
 
 

 

 



ТҮСІНІК ХАТ 

 

     Мектептің 2022-2023 оқу жылына арналған  тәрбие жұмысының жоспары 

мектептің білім беру жүйесінің тұжырымдамасы мен оны жүзеге асыру 

бағдарламасына негізделіп, мектептің жалпы әдістемелік тақырыбы ескерілген. 

Тәрбие жұмысының мақсаты, міндеттері, негізгі бағыттары, формалары осы 

жергілікті құжаттардың мазмұнына сәйкес келеді. 

Мектептің жалпы әдістемелік тақырыбы: «Шығармашылық дарындылық. Дарынды 

балаларды анықтау және оқыту технологиясы» 

Тәрбие   жұмысының  мақсаты:  

Жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде жан-жақты және үйлесімді 

дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу. Дарындылықтың дамуын қамтамасыз ететін 

мотивациялық кеңістікті қалыптастыру.  

Міндеттері:  

1. «ДБМ – азаматтық-патриоттық, рухани-адамгершілік тәрбие орталығы» 

тәрбие  жұмысының үлгісін құру үшін жағдай жасау; 

2. Оқушыларды «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы мен «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының рухани құндылықтарымен, өз халқының рухани 

құндылықтарымен, ұлттық мәдениетімен, тілімен, салт-дәстүрімен таныстыру; 

3.       Сынып ұжымдарында тәрбие жұмысының жүйесін жетілдіру; 

4. Оқушылардың денсаулығын сақтауға және нығайтуға, олардың бойына 

салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған жұмыстарды жалғастыру;  

5.     Балалардың қоғамдық қозғалыстары мен  оқушылардың  өзін-өзі басқару 

органдарын дамыту арқылы мектеп оқушыларының әлеуметтік бастамасын, 

шығармашылығын, дербестігін қолдау бойынша жұмысты жалғастыру; 

6.    Ата-аналарды мектептің тәрбие мәселелерін шешуге тарту. Ата-аналарды 

бірлескен бос уақытты ұйымдастыруға және мектептің  қоғамдық басқаруындағы 

жұмысқа тарту. 

 

МЕКТЕП ЖОБАЛАРЫН IСКЕ АСЫРУ: 

1. «Мектептің өзін-өзі басқару» ұйымы - педагог-ұйымдастырушы Ж.М. 

Қасенова, сынып жетекшілері; 

2. «Дебаттар» қозғалысы - педагог-ұйымдастырушы Ж.М. Қасенова; 

3. «Оқитын мектеп» - кітапханашы Н.С. Тілеужанова, қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі Р.Н. Байдәулетова, А.К. Тюгинбаева; 

4. «Отбасы - мектеп» - ритмика мұғалімі М.А. Крапивьянова; 

5. «Құқықтық сана – қауымға пана» - ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Н.Б. 

Шәріпов, математика пәнінің мұғалімі М.К. Әубәкірова; 

6. «Дәстүр мен ғұрып» - математика пәнінің мұғалімі Ж.Қ. Шотпаева; 

7. «Еңбек - ел мұраты» - физика пәнінің мұғалімі Б.Қ.Ермағанбетов; 

8. «Экологиялық мәдениет кіші жастан бастап» - география-биология пәнінің 

мұғалімі Р.Ж. Мұхамедғалиева; 

9. «Музей сабақтары» - тарих пәнінің мұғалімі З.Ж.Садуева 

Күтілетін  нәтиже: 

• Бойына   азаматтық  және  ұлттық құндылықтарын  сіңірген  жан-жақты,  

кәсіби өмірге толық және тиімді қатысуға қабілетті, құзыретті, әлеуметтік 

тұрғыдан интеграцияланған және мобильді тұлға қалыптастыру. 



 

Тәрбиенің басым бағыттары 
 

1. Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты білім беру, құқықтық білім 

беру 

Мақсат: патриоты және жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге болады азаматын 

қалыптастыру; жеке тұлғаның саяси , құқықтық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет; балалар мен жастардың құқықтық сауаттылығын, балалар мен жастардың 

қатыгездiк пен зорлық- қарсы өз дайын. 

Міндеттер: азаматтығын және патриоттық сананы қалыптастыруға , құқықтық және 

саяси мәдениеті, халықаралық қатынастар мәдениет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы, 

әлеуметтік және діни төзімділікті жүргізу. 

