағы орны»  дөңгелек үстел 
3.«Елім деп соққан жүрегі, алып тұлға -
Елбасы» әдеби кеш 
4.«Елбасы күні-елдікке құрмет» 
тақырыптық тәрбие сағаттары 
5.«Жырым саған арналады, Елбасы» 

мерекелік концерт 

Ата-анамен жұмыс «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» 
тақырыбында класс аралық жиналыс 
өткізу 

  «Ризашылық күні» мерекелік іс шара 
«Қуаныш пен шаттық» 

Діни терроризм мен 
экстремизмге қарсы 
күрес және алдын 

алу 

   Құқықбұзушылықтың алдын алу 
кеңесінің отырысы: 
1.Алдыңғы Кеңес отырысының шешімін 

орындау сараптамасы. 
2.КТІЖИ есепте тұрған оқушылар санын 
нақтылау. 
3.Білім алушылардың сабаққа 
қатысымын бақылау. 

Құқық 
бұзушылықтың 

алдын алу кеңесінің 
отырысы 

  1-4 сынып оқушылары үшін «Адал және 
сатылмайтын еңбек бейнесі» атты сурет 

байқауы 

 

«Адал ұрпақ» 
еріктілер клубының 
жұмысы 

 9, 10, 11сыныптарындағы оқушылардың 
бейіндік, жеке тұлғалық ,қасиеттерін 
анықтап, зерттеу 

  

Кәсіптік бағдар беру 
жұмысы 

«Өлкетану» базалық жобасы: 
Аудандық «Өлкетану» мұражайына 

саяхат ұйымдастыру 
 

 Өзін-өзі тану пәнінің он күндігі «Отаным-тағдырым» базалық жобасы: 
 «Менің отаным-Қазақстан»  суреттер 

сайысы 

Мектепішілік 
бақылау 

Қосымша білім беру педагогтарының  
үйірме жұмыстары мен  күзгі каникулды 
ұйымдастыру барысын тексеру 

 Аз қамтылған отбасы балаларының  ыстық 
тамақпен қамтылуы 

 

 

 

 



Желтоқсан 

 

Атқырылатын 

жұмыс бағаты 

 

Оқу аптасы 

1 апта 2 апта 3 апта 4 апта 

Әдістемелік 
бірлестікпен, 
кадрмен жұмыс 

   І жарты жылдық жоспары бойынша 
атқарылған жұмысты мониторингілеу 

Тәрбие бағыттары 
бойынша жалпы 
мектептік ұжымдық 

шығармашылық 
жұмыстар 
«Тәрбие және білім» 
базалық жобасын 
іске асыру шаралары 

Қоршаған ортаны, өзін-өзі оңтайлы 
қабылдауы, көшбасшылық қасиеттерін 
тәрбиелеу: 

«Жас Қыран», «Жас Ұлан» ұйымына 
қабылдау салтанаты жиыны 

Қазақстандық патриотзм және 
азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие: 
16-желтоқсан Тәуелсіздік күніне 

арналған шаралар 
 1."Қазақстан Республикасының 
Конституциясы"      (Күннің іс-шаралары 

Тәуелсіздік пен мемлекеттіліктің тірегі ретінде 

Ата заңның тарихи маңызын кеңінен паш етуге 

арналады) 

2."Мемлекеттік рәміздер"       (Күннің іс-

шаралары егемендіктің мызғымас негіздерінің бірі - 

мемлекеттік рәміздерге арналады) 

3."Мәңгілік Елдің" мәңгілік 
құндылықтары"  
      (Күннің іс-шаралары "Мәңгілік Ел" 

жалпыұлттық патриоттық идеясының 

құндылықтарына арналады). 

4. «Ұлы Дала Елі - Тәуелсіздіктің негізі» 
(тақырыптық тәрбие сағаттары) 

 

 
Көпмәдениетті және көркем-
эстетикалық тәрбие: «Кел, Жаңа жыл 
ортаға» ертеңгілік 

 

Ата-анамен жұмыс «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – 
ортақ іс» сауалнама алу 

   

Діни терроризм мен 
экстремизмге қарсы 

күрес және алдын 
алу 

   Құқықбұзушылықтың алдын алу 
кеңесінің отырысы: 

1.Алдыңғы Кеңес отырысының шешімін 
орындау сараптамасы. 
2.Гимназия бойынша екпеден бас 
тартқан оқушылар санын нақтылу. 
3. Жаңа жыл мейрамы қарсаңында тәртіп 
шараларын күшейту. 

