
2020-2021 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының жоспары 

МАҚСАТЫ: оқушының жеке басын қалыптастыру үшін жағдай жасау-әр түрлі салаларда өмір мен тәуелсіздікке өзін-өзі анықтауға дайын 

адам. 

МІНДЕТТЕРІ: 

1) әрбір баланың дамуына қолайлы психологиялық ахуал жасауға; ; 

2) тәрбиелеу мен тіршілік әрекетін ұйымдастыруда Денсаулық сақтау технологияларын сақтауға және қолдануға; 

3) оқушылардың өзара іс-әрекетін белсендіру; 

4) тәрбиеленушілерді қоғамға бейімдеу және әлеуметтендіру мақсатында түрлі мекемелермен және ұйымдармен өзара іс-қимылды кеңейту. 

5) ата-аналарды ағартуға, баланың жеке басын қалыптастыруда олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін арттыруға, олардың 

бала тәрбиесі үшін жауапкершілігін арттыруға ықпал ету; 

6) Еңбек дағдыларын, кәсіби өзін-өзі анықтауға деген көзқарасты қалыптастыру, экологиялық мәдениетті дамыту; 

7) мінез-құлықтың жалпы мәдени дағдыларын қалыптастыру; 

8) салауатты өмір салты дағдыларын тиімді қалыптастыру, дене және психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін 

факторларды анықтай білу үшін кеңістік құру; 

9) оқушыларды тәрбиелеу үшін педагогикалық ұжымның, ата-аналардың, жұртшылықтың күш-жігерін біріктіру; 

Ұйымдастырушылық-тәрбиелік іс-шаралар.  

Мектеп жұмысының 2020-2021 оқу жылына арналған негізгі бағыты  

Әр дүйсенбі: жалпымектептік тақырыптық жиын, ҚР Мемлекеттік әнұранын орындау.  

Сабақтың басталуы сағат 8.30-да.  

Сыныптардағы ата-аналар жиналысы (оқу жылында 4-5 рет).  

- Ұйымдастырушылық-қыркүйек, 2020ж.  

- Тақырыптық-қараша, 2020ж., қаңтар, 2021ж., Наурыз, 2021ж.  

- Қорытынды-мамыр, 2021ж.  

1-ші және 3-ші апта құқықтық жалпы оқыту.  

ЖЖЕ 2-ші және 4-ші апталары.  

Жоғары сынып оқушылары кеңесінің отырысы - айдың екінші жұмасы.  

Айдың соңғы жұмасы-құқық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы.  

Медициналық-әлеуметтік-психологиялық қызметтің жұмысы.  

Тәрбиешілердің әдістемелік апталығы (ақпан, 2021ж.) 

 

 



Тәрбие жұмысының бағыттары 

1. Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие. 

Мақсаты: жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті патриот пен азаматты қалыптастыру. 

Бағалау критерийлері: Отанға, Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңбаға, туға, 

әнұранға), құқықтық тәртіпке; халықтар достығына; Теміртау қаласының табиғатына, мәдени-тарихи өміріне; заңдардың талаптарына, 

құқықтар мен міндеттерге құрметпен қарау, мақтаныш және жауапкершілік сезімін білдіру. 

Күтілетін нәтижелер: 1-9 сынып оқушыларының патриоттық және құқықтық іс-шараларға қатысуын арттыру; мектеп - интернаттың 

Жарғысын және ішкі тәртіп Ережелерін бұзу санын азайту; оқушылардың кешігуі мен жіберілуін азайту; МІЕ, ҚЮП есебінде оқушылар санын 

азайту; құқық бұзушылық пен қылмыс жасаған оқушылардың болмауы. 

2. Рухани-адамгершілік тәрбие 

Мақсаты: қазақстандық қоғам өмірінің жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен және дәстүрлерімен келісілетін тұлғаның рухани-

адамгершілік және этикалық қағидаттарын, оның моральдық қасиеттері мен ұстанымдарын қалыптастыру. 

Бағалау критерийлері: жалпыға ортақ мораль мен этика нормаларына; өзінің қадір-қасиетіне, ар-намысы мен борышына; өзінің және басқа да 

халықтардың мәдениетіне, дәстүрлеріне, әдет-ғұрыптарына; ата-анасы, отаны, қоғамы алдындағы өзінің борышына адамгершілік көзқарасының 

көрінісі. 

3. Күтілетін нәтижелер: оқушылардың жыл бойы рухани-адамгершілік тәрбие бойынша іс-шараларға белсенді қатысуы. 

Ұлттық тәрбие. 

Мақсаты: тұлғаны жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға, ана мен мемлекеттік тілге, қазақ халқының, Қазақстан Республикасының 

этностары мен этникалық топтарының мәдениетіне деген құрметке бағдарлау. 

Бағалау критерийлері: этникалық өзін-өзі тану, этникалық сәйкестілікке қатысты мақтаныш пен жауапкершілік сезімін білдіру; 

қазақ халқының және өз халқының салт-дәстүрлері; Қазақстанның этномәдениеті; Қазақстан этностарының басқа да мәдениеттері; 

этносаралық татулық пен келісім. 

Күтілетін нәтижелер: оқушылардың ұлттық тәрбие бойынша іс-шараларға белсенді қатысуы. 

