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2020-2021 оқу жылындағы  

педагог-ұйымдастырушының 

жылдық  жоспары 

 

 

 

 

 

 



Түсінік хат 

  

         №7 Хромтау мектеп- гимназиясының 2020-2021 жылы оқу жылына арналған жылдық тәрбие жоспары  Қазақстан 

Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу процесін ұйымдастыру ерекшеліктері туралы әдістемелік 

нұсқау хатының тәрбие бөлімі бойынша, Қазақстан Республикасының Білім мен ғылым министрлігінің 2015 жылғы 22 

сәуірдегі№227 бұйырығымен бекітілген тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері.  

Қ.Р Үздіксіз Білім беру жүйесіндегі тәрбие тұжырымдамасы облыстық білім басқармасының 01.09.2015 жылғы 

№733 бұйрығымен бекітілген Ақтөбе облысы бойынша 2013-2030 жылдарға арналған тәрбие жұмысының 

бағытты бағдарламасын басшылыққа алып негізінен 9 бағытта жасалды. Тәрбие жоспарында сабақтастық тұтастық 

жүйелілік қағидалары сақталған. Әр бағытты жүзеге асыруда іс-шаралар жоспарланған. Сонымен қатар іс- шаралардың 

ұйымдастрыу нысандары мен әдіс-тәсілдері мектеп оқушыларының өз ерекшеліктері мен тәжірибесіне байланысты 

көрсетілген. 

     Ақтөбе облысында жастар мен балаларға тәрбие берудегі Қазақстан Республикасының Конституциясы , ҚР 

«Білім туралы Заңы», Үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие беру концепциясы, «ҚР-ның бала құқығын қорғау» , 

«Балалар құқығы» Концепциясы, «Діни қызмет діни бірлестік ҚР», «Неке және отбасы», «ҚР азаматтарының 

денсаулығын қорғау туралы», ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы «Қазақстан жаңа 

жаһандық нақты ахуалда : өсім, реформалар, даму»Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-

2020 арналған мемлекеттік бағдарламасы ; Қазақстан Республикасының «Жасыл экономика» көшу жөнінде 2013-

2020 жылдар арналған тұжырымдама; Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стратегиясы; «Барлық білім беру ұйымдарында оқытудың тәрбиелік құрамдасын күшейту 

жөніндегі кешенді жоспары»; Қазақстан-2020: болашаққа жол ҚР мемлекеттік жастар саясаты 2020 

тұжырымдамасы Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие тұжырымдамасы 

басшылыққа алынады. 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты тәрбие 

жүйесінің жаңа форматтағы жобалары енгізілді. 

 

 



Тәрбие жұмысының өзекті мәселесі: 

     Жастардың бойында азаматтық пен Қазақстандық патриотизмді қалыптастыру, мемлекеттік құрметтеуге , халық 

дәстүрлерін дәріптеуге , әлемдік және Отандық мәдениет жетістіктерін оқып үйренуге, Конституцияға және қоғамға 

қарама-қайшы келетін әрекеттерге төзбеушілікке тәрбиелеу. 

Мақсаты: Ой-өрісін кең, эстетикалық талғамы жоғары, өз тарихын, мәдениетін қастерлейтін, рухани адамгершілік 

қарым-қатынасқа дайын, өмірлік белсенділік қалыптасқан тұлға тәрбиелеу. 

         Міндеттері: 

                   * Тәрбие ісін тартымды, ұтымды ұйымдастыру арқылы сатылай , бірізді, үздіксіз, заман талабына сай 

қалыптастырып, соған үйрету. 

                   * Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты қалыптастыру; 

                    *Саяси – құқықтық , экономикалық талғам мәдениетін қалыптастыру; 

                    *Салауатты өмір салтын қалыптастыру; 

                    *Рухани адамгершілік мәдениетін қалыптастыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тәрбие жұмысының басым бағыттары 

 

 Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар тұтас педагогикалық процестің өзегі бола отырып, тәрбие жұмысының 

барлық бағыттары арқылы өтеді.  

1.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықытық тәрбие 

2.Ұлттық тәрбие 

3.Отбасы тәрбиесі 

4.Рухани – адамгершілік тәрбие (Діни тәрбие. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет) 

5.Көп мәдениетті және көркем – эстетикалық тәрбие 

6.Қоршаған ортаны , өзін-өзі оңтайлы қабылдауы, көшбасшылық қасиеттерін тәрбиелеу. 