2. Рухани-адамгершілік білім беру 

Мақсат: жеке тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның 

моральдық қасиеттер мен ұстанымдарды дәйекті және әмбебап құндылықтар , 

нормалар мен қазақ қоғамының өмір дәстүрлері қалыптастыру. 

Міндеттер: нысаны оқушылардың адамгершілік мәдениетті болжам , мораль мен 

этика, тарихи өткені мен болашағын және олардың рөлін жалпы қабылданған 

нормаларына сезіну. 

3. Отбасылық тәрбие 

Мақсат: балалардың ата-аналар білім беру, олардың психологиялық және 

педагогикалық құзырлығы мен жауапкершілігін арттыру және білім беру. 

Міндеттер: балалар мен ата-аналар үшін адамгершілік ұстанымы, ұйымдастыру 

және бірлескен демалыс қызметін қолдай отырып неке мен отбасы құндылықтарын 

қалыптастыру; ата-аналар жиналысында , тақырыптық және жеке консультациялар 

сұхбат арқылы ата-аналар психологиялық-педагогикалық білім беру ұйымы. 

4. Ұлттық тәрбие 

Мақсат: әмбебап адам және ұлттық құндылықтарды, отандық және мемлекеттік 

тілді құрметтеу, қазақ халқының мәдениеті, Қазақстан Республикасының этникалық 

топтарға жеке тұлғаның бағдар. 

Міндеттер: этникалық сәйкестілікті этникалық сәйкестілік қатысты жауапкершілік 

білім мақтанышы; отбасы мен мемлекеттік тілді иелену; өз халқының мәдени 

мұрасын құрметтеу, салт- қазақ және оның халқының дәстүрлерін дамытуға; 

этникалық мәдениеті Қазақстан; Қазақстанда басқа мәдениет, этникалық топтар. 

5. Еңбек, экономика және экологиялық тәрбие беру 

Мақсат: кәсіби өзін-өзі анықтау, жеке тұлғаның экономикалық ойлау және 

экологиялық мәдениетті дамыту үшін саналы көзқарасын қалыптастыру. 

Міндеттер: жұмыспен қамту түрлі түрлеріне өз адамды, белсенді және жауапты іс, 

еңбекқор және шығармашылық тәсілді қалыптастыруға қабілеті; мінез-құлық 

экологиялық қауіпсіздік стандарттарына сай саналы көзқарасын көрінісі; жұмыспен 

қамту мақсаты; үздіксіз білім беру негізінде кәсіби ұтқырлық. 

6. «Көпұлтты және көркем - эстетикалық тәрбие» 

Мақсат: мінез-құлқының жалпы мәдени әдеттер қалыптастыру, қабылдау адамның 

дайындығын дамыту, даму, өнер және шындыққа эстетикалық объектілерін бағалау, 

оқу орындары көпұлтты ортада құру. 

Міндеттер: төзімділік пен жаһандық ойлау құрмет көрінісі; мәдениеттік және тілдік; 

шығармашылық ойлау және қиял, көркем және эстетикалық іс-, тілі ережелер мен 



сөйлеу мәдениетін дамыту; эстетикалық идеалдары мен көркем құндылықтарды 

әспеттеу. 

7. «Ақпараттық мәдениетін интеллектуалдық білім және білім беру» 

Мақсат: әрбір жеке тұлғаның интеллектуалдық мүмкіндіктерін, көшбасшылық 

қабілеттері мен таланттарын дамыту, сондай-ақ ақпараттық мәдениетін қамтамасыз 

ету мотивациялық кеңістігін қалыптастыру. 

Міндеттер: өмір бойы үздіксіз оқу, ақпаратты пайдалануға, сыни ойлауға, талдау 

және тиімді ақпаратты пайдалану; ғылыми-зерттеу және жобалау іс- дағдыларын 

меңгеру, инновацияларға қуаты; ақпарат көздерін сыни таңдау; Интернет 

сауаттылығын қалыптастыру.  

8. Дене шынықтыру және салауатты өмір салты   

Мақсат: салауатты өмір сүру әдеттердің табысты қалыптастыру үшін  физикалық 

және психикалық денсаулығын сақтау, денсаулығына зиян келтіретін факторларды 

анықтау мүмкіндігін жасау. 

Міндеттер: Міндеттері: сауықтыруға ниет пен дайындықтың көрінісін пысықтау; 

рухани қажеттіліктерді меңгеру; теріс әсерлерге қарсы тиімді ic-қимыл 

тәсілдерімен; өз денсаулығын сақтау және жақсарту нысанында оқушылардың 

мәдениетін қалыптастыру. 
 