1. Отбасылық тәрбие 

Мақсаты: ата-аналарды ағарту, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін және бала тәрбиесіндегі жауапкершілігін арттыру. 

Бағалау критерийлері: этноәлеуметтік рөлдерге құрметпен, ұқыпты қарау; адамгершілік қағидаларын сақтау арқылы отбасы мен неке 

құндылықтары. 

Күтілетін нәтижелер: ата-аналар жиналысына ата-аналарды көбірек тарту; іс-шаралар мен мектептен тыс іс-шараларды ұйымдастыру үшін. 

2. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие. 

Мақсаты: адамгершілік ұғымдар мен нанымдарды қалыптастыру, мектеп оқушыларында күш-жігердің толық берілуімен жұмыс істеудің 

ішкі қажеттілігін тәрбиелеу; жеке тұлғаның жағымды қасиеттерін қалыптастыру: адалдық, ұйымшылдық, мінез-құлық пен мінез-құлықтағы 

жағымсыз қасиеттерді жеңу. 



Бағалау критерийлері: 1) табиғатқа, қоршаған адамдарға және өзіне; табиғат пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әртүрлі 

қызмет түрлеріне; өнімді еңбекке ұқыпты және оң көзқарас таныту; 

2) экологиялық қауіпсіз мінез-құлық нормаларын сақтауға саналы түрде қарау. 

Күтілетін нәтижелер: мектеп қоғамдастығы мүшелерінің кемінде 80%-ы ерікті сенбіліктер мен «таза бейсенбілерге» қатысуы, жиын өткізу 

шеңберінде қайталама шикізатты тапсыру, оқушылардың қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі кәсіптік бағдар беру іс-

шараларына қатысуы 

1. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие. 

Мақсаты: мінез-құлықтың жалпы мәдени дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның өнер мен шындықтағы эстетикалық объектілерді 

қабылдауға, игеруге, бағалауға дайындығын дамыту. 

Бағалау критерийлері:толеранттылық, қабылданған мінез-құлық нормаларына құрметпен қарау. 

Күтілетін нәтижелер: оқу жылы ішінде оқушылардың кемінде 80% - ы кемінде 3 киносеансқа барады, қала мұражайларына кемінде 2 

экскурсия жасайды, кітапханаларға кемінде 4 рет барады. 

2. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу. 

Мақсаты: білім алушының жағымды қасиеттерін дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру. 

Бағалау критерийлері: қызығушылықтың көрінісі. 

Күтілетін нәтижелер: мектеп қоғамдастығына қатысушылардың кемінде 8% - ы мектепті бірлесіп басқаруға тартылатын болады. 

3. Денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық қатынасын қалыптастыру 

Мақсаты: салауатты өмір салты дағдыларын, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтай білуді табысты қалыптастыру үшін 

кеңістік құру. 

Бағалау критерийлері: жағымсыз әсерлерге тиімді қарсы тұру тәсілдерін меңгеру; қауіпсіз және жауапты мінез-құлық; қауіпсіздік пен 

тіршілік әрекетін қамтамасыз ету; денсаулық сақтау ортасын құру. 

Күтілетін нәтижелер: оқушылар ауруларының санын азайту, оқушылардың кемінде 60% - ы осы бағыт бойынша іс-шараларға белсенді 

қатысады. 

 

 

 

 

 



Бағыттар бойынша тәрбие жұмысының жоспары 

Қыркүйек 

Жұмыстағы бағыт Іс-шара Қатысушылар Өткізу күні Жауапты 

Құндылық – «Денсаулық» 

Қазақстандық 

патриотизм мен 

азаматтықты 

тәрбиелеу, 

құқықтық тәрбие 

«Білім күніне» арналған салтанатты жиын 1-9 сыныптар 

 

1.09.2020 

 

 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары,  

Кузьмина О.В.,  

Жаксылыкова А.Н. 

Білім сабағы 1-9 сыныптар 

 

1.09.2020 

 

Тәрбиешілер 

Профилактикалық есепте тұрған балалардың пәтерлеріне бару,  ОСП рейдтері 1-9 сыныптар  қыркүйек Әлеуметтік педагог, сынып 

жетекшілері, тәрбиешілер 

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы  1-9 сыныптар  26.09.20 Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, әлеуметтік педагог, 

сынып жетекшілері, тәрбиешілер 

Жоғары сынып оқушылары кеңесінің ұйымдастыру отырысы 8-9  12.09.20 Жауапты педагог 

Құқықтық жалпы оқыту: «Мектепішілік тәртіп, мектептегі мінез-құлық нормалары 

туралы әңгіме» 

 

1-9 14.09.20 Тәрбиешілер 

Рухани-

адамгершілік 

  

«Мектепке жол» жалпыреспубликалық акциясы. 1-9 сыныптар 01.08-

30.09.2020 

Әлеуметтік педагог, сынып 

жетекшілері, тәрбиешілер 

ҰОС ардагерлеріне бару және педагогикалық еңбек ардагерлеріне құрмет көрсету 8-9 сыныптар 24.09.20-

01.10. 20 

Тәрбиешілер 

Ұлттық тәрбие «Тілдер күніне» арналған іс-шара 1-9 сыныптар 17-22.09.20 Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары,  Громилина О.Н. 