Құқық 
бұзушылықтың 

алдын алу кеңесінің 
отырысы 

5-8 сынып оқушылары үшін 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметті 

алу» іскерлік ойыны 

   

«Адал ұрпақ» 
еріктілер клубының 
жұмысы 

  «Менің дұрыс 
таңдауым»тақырыбында  шығармашылық 
жұмыс 

 

Кәсіптік бағдар беру 

жұмысы 

«Отаным-тағдырым» базалық жобасы: 

«Жаңа есім» мектептің тарихы, танымал 
түлектері, ҰОС ардагерлері, еңбек 
ардагерлері туралы сабақ және стенд 
ұйымдастыру 

Саналы азамат базалық жобасы: 

«Бабалар мұрасын сақтаймыз және 
дамытамыз» қолөнер іс шеберлерінің 
көрмесін ұйымдастыру 

  

Мектепішілік 
бақылау 

 Аз қамтылған отбасы балаларының  
ыстық тамақпен қамтылуы 

 Мемлекеттік қосымша 
бағдарламалардың орындалуы 

 



Қаңтар 

 

Атқырылатын 

жұмыс бағаты 

 

Оқу аптасы 

1 апта 2 апта 3 апта 4 апта 

Әдістемелік 
бірлестікпен, 
кадрмен жұмыс 

«Тәрбиесі қиын» баламен жұмыс жасау 
жүйесі 

-   

Тәрбие бағыттары 
бойынша жалпы 
мектептік ұжымдық 

шығармашылық 
жұмыстар 
«Тәрбие және білім» 
базалық жобасын 
іске асыру шаралары 

Қысқы демалысты ұйымдастыру 
Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты: 
«Дені сау ұрпақ», «Барлық отбасымен 

бірге стадионға» 
Қысқы спорт түрлерінен жарыстар: 

- шаңғы жарыстар; 
- шанамен сырғанау; 

аққала соғу және қамалды алу 

Дене тәрбиесі  салауатты өмір 

салты: 

«Тұмаудан сақтану жолдары» дәріс  

  
Ұлттық тәрбие: 
«Қазақтың ұлттық аспаптары» көрме 

ұйымдастыру  
 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет 
тәрбиесі: «Дарабоз» зияткерлік ойыны; 
 «Мен және менің қабілеттерім» слайд-
презентция; 
«Білім биржасы» зияткерлік ойыны; 

«Таланттылық  және кемеңгерлік. Ол неден 
пайда болады?» пікірталас кластан тыс шара 

 

 

Ұлттық тәрбие: 
«Қазақтың ұлттық ойындары»     

Көпмәдениетті және көркем-
эстетикалық тәрбие: «Екі жұлдыз» ән 
байқауы 

 

Ата-анамен жұмыс  «Бала тәрбиесіне байыпты қарайық!» 

аудандық ІІБ-нің, аудандық емхана 
мамандарымен кездесу 

«Қайырымдылық жәрмеңке» 1-11 сынып 

аралығы 

 

Діни терроризм мен 
экстремизмге қарсы 
күрес және алдын 
алу 

   Құқықбұзушылықтың алдын алу 
кеңесінің отырысы: 
1. Алдыңғы Кеңес отырысының шешімін 
орындау сараптамасы. 
2.Жетім балаларды қамқорлыққа алуды 

рәсімдеу. Қамқорлыққа алынған, аз 
қамтылған, көпбалалы отбасы 
балаларының тұрмыстық жағдайын 
зерттеу. 

Құқық 
бұзушылықтың 
алдын алу кеңесінің 
отырысы 

   «Жемқорлық құқық бұзушылықтардың 
картасы» жобалар байқауы 

«Адал ұрпақ» 
еріктілер клубының 
жұмысы 

    

Кәсіптік бағдар беру 
жұмысы 

 Саналы азамат базалық жобасы: 
 «Қазақ әндері»  ұлттық музыка сайысы 

  «Отаным-тағдырым» базалық жобасы: 
«Асық», «Тоғызқұмалақ» ұлттық 
ойындары бойынша оқушылар турнирі 

Мектепішілік 
бақылау 

Класс журналдарындағы тәрбиеге 
қатысты беттердің толтырылуы 

 Гимназияішілік және «Тәуекел» топ 
тіркеуіндегі оқушылармен жұмыс жасауды 
бақылау 

 

 

 

 



Ақпан 

 

Атқырылатын 

жұмыс бағаты 

 

Оқу аптасы 

1 апта 2 апта 3 апта 4 апта 

Әдістемелік 
бірлестікпен, 
кадрмен жұмыс 

  «Үздік класс жетекші» конкурсын 

ұйымдастыру 

 

Тәрбие бағыттары 
бойынша жалпы 
мектептік ұжымдық 

шығармашылық 
жұмыстар 
«Тәрбие және білім» 
базалық жобасын 
іске асыру шаралары 

Рухани-адамгершілік тәрбиесі: 

«Мен өмірді қалаймын!» 