 

 

Тәрбие жұмысының ұйымдастырылуы 

Әр дүйсенбі  жалпыға ортақ тақырыптық саптық жиын, Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік гимн орындау  (09.35) 

Жеке жоспарға сәйкес ата-аналар жиналысы (жылына 4-5 рет) 

- Ұйымдастыру – 2022 жылғы қыркүйек 

- тақырыптық- 2022 жылдың қараша айы 

- дөңгелек стол - 2023 жылдың қаңтар айы 

- тақырыптық - 2023 жылғы наурыз 

- қорытынды - 2023 жылдың мамыр айы 

1-ші және 3-ші апта құқықтық тәрбие 

2-ші және 4-ші апта жол қозғалыс ережелері 

 «Жұлдыз» өзін-өзі басқару ұйымының отырысы - айдың екінші бейсенбісі 

Қажеттілік бойынша – Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің 

отырысы 

Тоқсанына 1 рет – сынып жетекшілер мен тәрбиешілер әдістемелік бірлестігінің 

отырысы 

Әлеуметтік-психологиялық қызмет және мектеп қауіпсіздігі жөніндегі топтың 

жұмысы (жеке жоспар бойынша) 

Ата-аналардың мектептегі іс-шараларға қатысуы, балалармен мектептен кейінгі 

тәрбиелік жұмыс (экскурсиялар, сапарлар, кемпингтер және т.б) 

 
 
 
 
 
 
 



 

ҚЫРКҮЙЕК 

 

Жұмыстың 

бағыты 

Іс-шаралар Қатысу

шылар 

Өткізілу 

мерзімі 

Жауаптылар Өткізілу 

формасы 

Қазақстандық 

патриотизмді 

және 

азаматтықты 

оқыту, 

құқықтық 

тәрбиелеу 

«Білім күні» салтанатты 

жиын 

5-9 01.09.2022 ТЖО, сынып 

жетекшілер 

салтанатты 

жиын 

«Білімге ұмтылу, 

енбесүйгіштік және 

отаншылдық» білім сабағы 5-9 01.09.2022 

ТЖО, сынып 

жетекшілер 

 тәрбие 

сағаттар 

«Жолдан абай бол!» 

қауіпсіздік  жол 
акциясы  5-9 айлық 

ТЖО, сынып 

жетекшілер, 

тәлімгер акция 

Құқық бұзушылықтың 

алдын алу кеңесінің 

отырысы (жаңа оқу 

жылына құқық 

бұзушылықтың алдын алу 

Кеңесінің жұмысын 

ұйымдастыру,  жоспарын 

бекіту)   қыркүйек 

ТЖО, 

әлеуметтік 

педагог, 

мектеп 

психологы, 

мектеп 

инспекторы 

отырыс 

  

«Оқушы ережесі» туралы 

әңгіме өткізу   5-9 6.09.2022 

Ұйымдастыр

ушы-ұстаз, 

сынып 

жетекшілер 

сынып 

сағаттар 

«Қарттар күніне» арналған 

«Қамқорлық» акциясы 5-9 

24.09.-

01.10.2022 

Ұйымдастыр

ушы-ұстаз, 

сынып 

жетекшілер акция 

Құқықтық білім беру 

апталығы 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер әңгіме 

Ата-аналарға құқықтық 

білім беру 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер әңгіме 

«Читающая школа» жобасы 

бойынша жұмысын 

ұйымдастыру 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, 

кітапханашы

, сынып 

жетекшілер 

ұсынылған 

кітаптарды

ң тізімін 

қарап 

шығу 

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие беру 
Педагогикалық еңбек 

ардагерлеріне құрмет 

көрсету 7-9 

  

24.09.-

01.10.2022 

Ұйымдастыр

ушы-ұстаз , 

сынып 

жетекшілер құттықтау 

Қарттар мерекесіне 

арналған «Қарттарым - 

асыл қазынам» концерт 5-9 

30.09.-

01.10.2022 

ТЖО,  

ұйымдастыр

ушы-ұстаз   концерт 

«Жаппай  оқыту»  және 

«Мектепке  
жол»  акциясы    айлығы 

(жоспар бойынша)  5-9 

12.08.-

11.10.2022 

ТЖО, сынып 

жетекшілер,  

әлеуметтік 

ұстаз 

әңгіме 

жүргізу 

Көп балалы, азқамтылған  
отбасы балаларымен 

жұмыс  5-9 Ай бойы 

ТЖО, 

әлеуметтік 

педагог, 

сынып жоспар 



жетекшілер 

Ұлттық тәрбие 

 
«Қазақстан – әр ұлттың ақ 

бесігі». Мерекелік іс – 
шара.   
«Туған тілім-өз тілім» 