Тәрбие сағаты: «Тілдер күні-достықтың, туыстық пен халық бірлігінің белгісі» 1 – 9 сыныптар 21.09.20 Тәрбиешілер 

«Әкелер тілі – үміт бұлағы»  кітап көрмесі  17.09.20 Кітапханашы 

 Жеңілдікті санаттағы оқушылар контингентін зерттеу, құжаттамамен жұмыс  1-9 сыныптар қыркүйек Әлеуметтік педагог 

Сыныптардың әлеуметтік картасын жасау 1-9 сыныптар 15.09.19 

дейін 

Тәрбиешілер 

Қолайсыз отбасылар мен қауіп тобындағы балаларды анықтау 1-9 сыныптар қыркүйек Әлеуметтік педагог, сынып 

жетекшілері, тәрбиешілер 



«Ата-аналарға арналған ақпарат»  стендін безендіру 1-9 сыныптар 03.09.19-

08.09.19 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

Отбасылық тәрбие Қамқоршылық кеңестің ұйымдастыру отырысы 1-9 сыныптар 29.09.19 
Қамқоршылық кеңесінің мүшелері 

«Отбасы апталығы»- «Анам, әкем, мен-спорттық отбасым» спорттық – бұқаралық  

іс-шаралар 

1-4 сыныптар 11.09-16.09 Дене шынықтыру мұғалімі, 

тәрбиешілер 

Денсаулық күні аясында ата-аналар қауымдастығымен бірлескен іс-шаралар 5-9 сыныптар 08.09.19 Дене шынықтыру мұғалімі, 

тәрбиешілер 

Ұйымдастырушылық жалпы мектептік ата-аналар жиналысы 1-9 сыныптар  4 апта Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

Еңбек, 

экономикалық 

және экологиялық 

тәрбие 

Мектепті абаттандыру айлығы (аумақты үлкен тазалау). 2-9 сыныптар Бір ай 

ішінде 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, сынып жетекшілері, 

тәрбиешілер 

Тәрбие сағаты: «Менің үйім-онда тәртіп орнатамын» 1 – 9 сыныптар 04.09.20 Тәрбиешілер 

Көпмәдениетті 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие 

 

Үйірмелік жұмыспен қамтуды ұйымдастыру, сабақтан тыс уақыттағы жұмыспен 

қамту мониторингі 

•  

1-9 сыныптар 12.09-24.09 Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, тәрбиешілер 

Мектеп кітапханасына саяхат 1-9 сыныптар 

2 сынып 

 

12.09-24.09 

қыркүйек 

тұрақты 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, тәрбиешілер 

 

Театрларға, мұражайларға, көрмелерге бару 1-9 сыныптар 

 

тұрақты  Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, еңбекке баулу 

мұғалімдері, сынып жетекшілері, 

Білім күніне мектеп ауласын безендіру 8-е сыныптар 01.09. 20 Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, тәрбиешілер. 8 

сыныптар 

Сынып бұрыштарды жаңарту 1-9 сыныптар 01.09.20 

дейін 

Сынып жетекшілері, тәрбиешілер 

Театрларға, көрмелерге, кітапханаларға, мұражайларға бару 1-9 сыныптар тұрақты Тәрбиешілер 

Жаңа оқу жылына мектептегі өзін-өзі басқару құрылымын қалыптастыру 8-9 сыныптар 

 

15.09.2020 

дейін 

 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, жауапты педагог 

Зияткерлік тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениетті 

«ЖҚЕ бойынша онкүндік» шеңберінде іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу 1-9 сыныптар 1-10.09.20 ЖЖЕ бойынша нұсқаушы 

Хаттамаларды толтыра отырып, оқушыларға нұсқама жүргізу 1-9 сыныптар Қыркүйек Тәрбиешілер 

ЖЖИ жасағының қалыптасуы 5-8 сыныптар 2 апта ЖЖИ нұсқаушысы 



тәрбиелеу ішінде 

Әңгіме: «жол апатының алдын алу» 1-9 сыныптар 4 апта Тәрбиешілер 

Стендтерде, сынып бұрыштарында жол қозғалысы ережелері бойынша ақпаратты 

жаңарту 

Қыркүйек Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, тәрбиешілер 

Денсаулық пен 

салауатты өмір 

салтына 

құндылық 

қатынасын 

қалыптастыру 

«Туберкулездің алдын алу» ақпараттық стендін ресімдеу 19.09-24.09 Медбике 

Спорт секцияларының жұмысын ұйымдастыру  

Денсаулық күні 

12.09-24.09 

 

Бейімдеу дене шынықтыру мұғалімі 

 

Қазан 

Жұмыстағы бағыт Іс-шара Қатысушылар  Өткізу күні Жауапты 

Құндылық – «Құрмет» 

Қазақстандық патриотизм мен 

азаматтықты тәрбиелеу, 

құқықтық тәрбие 

Жоғары сынып оқушылары кеңесінің отырысы 8-9 сыныптар 10.10.2020 Жауапты педагог 

Каникул кезінде өздерін ұстау қағидалары жөнінде нұсқама 1-9 сыныптар 29.10.19 Кезекші сынып 

Құқықтық жалпы оқыту бойынша сабақ: «Менің құқықтарым мен 

міндеттерім» 

1-9 сыныптар 3 апта Әлеуметтік педагог, тәрбиешілер 

Рухани-адамгершілік 

 

 

Мұғалімдер күніне арналған жиын 1 – 9 сыныптар 28.09.2020 Кезекші сынып 

«Алғыс айту қабырғасы» - сүйікті ұстаздарыңызға деген жылы 

лебіздер үшін 

2 – 9 сыныптар 28.09.20-

02.10.20 

Тәрбиешілер, оқушылар 

«Мұғалімдер күні» мерекесіне арналған іс-шара 1-9 сыныптар 02.10.20 Койшбаева Г. А., Леонова В.Б. 