7.Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

8.Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі 

9.Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қыркүйек айы  

№ Қызметтің 

бағыттары 

Шара атауы Жауапты Нәтижелерінің жіті талдауы 

1 апта  

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Азаматтық – патриоттық, құқықтық 

және полимәдениеттік тәрбие: 

«Сыңғырла, күміс қоңырау»  

Алғашқы білім сабағы  

 

 

 ДТІЖО, педагог 

ұйымдастырушы, тәлімгер 

Сынып  жетекшілер 

 

 

 

Анықтама 

2 апта  

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Білім алушылардың бос уақытынын 

қамтылуын ұйымдастыру 

 

 

Педагог-ұйымдастырушы 

 

Анықтама 

2 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Денсаулық күніне байланысты онлайн 

спорттық шара өткізу 

 

ДТІЖО 

Педагог -ұйымдастырушы 

Дене шынықтыру мұғалімдері 

Анықтама 

3 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Мектепшілік 5-11 сынып қыз балалар 

«Қыздар» клубы жоспарын құру 

 

Педагог-ұйымдастырушы Анықтама 

4 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

"Бірлік" еріктілер клубының 

жоспарын құру 

Педагог - ұйымдастырушы Анықтама 

5 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

Мектепшілік 5-11 сынып қыз 

балалар «Қыздар» клубы жоспарын 

құру 

Педагог - ұйымдастырушы Анықтама 



жұмыстар 

3 апта  

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Азаматтық – патриоттық, құқықтық 

және полимәдениеттік тәрбие: 

«Туған тілім-тұғырым» онлайн түрде 

мәнерлеп оқу сайысы 

 

 

Педагог-ұйымдастырушы 

Қазақ тілі пәні мұғалімдері 

 

Анықтама 

4 апта  

1 Тәрбие процесіне 

бақылау жүргізу, 

мектепішілік 

бақылау 

"Табиғатты аялайық" акциясы Педагог-ұйымдастырушы Анықтама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қазан айы 

№ Қызметтің 

бағыттары 

Шара атауы Жауапты Нәтижелерінің жіті талдауы 

1 апта  

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Рухани-адамгершілік тәрбиесі: 

«Қарттарым  аман сау жүрші» іс -шара 

Рухани-адамгершілік тәрбиесі: 

«Ұстазыңды ұлықта!» іс-шара 

ДТІЖО  

Педагог-ұйымдастырушы, 

Аға-тәлімгер 

 

Анықтама 

2 апта  

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Рухани –адамгершілік тәрбие:  

«Тазалық-тәрбиенің бастауы» атты  қыз 

бала тәрбиесіне арналған жиналыс 

өткізу 

 

Педагог-ұйымдастырушы Анықтама 

3 апта  

1 

 

 

 

 

 

Тәрбие процесіне 

бақылау жүргізу, 

мектепішілік бақылау 

 

 

 

Білім алушылардың бос уақытынын 

қамтылуы 

 

 

 

 

ДТІЖО, педагог-

ұйымдастырушы 

 

 

 

Анықтама 

3 Қазақстан 

Республикасы 

Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» 

атты тәрбие жүйесінің 

жаңа форматтағы 

жобалар 

"Әнші балапан" онлайн түрде 1-4 

сыныптарға арналған байқау 

ұйымдастыру 

Педагог-ұйымдастырушы Анықтама 

4 апта  

1 

 

 

Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

  

5 - 11 кл аралығында күзге байланысты 

қолдан жасалған бұйымды видеоға 

ДТІЖО 

Педагог-ұйымдастырушы,  

Аға-тәлімгер 

анықтама 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шығармашылық 

жұмыстар 

 

 

түсіріп жіберу.   

 

 

 

 

 

 

      

Күзгі демалыс  

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Қазақстандық патриотзм және 

азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие; 

«Отаным-тағдырым» базалық жобасы:  

«Мемлекеттік рәміздерді қабылдау 

тарихы» танымдық сабақ;  

 

 

ДТІЖО 

Педагог-ұйымдастырушы, аға-

тәлімгер, сынып жетекшілер 

анықтама 



Қараша айы 

 

 

№ Қызметтің бағыттары Шара атауы Жауапты Нәтижелерінің жіті талдауы 

1 апта  

1 

 

 

 

 

 

2 

Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

 

Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

 

Рухани –адамгершілік тәрбие: 

«Инабатты қазақ қызы – елімнің айнасы» 

атты  қыз бала тәрбиесіне арналған қыз 

балаларға онлайн жиналыс өткізу 

 

 

 

Ризашылық  күніне орай онлайн түрде 

шара өткізу 

( мерекелік іс шара ) 

Педагог-ұйымдастырушы 

 

 

 

 

 

 

Педагог-ұйымдастырушы 

Әлеуметтік педагог 

анықтама 

2 апта 

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Қазақстандық патриотзм және 

азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие: 

«Зорлық-зомбылықсыз және 

қатыгездіксіз балалық шақ» видео 

презентация өткізу  

Педагог-ұйымдастырушы, 

аға-тәлімгер,әлеуметтік 

педагог 

анықтама 

3 апта  

1 Ата-анамен жұмыс «Әкем менен шешемнен  үлгі алып өсем 

мен » видео түсіру ата-аналар 

балаларымен бірге. 