сынып  сағаты                       

                                           

5-9 

06.09.2022 

(ӘБ 

жоспары 

бойынша) 

ТЖО, 

гум.ӘБ 

жетекшісі, 

сынып 

жетекшілер іс-шара 

Отбасылық 

тәрбие 
«Сүйемін туған тілді – анам 

тілін» тіл мерекесіне 
арналған сынып сағаттар  5-9 қыркүйек 

сынып 

жетекшілер 

сынып 

сағаттар 

Сыныптың әлеуметтік 

карта жасау 5-9 

15.09.2022 

дейін 

әлеуметтік 

педагог, 

сынып 

жетекшілер 

құжаттарм

ен жұмыс 

Қамқоршылық кеңесінің 

отырысын ұйымдастыру 5-9 28.09.2022 

ТЖО, сынып 

жетекшілер отырыс 

«Отбасылық апталығы» - 

«Анам, әкем, мен -спорттық 

отбасым» спорттық іс-шара 5-9 

13.09.-

17.09.2022 

ТЖО, сынып 

жетекшілер, 

ритмика пәні 

мұғалімі 

спорттық   

іс-шаралар 

   Жалпы ата-аналар 

жиналысын ұйымдастыру 

Ата-аналар жиналысы 

(мектеп  ережесі, ата-

ананың міндеті)    5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер жиналыс 

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие беру 

«Еңбек күні» 9 

13.09-

23.09.2022 

сынып 

жетекшілер кездесулер 

Мектеп кезекшілігін 

ұйымдастыру     7-9 1-3.09.2022 

ТЖО, сынып 

жетекшілер кесте 

Білім күніне орай мектеп 

ауласын безендіру 9 

31.08.-

01.09.2022 

ТЖО,  
ұйымдастыр

ушы-ұстаз, 

сынып 

жетекшілер безендіру 

Көпмәдениетті 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие беру 

Сынып бұрыштарын 

жаңарту 5-9 

01-

03.09.2022 

сынып 

жетекшілер 

сынып 

бұрышы 

Жолда жүру ережелері 5-9 қыркүйек 

ұйымдастыр

ушы-ұстаз, 

сынып 

жетекшілер 

әзірлеме 

дайындау 

 

Дене тәрбиесі, 

салауатты өмір 

салты «Денсаулық»  ақпараттық 

стендін әзірлеу   

19.09-

24.09.2022 

ұйымдастыру

шы-ұстаз, 

психолог, 

медбике 

стенд 

безендіру 

 

ҚАЗАН 

Қазақстандық 

патриотизмді 

және 

азаматтықты 

оқыту, 

құқықтық 

тәрбиелеу 

Құқықтық білім беру 

апталығы 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер әзірлеме 

Каникул кезіндегі 

қауіпсіздік нұсқаулығымен 

таныстыру 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер 

нұсқаулық 

  

Өзін-өзі басқару күні 5-9 04.10.2022 

9 сыныптар, 

ұйымдастыр

ушы-ұстаз,   

Акция, 

мерекелік 

концерт 



сынып 

жетекшілер 

«29 қазан» дүниежүзілік 

қамқоршы күні»- 

қамқоршы 
ата-аналармен кездесулер, 

ашық тәрбие сағаттары   5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер акция 

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие беру 

«Ұстаз –ұлы тұлға» 

концерттік бағдарлама 

 

 

 

9 

 

 

 

05.10.2022 

 

 

ТЖО, 

ұйымдастыр

ушы-ұстаз, 

өзін-өзі 

басқару 

ұйымы, 

сынып 

жетекшілер 

концерт 

 

 

 

«Қамқорлық» акциясының 

қорытындысы 

 

 

5-9 

 

01.10.2022 

 

сынып 

жетекшілер 

 

акция 

 

 

 «Рухани келісім бірлік пен 

тұрақтылық кепілі»  сынып 

сағаттары 

 

5-9 

 

12.10.2022 ТЖО 

Сынып 

жетекшілер 

Әзірлемеле

р 

Ұлттық тәрбие 

 Қолайсыз отбасыларын 

аралау 

 

 

5-9 

 

 

жоспар 

бойынша 

 

 

әлеуметтік 

педагог, 

мектеп 

психологы, 

инспектор 

рейд 

 