Тәрбие сағаты: «Менің сүйікті ұстазым» 1 – 9 сыныптар 28.09.2020 Тәрбиешілер 

Отбасылық тәрбие 

 
 

Қолайсыз отбасылардың картотекасын түзету 1-9 сыныптар 2-7.10. 20 Әлеуметтік педагог,  сынып 

жетекшілері, тәрбиешілер 

Қолайсыз отбасыларға бару 1-9 сыныптар тұрақты Әлеуметтік педагог,  сынып 

жетекшілері, тәрбиешілер 



 Тәрбие сағаты: «Біз жасты алтынмен мадақтаймыз» 1 – 9 сыныптар 01.10.2020 Тәрбиешілер 

«Күздің жасы туралы, сен қымбат және әдемісің»  тақырыбында 

суреттер байқауы 

5 – 9 сыныптар 01.10.2020 

дейін 

Тәрбиешілер 

Құттықтау газетін шығару 8 – 9 сыныптар  01.10.2020 

дейін 

Жоғары сынып оқушыларының 

кеңесі 

 «Отбасылық альбомдағы фотосуреттер» 1 – 9 сыныптар 01.10.2020 

дейін 

Мектеп-интернат педагогтары 

 «Менің жылдарым-менің байлығым» кітап көрмесі До 01.10.2020 Кітапханашы 

 

 

Еңбек, экономикалық және 

экологиялық тәрбие 

Колледждермен ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қою Бір ай ішінде Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

«Күзгі сыйлықтар»  күзгі жәрмеңкесі 5-7 сыныптар 19.10.20 Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, тәрбиешілер 

Тәрбие сағаты: «Табиғатты қалай қорғауға болады» 1-9 сыныптар 08.10.20 Тәрбиешілер 

 

Көпмәдениетті және көркем-

эстетикалық тәрбие 

«Күзгі вернисаж»  қолөнер көрмесі 1-4 сыныптар 15-20.10.19 Мектеп-интернат педагогтары 

Күзгі бал  «Мисс және күз мырза» 8-9 сыныптар 26.10.19 Сынып жетекшілері, тәрбиешілер 

Театрларға, көрмелерге, кітапханаларға, мұражайларға бару 1-9 сыныптар тұрақты Тәрбиешілер 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық 

мәдениетті тәрбиелеу 

ЖҚЕ бойынша сабақ: «Жол белгілері және жол таңбалары» 1-9 сыныптар 4 апта Тәрбиешілер 

Денсаулық пен салауатты өмір 

салтына құндылық қатынасын 

қалыптастыру 

Туберкулездің алдын алу туралы әңгімелер.  

Денсаулық сақтау қызметкерлерінің қатысуымен қыздарға арналған 

әңгімелесу-дәрістер 

1-9 сыныптар 

5-9 сыныптар 

Бір ай 

ішінде 

Медбике 

Волейболдан жарыс 7-9 сыныптар Бір ай 

ішінде 

Бейімдеу дене шынықтыру мұғалімі 

Мектеп спартакиадасы (дойбы, шахмат) 4 – 9 сыныптар   

 



Қараша 

Жұмыстағы бағыт Іс-шара Қатысушылар 

 

Өткізу күні Жауапты 

Құндылық – «Жауапкершілік» 

Қазақстандық патриотизм мен 

азаматтықты тәрбиелеу, 

құқықтық тәрбие 

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы 1-9 сыныптар 28.11.20 Әлеуметтік педагог 

Құқықтық түсіндіру әңгімелері. Кәмелетке толмағандар 

арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу және балалардың 

қадағалаусыз және қылмыс жасауының алдын алу туралы ҚР Заңы 

5-9 сыныптар Бір ай 

ішінде 

Мектеп инспекторы, әлеуметтік 

педагог, сынып жетекшілері, 

тәрбиешілер 

Жоғары сынып оқушылары кеңесінің отырысы 
8-9 сыныптар 13.11.20 Жауапты педагог 

Оқушыларға арналған құқықтық жалпы оқыту: «Не жақсы, не 

жаман». 