Педагог-ұйымдастырушы 

Сынып жетекшілер 

 

Анықтама  

4 апта  

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Көпмәдениетті және көркем 

эстетикалық тәрбие: 

Тұңғыш Президент күні  1-11 сынып 

оқушыларына мәнерлеп оқу видео 

тапсырма беру. 

ДТІЖО 

Сынып жетекшілер 

Педагог-ұйымдастырушы 

 

анықтама 



Желтоқсан  айы 

№ Қызметтің 

бағыттары 

Шара атауы Жауапты Нәтижелерінің жіті талдауы 

1 апта  

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Оқушылардың бос уақытын қамтамасыз 

ету 

Педагог-ұйымдастырушы 

 

анықтама 

2 апта  

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Қоршаған ортаны, өзін-өзі оңтайлы 

қабылдауы, көшбасшылық қасиеттерін 

тәрбиелеу: 

«Жас Қыран», «Жас Ұлан» ұйымына 

қабылдау салтанаты жиыны 

Аға-тәлімгер  

Педагог-ұйымдастырушы 

 

2  Қазақстандық патриотзм және 

азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие: 16-

желтоқсан Тәуелсіздік күніне арналған 

шаралар 

 «Ұлы Дала Елі - Тәуелсіздіктің негізі» 

(тақырыптық тәрбие сағаттары) 

 

Педагог-ұйымдастырушы 

Сынып-жетекшілер 

анықтама 

3 апта  

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Тәуелсіздік күніне орай тәрбие сағаттарын 

өткізу 

Оқушыларға мәнерлеп оқу сайысын 

ұйымдастыру 

Педагог-ұйымдастырушы 

Сынып-жетекшілер 

хаттама 

2 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Жаңа жыл мейрамына орай іс -шара 

үйымдастыру 

Жаңа жыл мейрамы қарсаңында тәртіп 

шараларын күшейту 

 

 

ДТІЖО 

Педагог-ұйымдастырушы, 

аға-тәлімгер 

 

анықтама 

 



Қаңтар айы 

№ Қызметтің 

бағыттары 

Шара атауы Жауапты Нәтижелерінің жіті талдауы 

Қысқы демалыс  

1 Тәрбие процесіне 

бақылау жүргізу, 

мектепішілік бақылау 

І жарты жылдық жоспары бойынша 

атқарылған жұмысты мониторингілеу 

ДТІЖО, ӘБ жетекшісі Анықтама 

2 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты: 

Білім алушылардың каникул кезіндегі  бос 

уақытын  тиімді  өткізу үшін спорттық іс- 

шаралар ұйымдастыру. 

 

Педагог-ұйымдастырушы, 

дене шынықтыру пәні 

мұғалімдері 

анықтама 

3 апта  

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Рухани –адамгершілік тәрбие: 

«Иманды ұл – инабатты қыз» 

Аға-тәлімгер  Анықтама  

Отбасы тәрбиесі: 

«Тек әкелер, сендер ғана лайықсың ,  

Хан сарайы патша тағына» 

Педагог-ұйымдастырушы 

Әлеуметтік педагог 

Психолог  

анықтама 

4 апта  

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжы 

мдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Білім алушылардың бос уақытының  

ұйымдастырылуын қайта қарау 

Педагог-ұйымдастырушы 

 

Анықтама  

4 Қазақстан 

Республикасы 

Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» 

атты тәрбие 

жүйесінің жаңа 

форматтағы жобалар 

«Үлкенге құрмет» қарияларға көмек 

көрсету 

Педагог-ұйымдастыруша 

Аға-тәлімгер 

Класс жетекшілер 

анықтама 



Ақпан айы 

№ Қызметтің 

бағыттары 

 

Шара атауы Жауапты Нәтижелерінің жіті талдауы 

1 апта  

1 Қазақстан 

Республикасы 

Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» 

атты тәрбие 

жүйесінің жаңа 

форматтағы жобалар 

«Ата-ана мектепте» әлеуметтік қолдау Педагог-ұйымдастырушы 

Класс жетекшілер 

 

 

 

 

 

2 апта  

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Қазақстандық патриотзм және 

азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие: 

«Ауғанның отты жалыны» ауған 

соғысының ардагерлерімен кездесу 

Педагог-ұйымдастырушы 

АӘД пәні мұғалімі 

анықтама 

3 апта  

1 Тәрбие процесіне 

бақылау жүргізу, 

мектепішілік бақылау 

Қыз балаларға жұмыс Педагог-ұйымдастырушы  анықтама 

4 апта  

1 

 