 

Отбасылық 

тәрбие 
«Отбасы-аялы алақан 

мекені» тәрбие сағаты 

5-9 

 

19.10. ТЖО 

Сынып 

жетекшілер  

әзірлемеле

р 

«Алтын күз!» күзгі балл 

 

5-9 

 

 05.10.2022  сынып 

жетекші   

Фотоесеп 

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие беру 

«Алтын күз!» табиғи 

заттардан жасалған қолөнер 

бұйымдарының  байқауы  

5-9 

 

05.10.2022 Сынып 

жетекшілер  

Көрме 

Жол қозғалысының 

ережелері 

5-9 

 

жоспар 

бойынша 

сынып 

жетекшілер 

әңгіме 

жүргізу, 

әзірлеме 

Зияткерлік 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениет 

тәрбиесі 

Ардагер ұстаздармен 

кездесу ұйымдастыру 

«Ұстаз-ұлы тұлға» 

5-9 

 

1 апта  

ұйымдастыр

ушы-ұстаз 

 есеп  

 

 Дұрыс тамақтану күніне 

арналған іс-шаралар 

 

5-7 11-15.10 

 

ТЖО 

Мектеп 

медбикесі 

Жоспар, 

ақпарат  

 

Дене тәрбиесі, 

салауатты өмір 

салты 

Дұрыс тамақтану күніне 

арналған іс-шаралар 

 

5-7 10-14.10 

 

ТЖО 

Мектеп 

медбикесі 

Жоспар, 

ақпарат  

 

ҚАРАША 

Қазақстандық 

патриотизмді 

және 

Құқық  қорғау  
   инспекторларымен 

кездесу  8-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, 

мектеп 

инспекторы кездесу 



азаматтықты 

оқыту, 

құқықтық 

тәрбиелеу 

Құқық бұзушылықтың 

алдын алу кеңесінің 

отырысы 

  

5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, 

әлеуметтік 

педагог, 

мектеп 

инспекторы 

отырыс, 

хаттама 

Түсіндірмелік әңгімелер. 

Кәмелетке толмағандар 

арасындағы құқық 

бұзушылықтың алдын алу 

және балалардың 

қараусыздығы мен 

қылмыстардың алдын алу 

туралы Қазақстан 

Республикасының Заңы 

 

ҚББ 

жоспары 

бойынша 

ТЖО, 

мектеп 

инспекторы,

әлеуметтік 

педагог, 

сынып 

жетекшілер әңгіме 

«Менің құқығым..» 

бұрышын безендіру 5-9  1.10.22 

Әлеуметтік 

ұстаз 

Бұрышқа 

арналған 

ақпарат 

 

 «Қоғамға қызмет ету» 

жобасымен жұмыс 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО,  

ұйымдастыр

ушы-ұстаз, 

сынып 

жетекшілер акция 

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие беру 

Күзгі демалысқа арналған 

іс-шаралар шеңберінде 

экскурсиялар, 

мұражайларға, театрларға, 

көрмелерге бару  5-9 

күзгі 

каникул 

ТЖО, сынып 

жетекшілер экскурсия 

«Ұлттық валюта күні» 

ақпараттық панорама 

 

   14.11  Тарих 

мұғалімдері 

Сынып 

сағаттары, 

көрме 

Ұлттық тәрбие 

 
Отбасындағы 

психологиялық ахуалды 

диагностикалау 5-9 

21.11.-

25.11.2022 

әлеуметтік 

педагог, 

мектеп 

психологы сауалнама 

Отбасылық 

тәрбие 
 Қамқоршылық кеңесінің 

отырысы 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер отырыс 

Жалпы мектепішілік ата-

аналар жиналысы 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер 

жиналыс, 

хаттама 

«Құстарға қомқорлық» 

акциясы  

5-9 жоспар 

бойынша 

Тәрбиешілер 

 

акция 

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие беру 

«Мамандықтың бәрі 

жақсы...» дөңгелек үстел  
 

7-9   ТЖО, сынып 

жетекшілер 

кездесу 

«Мектеп оқулығы» рейд 

 

 

5-9   Әр айдың 3 

аптасы 

Анықтама   Тәлімгер  

Кіапханаш

ы  

 «Біз бақытты баламыз!» 