психологиялық тренинг 

Қазақстандық патриотзм және 

азаматтық тәрбие, құқықтық 

тәрбие: «Ауғанның отты жалыны» 

ауған соғысының ардагерлерімен 

кездесу 

 Көпмәдениетті және көркем-

эстетикалық тәрбие: 

«Білімді жетер мұратқа» атты кеш 

Жас ұландардың әдеби өлеңдері 

Ата-анамен жұмыс «Үлкен ел – Үлкен отбасы» кездесу  «Жүректен жүрекке» қайырымдылық 

шарасы  

 

Діни терроризм мен 
экстремизмге қарсы 
күрес және алдын 
алу 

   Құқықбұзушылықтың алдын алу 

кеңесінің отырысы: 

1. Алдыңғы Кеңес отырысының 

шешімін орындау сараптамасы. 

2.Сынып жетекшілер мен 

психологтар берген топқа жататын 
оқушылар тізімін нақтылау, бекіту. 

Құқық 
бұзушылықтың 
алдын алу кеңесінің 
отырысы 

    

«Адал ұрпақ» 
еріктілер клубының 
жұмысы 

 «Болашақ мамандығым- менің 

тағдырым» тақырыбында  топтық 

пікірталас өткізу 

  

Кәсіптік бағдар беру 
жұмысы 

Саналы азамат базалық жобасы:  

«100 кітап» жобасы жоспарына 

бойынша  

«Ыстық орындық» ойынын өткізу 

 «Отаным-тағдырым» базалық жобасы: 

«Туған ел тарихын тану» тарихи білім 

байқауы 

 

Мектепішілік 
бақылау 

«Қамқорлық» қайырымдылық 

акциясының орындалуы 

  Класс жетекшілердің ата-анамен 

байланыс жұмыстарының нәтижесі 

 

 

 

 

 



 

Наурыз 

 

Атқырылатын жұмыс 

бағаты 

Оқу аптасы 

1 апта 2 апта 3 апта 4 апта 

Әдістемелік бірлестікпен 
жұмыс 

  Қылмыс пен 
құқықбұзушылықтың алдын 

алу бағытындағы жұмыстарды 

үйлестіруге кеңестер 

 

Тәрбие бағыттары бойынша 

жалпы мектептік ұжымдық 

шығармашылық жұмыстар 

Рухани-адамгершілік тәрбиесі: 

«Тіршіліктің тірегі» 

  8 наурыз Халықаралық әйелдер 

күніне арналған іс-шаралар 

1.«Алғыс айту күні», «Өмірге риза 

болып, алғыс айт» почтаға хат жолдау 

2. «Әлемнің жарығын сыйладың сен 

маған» мерекелік кеш 

  

 Ұлттық тәрбие: 

«Ұлыстың Ұлы күні, әз 

Наурыз!» 

 

Ата-анамен жұмыс Рухани-адамгершілік тәрбиесі: 

«Класс анасы – қыздарының панасы» 
сайыс (5 кл) 

 

   

Алдын алу кеңесінің 

отырысы 

   Құқықбұзушылықтың алдын 

алу кеңесінің отырысы: 

1.Алдыңғы Кеңес отырысының 

шешімін орындау сараптамасы. 

2.КТІЖИ есепте тұрған 

оқушылардың жеке істерін 

қарау, есептен шығару. 

 

«Адал ұрпақ» еріктілер 

клубының жұмысы 

 5-8 сынып оқушылары үшін 

«Мемлекеттік қызмет- елдің 

мүддесіне адал еңбек» шығарма 
байқауы 

  

Кәсіптік бағдар беру 

жұмысы 

   «Ата-ана жұмысындағы бір күн» 

«Тәрбие және білім» 

базалық жобасын іске асыру 

шаралары  

   «Өлкетану» базалық жобасы: 

Кеншілер мәдениет үйінің 
мұражайына саяхат ұйымдастыру 

Мектепішілік бақылау Үйірме жұмыстарының 

ұйымдастырылуы 

 Мемлекеттік рәміздерді 

құрметтеу және талапқа сай 

пайдалана білу шараларының 

ұйымдастырылуы 

 

 

 



Сәуір 

Атқырылатын жұмыс 

бағаты 

Оқу аптасы 

1 апта 2 апта 3 апта 4 апта 

Әдістемелік бірлестікпен 

жұмыс 

    

Тәрбие бағыттары бойынша 

жалпы мектептік ұжымдық 
шығармашылық жұмыстар 

   Қазақстандық патриотизм 

және азаматтық тәрбие, 

құқықтық тәрбие: «Бірлігі 

жарасқан Қазақстан!» достық 

би фестивалі 

Қазақстандық патриотизм 

және азаматтық тәрбие, 

құқықтық тәрбие: «Жас Ұлан» 

саптық әндер байқауы 

Ата-анамен жұмыс  Отбасы тәрбиесі: 

«Өнерлі отбасы» өнер жолындағы 

отбасылар  сайысы 

  

Алдын алу кеңесінің 

отырысы 

   Құқықбұзушылықтың алдын 

алу кеңесінің отырысы: 

1.Алдыңғы Кеңес отырысының 
шешімін орындау сараптамасы. 