 

 

2 

Тәрбие процесіне 

бақылау жүргізу, 

мектепішілік бақылау 

 

Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Білім алушылардың қоғамдық  шараларға 

қатысымын  бақылау 

 

 

" Жүректен жүрекке " қайырымдылық 

шарасын ұйымдастыру 

ДТІЖО 

Педагог-ұйымдастырушы  

 

 

Педагог-ұйымдастырушы 

Мамбеткулова А.К 

анықтама 

 

 

 

анықтама 

 



Наурыз айы 

№ Қызметтің 

бағыттары 

Шара атауы Жауапты Нәтижелерінің жіті талдауы 

1 апта  

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Рухани-адамгершілік тәрбиесі: 

  8 наурыз Халықаралық әйелдер күніне 

арналған іс-шаралар 

 

Педагог-ұйымдастырушы 

Аға-тәлімгер 

анықтама 

2 апта  

2 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Рухани адамгершілікке тәрбиелеудегі  

басты құндылықтар . 

Педагог-ұйымдастырушы 

Дінтану пәні мұғалімі 

анықтама 

3 апта  

1 Тәрбие процесіне 

бақылау жүргізу, 

мектепішілік бақылау 

«Наурыз» мерекесіне арналған іс- 

шаралардың  өткізілуіне бақылау жасау 

ДТІЖО  

2 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

               Ұлттық тәрбие: 

«Ұлыстың Ұлы күні, әз Наурыз!» 

Педагог-ұйымдастырушы 

Аға-тәлімгер 

 

анықтама 

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Көктемгі демалысты ұйымдастыру Педагог-ұйымдастырушы анықтама 

 

 

 

 



Сәуір айы 

№ Қызметтің 

бағыттары 

Шара атауы Жауапты Нәтижелерінің жіті талдауы 

1 апта  

1 Тәрбие процесіне 

бақылау жүргізу, 

мектепішілік бақылау 

Мамандық таңдау апталығы аясында 

өткізілетін шаралар кешені 

 

Педагог-ұйымдастырушы 

Сынып жетекшілер 

Хаттама 

 

 

2 апта  

1 Тәрбие процесіне 

бақылау жүргізу, 

мектепішілік бақылау 

Оқушылардың кітапханамен байланысына 

бақылау. 

 

ДТІЖО  

Кітапханашы 

Анықтама 

2 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Отбасы тәрбиесі: 

«Өнерлі отбасы» өнер жолындағы 

отбасылар  сайысы 

Педагог-ұйымдастырушы анықтама 

3 апта  

1 Қазақстан 

Республикасы 

Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» 

атты тәрбие 

жүйесінің жаңа 

форматтағы жобалар 

«АРТ фестиваль» Педагог-ұйымдастырушы 

Аға-тәлімгер 

анықтама 

4 апта   

1 Тәрбие бағыттары 

бойынша жалпы 

мектептік ұжымдық 

шығармашылық 

жұмыстар 

Қоршаған орта  өзін өзі оңтайлы 

қабылдауы, көшбасшылық қасиеттерін  

тәрбиелеу: 

«Табиғатым- байлығым» 

 

Педагог-ұйымдастырушы 

Сынып жетекшілер 

Аға-тәлімгер 

Анықтама 

 

 

Хаттама 



«Жер- біздің ортақ үйіміз»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мамыр  айы 

№ Қызметтің 

бағыттары 

Шара атауы Жауапты  

1 Тәрбие процесіне  

бақылау жүргізу, 

мектепшілік бақылау 

Жеңістің 74 жылдығына  арналған іс- 

шараларға қатысу 

ДТІЖО  

Педагог-ұйымдастырушы 

Аға-тәлімгер 

 

 

4 Оқушылардың өзін –

өзі басқару жұмысы, 

қоғамдық 

ұйымдармен жұмыс 

1.Халықтар достығы- бірлікте   

Фистивальға дайындық. 

Аға- тәлімгер  

 

Анықтама 

5 Отбасы тәрбиесі Отбасы алтын діңгек Педагог-ұйымдастырушы  

6 Рухани адамгершілік 

тәрбие(діни тәрбие 

сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы  

мәдениет) 

1. Бастауышпен қоштасу ДТІЖО  

Сынып жетекшілер 

 

 

2. Жемқорлыққа қарсымыз 

 

Аға-тәлімгер 

3. 7 мамыр Отан қорғаушылар күні 

 

Педагог-ұйымдастырушы 

4. Жеңіс туы желбіресін мәңгілік Педагог-ұйымдастырушы 

5. Соңғы қоңырау ДТІЖО 

Педагог-ұйымдастырушы 

Аға-тәлімгер 

 

 

 