балалар суретінің байқауы 5-9 

жоспар 

бойынша тәрбиешілер  байқау 

Көпмәдениетті 

және көркем-

эстетикалық 

мұражай, театр, 

кітапханаларға бару 

 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер экскурсия 

«Ізгілік адамгершіліктің 5-9 4 апта сынып әзірлемесі 



тәрбие беру белгісі» сынып сағаты 

 

 жетекшілер 

Зияткерлік 

тәрбие,ақпарат

тық мәдениет 

тәрбиесі 

 Діни экстремизмнің алдын 

алу жұмыстары бойынша 

дәріс ұйымдастыру 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер акция 

Темекі шегу мен 

нашақорлықтың алдын алу 

бойынша іс-шаралар 5-9 

21.11.-

25.11.2022 

ТЖО, 

әлеуметтік 

педагог, 

медбике, 

сынып 

жетекшілер акция 

«Темекі шегуден бас 

тартудың халықаралық 

күні» тақырыбындағы 

ақпараттық стендті 

дайындау 5-9 

16.11.-

20.11.2022 

  ұйымдасты

рушы-ұстаз, 

мектеп 

психологы 

ақпараттық 

стенд 

«Бірінші 
байлық денсаулық...»  

 

30.11.2022 

сынып 

жетекшілер 

тәрбие 

сағаттары 

ЖЕЛТОҚСАН 

Қазақстандық 

патриотизмді 

және 

азаматтықты 

оқыту, 

құқықтық 

тәрбиелеу 

ҚР Тәуелсіздік күні 

мерекесіне орай тәрбие 

сағаттар ұйымдастыру 5-9 7.12.2022 

ТЖО, сынып 

жетекшілер 

тәрбие 

сағаты 

Жалпы құқықтық білім 

беру апталығы 5-9 

жоспар 

бойынша 

сынып 

жетекшілер әзірлеме 

«Оқушы ережесінің 

сақталуы»  
кеңесінде қарастыру  5-9 

жоспар 

бойынша 

сынып 

жетекшілер отырыс 

 Патриоттық әндер байқауы 5-9 13.12.2022 

музыка 

пәнінің 

мұғалімі концерт 

ҚР Тәуелсіздік күніне 

концерттік бағдарлама 5-9 14.12.2022 

ТЖО,  

ұйымдастыр

ушы-ұстаз, 

жауапты 

сынып 

жетекшілер іс-шара 

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие беру 

 «Қоғамға қызмет ету» 

жобасымен жұмыс 5-9 

жоспар 

бойынша 

сынып 

жетекшілер  

Жаңа жылдық іс-шаралар 

ұйымдастыру  

20.12.-

27.12.2022 

ТЖО, актер 

бөлімі іс-шаралар 

Ұлттық тәрбие 

 
ҚР Тәуелсіздік күніне 

арналған іс-шаралар 

 

5-9 2 апта ТЖО 

Пән 

мұғалімдері 

Сынып 

жетекшілер 

саптүзеу 

Жаңа жылдық безендірулер 5-9 

26.12.2022 

дейін 

сынып 

жетекшілер, 

тәлімгер безендіру 

«Жаңа жылдық сувенир» 

жәрмеңкесі 5-9 22.12.2022 тәрбиешілер жәрмеңке 

Отбасылық 

тәрбие 
  Ата-аналардың ҚР 

Тәуелсіздік күні мерекесі 

мен Жаңа жыл мерекелерін 5-9 

жоспар 

бойынша 

сынып 

жетекшілер іс-шаралар 

   



дайындауға және өткізуге 

қатысуы 

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие беру 

«Экология және 

денсаулық» сынып сағаты 

8-9 12-19.12 ТЖО 

Сынып 

жетекшілер 

Ақпарат 

«Шыршаны қорғаңыздар!» 

акциясы 

 

8-9 18-21.12 ТЖО 

Сынып 

жетекшілер  

ұйымдастыр

ушы-ұстаз 

 Акция 

Көпмәдениетті 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие беру 

Сурет көрмесі «Менің 

Отаным - Қазақстан»  5-9 
жоспар 

бойынша тәрбиешілер дайындық 
Жолда жүру ережелерін 

оқыту 5-8 

жоспар 

бойынша 

сынып 

жетекшілер әзірлеме 

Зияткерлік 

тәрбие,ақпарат

тық мәдениет 

тәрбиесі 

Дөңгелек үстел: «Ұрпақтар 

сабақтастығы дәстүр 

жалғастығы» 