1-9 сыныптар 3 апта Тәрбиешілер 

Каникулдық іс-шаралар шеңберіндегі экскурсиялар, 

мұражайларға, театрларға, көрмелерге бару 

1-9 сыныптар Күзгі 

демалыс 

Сынып жетекшілері 

Отбасылық тәрбие Отбасындағы психологиялық климатты диагностикалау 1-9 сыныптар 29-24.11.20 Психолог  

Қамқоршылық кеңесінің отырысы 1-9 сыныптар Қамқоршылық кеңесінің 

мүшелері 

Жалпы мектептік ата-аналар жиналысы 1-9 сыныптар Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары, сынып 

жетекшілері, тәрбиешілер 

Еңбек, экономикалық және 

экологиялық тәрбие 

Жоғары сынып оқушыларын кәсіптік бағдарлау бойынша 

әлеуметтік-психологиялық қызметтің жұмысы 

8-9 сыныптар ӘПҚ 

жоспары 

бойынша 

9-сынып жетекшілері, 

тәрбиешілер, психолог, 

әлеуметтік педагог 

Тәрбие сағаты: «Жер-біздің ортақ үйіміз» 1-9 сыныптар 08.10.20 Тәрбиешілер 

Көпмәдениетті және көркем-

эстетикалық тәрбие 

Театрларға, мұражайларға, көрмелерге, кітапханаларға бару 1-9 сыныптар тұрақты Тәрбиешілер 

 Темекі шегу мен нашақорлықтың алдын алу жөніндегі іс-шаралар 1-9 сыныптар 23-18.11. 20 Медбике, тәрбиешілер 



Зияткерлік тәрбие, ақпараттық 

мәдениетті тәрбиелеу 

Жол қозғалысы ережелері бойынша сабақ: «Трамваймен және 

көліктің басқа түрлерімен жүру» 

1-9 сыныптар 4 апта Тәрбиешілер 

«Халықаралық темекі шегуден бас тарту күні» тақырыбына 

ақпараттық стенд ресімдеу 

1-9 сыныптар 12-18.11. 20 Әлеуметтік педагог 

«Тұңғыш Президент күніне» орай кітап көрмесін рәсімдеу 1-9 сыныптар 30.11. 20 

дейін 

Кітапханашы 

Денсаулық пен салауатты өмір 

салтына құндылық қатынасын 

қалыптастыру 

Армрестлинг бойынша жарыстар 4-9  сыныптар 4 апта Бейімдеу дене шынықтыру 

мұғалімі 

    

Желтоқсан 

Жұмыстағы бағыт Іс-шара Қатысушылар Өткізу күні Жауапты 

Құндылық – «Патриотизм» 

Қазақстандық патриотизм мен 

азаматтықты тәрбиелеу, 

құқықтық тәрбие 

ҚР Тұңғыш Президенті күніне арналған салтанатты жиын 1-9 сыныптар 30.11.20 Арипова А.Х., кезекші сынып 

ҚР Тәуелсіздік күніне арналған іс-шара 1-9 сыныптар 10.12.20 Невенчанная Н.Л. 

«Менің Отаным Қазақстан» суреттер байқауы 6 – 9 сыныптар 10.12.20 

дейін 

Тәрбиешілер 

 

Тәрбие сағаттар: «Бейбітшілік пен келісім – Тәуелсіздіктің басты 

жетістіктері» 

1-9 сыныптар 10.12.20 Тәрбиешілер 

«Әлем таныған Қазақстан»  атты кітап көрмесі 01.12.20 Кітапханашы 

Құқықтық жалпы оқыту бойынша сабақ: «Білімді адам, ол қандай? 

Жақсы мінез ережелері» 

1-9 сыныптар 3 апта Тәрбиешілер 

Жоғары сынып оқушылары кеңесінің отырысы 8-9 сыныптар 4 апта Жауапты педагог 

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы 1-9 сыныптар 11.12.20 Әлеуметтік педагог 



Рухани-адамгершілік Жаңа жыл мерекесі 1 – 9 сыныптар 26.12.20 Арипова А.Х. Алешко В. Е. 

Отбасылық тәрбие Қолайсыз отбасыларға жасалған рейдтер 1-9 сыныптар Қажет болған 

жағдайда 

Әлеуметтік педагог,  сынып 

жетекшілері, тәрбиешілер 

Ата-аналардың ҚР Тәуелсіздік күніне және жаңа жылға арналған 

мерекелік іс-шараларды дайындауға және өткізуге қатысуы 

1-9 сыныптар Жоспар 

бойынша 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, классные 

руководители, тәрбиешілер 

Еңбек, экономикалық және 

экологиялық тәрбие 

Мектептің жаңа жылдық безендірілуі 8-9 сыныптар 25.12.20 

дейін 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, педагогтар 

«Жаңа жылдық сувенир» атты қолөнер көрмесі 1-9 сыныптар 21.12. 20 Мектеп-интернат педагогтары 

Қар фигураларының құрылысы 8-9 сыныптар Бір ай ішінде Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, тәрбиешілер 

«Табиғатқа көмектесеміз» атты тәрбие сағаты 1 – 9 сыныптар 18.12.20 Тәрбиешілер 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық 

мәдениетті тәрбиелеу 

ЖҚЕ туралы сабақ: «Реттелетін қиылыстар. Бағдаршам» 1-9 сыныптар 4 апта Тәрбиешілер 

Денсаулық пен салауатты өмір 

салтына құндылық қатынасын 

қалыптастыру 

«Тұмау мен ЖРВИ алдын алу» санбюллетендерін шығару» 1-9 сыныптар 4-9.12. 20 Медбике 

Қаңтар 

Жұмыстағы бағыт Іс-шара Қатысушылар Өткізу күні Жауапты 

Құндылық – «Адалдық» 