2.Құқық бұзушылықтың алдын 

алу кешенін жүзеге асыруда 

ата-аналар мен педагогикалық 

ұжымның әлеументтік –

педагогикалық қызметінің 

қатынасы.  

 

«Адал ұрпақ» еріктілер 

клубының жұмысы 

  «Жайдарлы Жас Ұлан» 

жайдарман ойыны 

 

Кәсіптік бағдар беру 

жұмысы 

 9,11 класс түлектерінің еңбекке 

орналасуының алдын ала жобасы 

  

«Тәрбие және білім» 

базалық жобасын іске асыру 
шаралары  

 

Саналы азамат базалық жобасы:  

«100 кітап» жобасы жоспарына 
бойынша  

Дүниежүзілік кітап күніне орай 

кітапхананың «Ең тұрақты 

оқырманын» анықтау, марапаттау 

 

Саналы азамат базалық жобасы:  

«100 кітап» жобасы жоспарына 
бойынша  

 «100 кітап аясында...» 

театрландырылған қойылымдар 

фестивалі 

 «Отаным-тағдырым» базалық 
жобасы: 

«Тал күні»  ағаш отырғызу 

және күту 

Мектепішілік бақылау    Жас класс жетекшілерге 

тағайындалған тәжірибелі 

класс жетекшілердің жұмыс 

нәтижелілігін анықтау 

 

 

 

 



 

Мамыр 

Атқырылатын жұмыс 

бағаты 

Оқу аптасы 

1 апта 2 апта 3 апта 4 апта 

Әдістемелік бірлестікпен 

жұмыс 

  ӘБ жұмысына қорытынды 

талдау жасау және жаңа оқу 
жылына үлгі жоспар әзірлеу 

 

Тәрбие бағыттары бойынша 

жалпы мектептік ұжымдық 

шығармашылық жұмыстар 

 Қазақстандық патриотизм және 

азаматтық тәрбие, құқықтық 

тәрбие: «Ұрпақтар ұмытпайтын ұлы 

жеңіс» мерекелік шаралар 1-11кл 

Ұлттық тәрбие: 

«Жігіт сұлтаны»  сайысы   
  Көпмәдениетті және көркем-

эстетикалық тәрбие 

«Құлақтан үнің кетпестей, 

сыңғырла соңғы қоңырау!» 1-

11кл 

 

Ата-анамен жұмыс   «Жазғы демалыс кезіндегі өмір 

қауіпсізідік ережелерін» сақтау  

1-11кл 

 

Алдын алу кеңесінің 

отырысы 

   Құқықбұзушылықтың алдын 

алу кеңесінің отырысы: 

1.2019-2020 оқу жылына 

арналған Құқық 
бұзушылықтың алдын алу 

Кеңесінің атқарылған 

жұмыстары туралы сараптама 

2.2019-2020 оқу жылына 

арналған Құқық 

бұзушылықтың алдын алу 

Кеңесінің жұмыс жоспарын 

талқылау. 

3.Білім алушылардың, әр түрлі 

профилактикалық есепте 

тұрған оқушылардың жазғы 

демалысын ұйымдастыру. 

«Адал ұрпақ» еріктілер 
клубының жұмысы 

    

Кәсіптік бағдар беру 

жұмысы 

    

«Тәрбие және білім» 

базалық жобасын іске асыру 

шаралары  

 

«Отаным-тағдырым» базалық жобасы: 

«Жаңа есім» мектептің тарихы, 

танымал түлектері, ҰОС ардагерлері, 

еңбек ардагерлері туралы сабақ және 

стенд ұйымдастыру 

«Өлкетану» базалық жобасы: 

Табиғатқа экскурсия 
Саналы азамат базалық 

жобасы:  

«Оқи алатын ұлт» жазғы 

демалыста кітап оқуға 

тапсырма беру 

 

Мектепішілік бақылау  Жазғы сауықтыру жұмыстарының  

ұйымдастырылу жайы. 

Тәрбие жұмысының жылдық 

есебі 

 

 