3-4 апта 8 сыныптар Тарих 

пәнінің 

мұғалімдері 

Ақпарат 

Дене тәрбиесі, 

салауатты өмір 

салты 
Тұмаудын алдын алуға 

арналған іс-шаралар 1-11 

жоспар 

бойынша 

медбике, 

сынып 

жетекшілер іс-шара 

ҚАҢТАР 

Қазақстандық 

патриотизмді 

және 

азаматтықты 

оқыту, 

құқықтық 

тәрбиелеу 

Құқықбұзушылықтың 

алдын алу бойынша отырыс 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, 

әлеуметтік 

педагог отырыс 

Өзін-өзі басқару ұйымының 

отырысы 5-9 

жоспар 

бойынша 

ұйымдастыр

ушы-ұстаз отырыс 

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие беру 

«Ұл ұятымен, қыз 

қылығымен ардақты»  
 8-9  

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер 

дөңгелек 

үстел 

Отбасылық 

тәрбие 
Қысқы демалыс кезіндегі 

оқушыларға іс-шаралар 

ұйымдастыруға ата-

аналарды қатыстыру  5-9 

қысқы 

демалыс 

жоспары 

ТЖО, сынып 

жетекшілер 

  

іс-шаралар 

Жалпы  мектепішілік ата-

аналар жиналысы  5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер жиналыс 

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие беру 

«Қыстың әсем кездері» 

сурет  көрмесі  
 5-6 

жоспар 

бойынша тәрбиешілер көрме 

Көпмәдениетті 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие беру 

«Бояулар құпиясы» байқау 5-6 2 апта тәрбиешілер Ақпарат 

Зияткерлік 

тәрбие,ақпарат

тық мәдениет 

тәрбиесі 

Діни экстремизмнің алдын 

алуға арналған іс-шаралар 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер іс-шара 

АҚПАН 

Қазақстандық 

патриотизмді 

Ауғанстаннан әскерлердің 

шығарылуына арналған 5-9 8.02.2023 

ТЖО, сынып 

жетекшілер 

тәрбие 

сағаттары 



және 

азаматтықты 

оқыту, 

құқықтық 

тәрбиелеу 

«Ерлік сабағы» 

Құқықбұзушылықтың 

алдын алу бойынша отырыс 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, 

әлеуметтік 

педагог 

отырыс  

 

Отбасылық 

тәрбие 
 Қамқоршылық кеңесінің 

отырысы (жеке жоспар 

бойынша)  

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер отырыс 

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие беру 

«Шеберлер қаласы» 

бағдарламасымен жұмыс 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер 

көрмеге 

дайындық 

Көпмәдениетті 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие беру 

 Жолда жүру ережелерін 

оқыту 5-9 

жоспар 

бойынша 

сынып 

жетекшілер әзірлеме 

Зияткерлік 

тәрбие,ақпарат

тық мәдениет 

тәрбиесі 

«Ертегілер әлемі» қазақ 

ертегілері 

жоспар 

бойынш

а 

мектеп 

оқушылары 

Қазақ тілі 

пәні ӘБ-і 

Сынып 

жетекшілер  

ақпарат, 

фото есеп 

Дене тәрбиесі, 

салауатты өмір 

салты 

«Гигиенаның негіздері» 

атты ақпараттық стендті 

безендіру 5-9 

6.02-

13.02.2023 Медбике стенд 

НАУРЫЗ 

Қазақстандық 

патриотизмді 

және 

азаматтықты 

оқыту, 

құқықтық 

тәрбиелеу 

Азаматтық қорғаныс күні 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, АӘД 

пәні 

мұғалімі, 

сынып 

жетекшілер іс-шаралар 

Жалпы құқықтық білім 

беру апталығы 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер әзірлеме 

Құқық бұзушылықтың 

алдын алу бойынша отырыс 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, 

әлеуметтік 

педагог отырыс 

«Жеткіншек және заң» 

полиция  инспекторымен 

кездесу    5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, 

мектеп 

инспекторы, 

Сынып 

жетекшілер кездесу 

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие беру 

8 наурыз-халықаралық 

әйелдер күні мерекесіне 

арналған тәрбие сағаттары, 

сыныптан тыс іс-шаралар 

  1-11 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, 

тәлімгер,сын

ып 

жеткшілер іс-шаралар 

  Наурыз мерекесіне 

арналған безендіру 

жұмыстары 8-10 

14.03.-

18.03.2023 

ТЖО, сынып 

жетекшілер безендіру 

Ұлттық тәрбие 

 

«Қош келдің,Әз наурыз!» 