Қазақстандық патриотизм мен 

азаматтықты тәрбиелеу, 

құқықтық тәрбие 

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы 1-9 сыныптар 23.01.21 Әлеуметтік педагог 

• Жоғары сынып оқушылары кеңесінің отырысы 
8-9 сыныптар 15.01.21 Жауапты  педагог 

Құқықтық жалпы оқыту бойынша сабақ: «Қарым-қатынас 

әліппесі. Бәрімен және әрқашан қарым-қатынас жасай біліңіз» 

1-9 сыныптар Жоспар 

бойынша 

Әлеуметтік педагог,  сынып 

жетекшілері 

Рухани-адамгершілік  Тәрбие сағаты: «Біз қалай көрінетініміз туралы сөйлесейік» 1-9 сыныптар 11.01.21 Тәрбиешілер 



Отбасылық тәрбие Жалпы мектептік ата-аналар жиналысы 1-9 сыныптар 30.01.21 Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, сынып жетекшілері, 

тәрбиешілер 

Еңбек, экономикалық және 

экологиялық тәрбие 
• Жоғары сынып оқушыларын кәсіптік бағдарлау бойынша жұмыс 

•  

8-9 сыныптар Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары,  еңбекке баулу 

мұғалімдері, тәрбиешілер 

Тәрбие сағаты: «Кішкентай бауырларға көмек» 1-9 сыныптар 11.01.21 Тәрбиешілер  

Көпмәдениетті және көркем-

эстетикалық тәрбие 

Театрларға, мұражайларға, кітапханаларға, көрмелерге бару 1-9 сыныптар тұрақты Сынып жетекшілері 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық 

мәдениетті тәрбиелеу 

ЖҚЕ туралы сабақ: «Жаяу жүргіншілер өтпесі» 1-9 сыныптар 4 апта Тәрбиешілер 

Алкоголь, есірткі және темекі шегудің алдын алу жөніндегі 

ақпараттық стендті жаңарту 

1-9 сыныптар 8-13.01.20 Әлеуметтік педагог 

Денсаулық пен салауатты өмір 

салтына құндылық қатынасын 

қалыптастыру 

СӨС орталығының, емхананың қызметкерлерімен кездесу 1-9 сыныптар Бір ай 

ішінде 

Медбике 

Конькимен жүгіру спорт жарысы 4-9 сыныптар Бір ай 

ішінде 

Бейімдеу дене шынықтыру мұғалімі 

Ақпан 

Жұмыстағы бағыт Іс-шара Қатысушылар Өткізу күні Жауапты 

Құндылық – «Адамгершілік» 

Қазақстандық патриотизм мен 

азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық 

тәрбие 

Қарағанды қаласының туған күніне арналған «Цвети, моя 

Караганда»  жалпы мектептік жиын 

1-9 сыныптар 08.02.21 Кезекші сынып 

Тәрбие сағаты: «Ерлік сағаты» 1-9 сыныптар 08.02.21 Тәрбиешілер 

Тәрбие сағаты: Ауғанстаннан әскерлерді шығаруға арналған 

«Ерлік сағаты» 

1-9 сыныптар 11.02.20 Тәрбиешілер 

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы 1-9 сыныптар 27.02.21 Әлеуметтік педагог 

Жоғары сынып оқушылары кеңесінің отырысы 8-9 сыныптар 12.02.21 Аға тәлімгер 



Құқықтық жалпы оқыту бойынша сабақтар: «Әлемдегі 

балалардың жағдайы»  (Бала құқықтары туралы Конвенция) 

1-9 сыныптар 3 апта Тәрбиешілер 

Рухани-адамгершілік Тәрбие сағаты: «Айналамыздағы мейірімділік!» 1-9 сыныптар 01.02.21 Тәрбиешілер  

Ұлттық тәрбие Алғыс айту күніне арналған іс-шара 1-9 сыныптар 26.02.21 Невенчанная Н.Л 

Отбасылық тәрбие Қамқоршылық кеңесінің отырысы 1-9 сыныптар Қамқоршылық кеңесінің мүшелері 

Қолайсыз отбасыларға бару 1-9 сыныптар Бір ай 

ішінде 

Әлеуметтік педагог,  сынып 

жетекшілері, тәрбиешілер 

Еңбек, экономикалық және 

экологиялық тәрбие 

«Экология және Біз» тәрбие сағаты 1-9 сыныптар 01.02.21 Тәрбиешілер 

Көпмәдениетті және көркем-

эстетикалық тәрбие 

Мұражайларға, көрмелерге, театрларға, кітапханаларға бару 1-9 сыныптар тұрақты Сынып жетекшілері,  тәрбиешілер 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық 

мәдениетті тәрбиелеу 

ЖҚЕ туралы сабақ: «Көше кездейсоқ жағдайларға толы» 1-8 сыныптар 4 апта ЖЖИ бойынша нұсқаушы, сынып 

жетекшілері 

Денсаулық пен салауатты өмір 

салтына құндылық қатынасын 

қалыптастыру 

«Гигиена негіздері» ақпараттық стендін безендіру 1-9 сыныптар 4-09.02.21 Медбике 

Шаңғы жарысы 4-9 сыныптар Бір ай 

ішінде 

Бейімдеу дене шынықтыру мұғалімі 

Наурыз 

Жұмыстағы бағыт Іс-шара Қатысушылар Өткізу күні Жауапты 

Құндылық – «Тазалық» 

Қазақстандық патриотизм мен 

азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық 

тәрбие 

Құқықтық жалпы оқыту бойынша сабақ: «Біз бәріміз әртүрліміз, 

біз бірдейміз» (толеранттық туралы) 

1-9 сыныптар 3 апта Тәрбиешілер 

Жоғары сынып оқушылары кеңесінің отырысы 8-19 сыныптар 12.03.21 Жауапты педагог 

Рухани-адамгершілік 8 наурызға арналған іс-шара 5-9 сыныптар 05.03.21 Куценко Е.К. 

Тәрбие сағаты: «Ананы әлемде барлығы жақсы көреді» 1-4 сыныптар 04.03.21 Тәрбиешілер 



Тәрбие сағаты: «Сүйікті аналарға арналады» 5-7 сыныптар 04.03.21 Тәрбиешілер 

 Тәрбие сағаты: «8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні» 8 – 9 сыныптар 04.03.21 Тәрбиешілер 

 

Ұлттық тәрбие 

«Наурыз»  мерекесіне мектепті безендіру 6 сыныптар 15.03.21 Тәрбиешілер 

«Наурыз»  мерекесіне арналған мерекелік іс-шара 5-9 сыныптар 19.03.21 Жаксылыкова А.Н., 

Койшбаева Г. А. 

Тәрбие сағаты: «Көктем мерекесі-Наурыз мейрамы» 1-9 сыныптар 18.03.21  

 Қамқоршылық кеңесінің отырысы 1-9 сыныптар 
• Қамқоршылық кеңесінің мүшелері 

Отбасылық тәрбие 8 наурызға мерекелік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге ата-аналардың қатысуы 

1-9 сыныптар 

Жалпы мектептік ата-аналар жиналысы 1-9 сыныптар 19.03.21 Әкімшілік, педагогтар 

Ата-аналардың көктемгі демалысты ұйымдастыруға қатысуы 1-9 сыныптар Көктемгі демалыс 

Көпмәдениетті және көркем-

эстетикалық тәрбие 

Мұражайларға, көрмелерге, театрларға, кітапханаларға бару 1-9 сыныптар тұрақты Тәрбиешілер 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық 

мәдениетті тәрбиелеу 

ЖҚЕ туралы сабақ: «Жол қозғалысының ережелері. Жалпы 

ережелер. Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің міндеттері» 

1-8 сыныптар 4 апта Тәрбиешілер 

Денсаулық пен салауатты өмір 

салтына құндылық қатынасын 

қалыптастыру 

Дүниежүзілік туберкулезбен күрес күні (жеке жоспар бойынша) 1-9 сыныптар 17.03.21-

24.03.21 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, медбике, сынып 

жетекшілер, тәрбиешілер 

«Тоғыз құмалақ» ойынына үйрету 2-4 сыныптар 

6-9 сыныптар 

Бір ай 

ішінде 

Бейімдеу дене шынықтыру мұғалімі 

Сәуір 

Жұмыстағы бағыт Іс-шара Қатысушылар 

 

Өткізу күні Жауапты 

Құндылық – «Еңбекқорлық» 

Қазақстандық патриотизм мен 

азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық 

Ғарышкерлер күніне арналған іс-шараларды ұйымдастыру 1-9 сыныптар ББҰ жоспары Директордың тәрбие ісі жөніндегі 



тәрбие және өткізу бойынша 
 

орынбасары, сынып жетекшілері 

Қолайсыз  отбасыларға  жасалған  рейдтер 1-9 сыныптар 2-7.04.19 Әлеуметтік педагог, сынып 

жетекшілері, тәрбиешілер 

Құқықтық жалпы оқыту бойынша сабақ: «Бейтаныс 

адамдармен қарым-қатынаста неден сақтану керек?» 

1-9 сыныптар 3 апта Тәрбиешілер 

Жоғары сынып оқушылары кеңесінің отырысы 8-9 сыныптар 09.04.21 Жауапты педагог 

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы 1-9 сыныптар 24.04.21 Әлеуметтік педагог 

Рухани-адамгершілік ҰОС және педагогикалық еңбек ардагерлеріне бару 5-9 сыныптар 23-29.04.21 Тәрбиешілер 

 

Ұлттық тәрбие 

«Қазақстан Халықтарының Бірлігі күніне» арналған іс-шара 1-9 сыныптар 30.04.21 Кузьмина О.В. 

Тәрбие сағаты: «Халықтар достығы бақытты балалар»  1-4 сыныптар 26.04.21 Тәрбиешілер  

Тәрбие сағаты: «Біз тату отбасымызбен Қазақстанда тұрамыз» 5-7 сыныптар  26.04.21 Тәрбиешілер 

Тәрбие сағаты: «Қазақстан халқының бірлігі мен 

бауырластығы» 

8-9 сыныптар 26.04.21 Тәрбиешілер 

Отбасылық тәрбие Қамқоршылық кеңесінің жұмысы 
Қамқоршылық кеңесінің мүшелері 

 

 
Еңбек, экономикалық және 

экологиялық тәрбие 

Кәсіби бағдар беру жұмысы 8-9 сыныптар Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, психолог, 9-сынып 

жетекшілері, еңбекке оқыту 

мұғалімдері, тәрбиешілер 

Тәрбие сағаты: «Еңбек ердің сәні» 1-9 сыныптар 08.04.21 Тәрбиешілер  

Мектеп жанындағы аумақты абаттандыру айлығы 5-9 сыныптар Бір ай ішінде Тәрбиешілер 

Көпмәдениетті және көркем-

эстетикалық тәрбие 

Мұражайларға, көрмелерге, театрларға, кітапханаларға бару 1-9 сыныптар тұрақты Сынып жетекшілері, тәрбиешілер 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық ЖҚЕ бойынша жұмыспен қамтылғандар: «Тротуарда, жаяу 1-9 сыныптар 4 апта Тәрбиешілер 

https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk


мәдениетті тәрбиелеу жүргіншілер жолында, жол жиегінде жүріс-тұрыс ережелері» 

«Дұрыс тамақтану» ақпараттық стендін рәсімдеу 1-9 сыныптар 16-21.04.20 Медбике 

Денсаулық пен салауатты өмір 

салтына құндылық қатынасын 

қалыптастыру 

Халықаралық денсаулық күні, 

Футбол бойынша жарыстар 

1-9 сыныптар 

6-9 сыныптар 

06.04.20 Бейімдеу дене шынықтыру мұғалімі 

Мамыр 

Жұмыстағы бағыт Іс-шара Қатысушылар Өткізу күні Жауапты 

Құндылық – «Ынтымақтастық» 

Қазақстандық патриотизм мен 

азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық 

тәрбие  

Құқықтық жалпы оқыту бойынша сабақ: «Ұялы телефон 
ұрлығы. Салдары мен жазасы» 

1-9 сыныптар 3 апта Тәрбиешілер 

Жоғары сынып оқушылары кеңесінің қорытынды отырысы 8-9 сыныптар 14.05.21 Жауапты педагог 

Отан қорғаушылар күні мен Жеңіс күніне арналған іс-шара 1-9 сынып 06.05.21 Громилина О.Н. Леонова В.Б. 

Тәрбие сағаты: «Біз өз еліміздің болашақ қорғаушыларымыз»  1-4 сыныптар 03.05.21 Тәрбиешілер 

Тәрбие сағаты: «Ұлы Отан соғысы. Біз Отанымыздың 

қорғаушымыз» 

5-7 сыныптар 03.05.21 Тәрбиешілер 

Тәрбие сағаты: "Ұлы ерлік. Ұлы Жеңіс. Біз Отанымыздың 

қорғаушымыз» 

8-11 сыныптар 03.05.21 Тәрбиешілер 

Рухани-адамгершілік  Соңғы қоңырау мерекесі 1-9 сынып 25.05.21 Куценко Е.К., Алешко В.Е. 

Тәрбие сағаты: «Жақсылық пен мейірімділік жаса» 1-9 сынып 10.05.21 Тәрбиешілер 

Отбасылық тәрбие Қамқоршылық кеңесінің қорытынды отырысы 1-9 сынып Қамқоршылық кеңесінің мүшелері 

Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыруға ата-аналардың 

қатысуы 

1-9 сынып Бір ай 

ішінде 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары, психолог, әлеуметтік 

педагог, сынып жетекшілері, 

тәрбиешілер 



Қолайсыз отбасыларға рейдтік іс-шаралар 1-9 сынып Бір ай 

ішінде 

Сынып жетекшілері, тәрбиешілер 

Жалпы мектептік ата-аналар жиналысы 1-9 сыныптар 21.05.21 Әкімшілік 

Еңбек, экономикалық және 

экологиялық тәрбие 
•  
• Жоғары сынып оқушыларын кәсіптік бағдарлау бойынша жұмыс 

8-9 сыныптар Бір ай 

ішінде 

9-сынып жетекшілері, тәрбиешілер, 

әлеуметтік педагог, еңбекке оқыту 

мұғалімдері, психолог 

Тәрбие сағаты: «Біз жұмыстан қорықпаймыз»  1-9 сыныптар 03.05.21 Тәрбиешілер 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық 

мәдениетті тәрбиелеу 

«Қауіпсіз демалыс»  жалпы мектептік жиын 1-9 сыныптар 17.05.21 Тәрбиешілер 

Жазғы демалыс кезіндегі қауіпсіз мінез-құлық туралы әңгімелер: 

«Жазғы демалыс кезінде өзін қалай ұстау керек»  

«Қауіпсіз жаз» 

 

1-9 сыныптар 

17.05.21 Тәрбиешілер 

ЖҚЕ бойынша сабақ: «Қозғалыс ережелерін көбейту кестесі 

ретінде білеміз» 

1-8 сыныптар 4 апта Тәрбиешілер 

Денсаулық пен салауатты өмір 

салтына құндылық қатынасын 

қалыптастыру 

Қарым-қатынас сағаты «31 мамыр-Дүниежүзілік темекі шегуден 

бас тарту күні» 

1-9 сыныптар 18.05.21 Тәрбиешілер 

«Кедергілер жолағы»  сайысы 6-9 сыныптар Айдың 

бірінші 

жартысы 

Бейімдеу дене шынықтыру мұғалімі 

 

Орын.: 

Директордың ТЖ орынбасары 

Мейрамова Б.Б. 