мерекелік іс-шаралар 

  

1-11 

  

жоспар 

бойынша 

ТЖО, 

тәлімгер, 

сынып 

жетекшілер іс-шара 

Отбасылық 

тәрбие 
Жалпы мектепішілік ата-

аналар жинлысы 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер жиналыс 



(жеке жоспар бойынша) 

«Аналар  сайысы» 
бастауыш сыныптар  
 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер сайыс 

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

тәрбие беру 

Тазалық және тәртіп 

сабақтары «Мектеп 

оқулығы» рейді 

5-7  3 апта 

 

Сынып 

жетекшілер, 

Тәлімгер, 

Кітапханаш

ы  

Анықтама 

Көпмәдениетті 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие беру 

 Театрға, музейге, 

кітапханаларға бару 

 5-9 

жоспар 

бойынша 

сынып 

жетекшілер экскурсия 

 «Мерекеңмен, анашым!» 8 

–наурыз мерекесіне 
арналған  концерт  
 «Қыздарға 
әсемдік жарасады»    5-9 

жоспар 

бойынша 

сынып 

жетекшілер пікірталас 

Зияткерлік 

тәрбие,ақпарат

тық мәдениет 

тәрбиес 

 Жолда жүру ережелерін 

оқыту 5-9 

жоспар 

бойынша 

сынып 

жетекшілер әзірлеме 

Дене тәрбиесі, 

салауатты өмір 

салты 
Дүниежүзілік 

туберкулезбен күресу күні 

 

 

5-9 

 

 

жоспар 

бойынша 

 

 

ТЖО, 

тәлімгер, 

медбике, 

сынып 

жетекшілер 

ақпарат 

 

 

СӘУІР 

Қазақстандық 

патриотизмді 

және 

азаматтықты 

оқыту, 

құқықтық 

тәрбиелеу 

Ғарышкерлер күніне іс-

шаралар ұйымдастыру 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер 

Сынып 

сағаттар 

Құқықбұзушылықтың 

алдын алу бойынша отырыс 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, 

әлеуметтік 

педагог 

отырыс 

 

Жалпы құқықтық білім 

беруді оқыту 

 

5-9 

 

жоспар 

бойынша 

 

ТЖО, сынып 

жетекшілер 

әзірлеме 

 

«Патриот»  Әскери-

патриоттық тәрбие айлығы  5-9 

жоспар 

бойынша 

 

ТЖО, сынып 

жетекшілер 

әзірлеме 

 

Патриоттық әндер  
байқауы  5-9 

жоспар 

бойынша 

 

ТЖО, АӘД 

мұғалімі, 

сынып 

жетекшілер 

байқау 

 

«Жас инспектор» 
сапқа тұру, ән шырқау 

байқауы  5-9 

жоспар 

бойынша 

 

ТЖО, сынып 

жетекшілер 

әзірлеме 

 

Ұлттық тәрбие 

 
1 мамыр-бірлік күніне 

арналған іс-шаралар 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер іс-шара 

Отбасылық 

тәрбие 
 Қамқоршылық кеңесінің 

отырысы 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер отырыс 

Еңбек, 

экономикалық 

және 

экологиялық 

«Құстарға ұя жасау» 

акциясына ата-аналардың 

қатысу 

5-9 3-апта тәрбиешілер  фото-есеп 

Еңбек десанты «Мектеп 5-9 ай бойы сенбіліктер сынып 



тәрбие беру ауласы- менің қамқорымда» жетекшілер 

Құстар күніне арналған 

акция «Құстар - біздің 

досымыз» 

5-9 3 апта әзірлемелер Тәлімгер 

Көпмәдениетті 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие беру 

Ғарышкерлер, 

құстар  күніне арналған 

тақырыптық 
сынып сағаттары  11.04.22. 1-11  

әзірлемелер Тәлімгер, 

сынып 

жетекшілер 

 Театрға, музейге бару 

   1-11 

жоспар 

бойынша 

сынып 

жетекшілер экскурсия 

Зияткерлік 

тәрбие, 

ақпараттық 

мәдениет 

тәрбиесі 

 Жолда жүру ережелерін 

оқыту 5-9 

жоспар 

бойынша 

сынып 

жетекшілер әзірлеме 

Дене тәрбиесі, 

салауатты өмір 

салты 

 

 

 

 Халықаралық денсаулық 

күніне спорттық іс-шаралар 

ұйымдастыру 

  

5-9 

 

0504.2021 

 

дене 

шынықтыру 

пәні 

мұғалімдері 

іс-шара 

 

МАМЫР 

Қазақстандық 

патриотизмді 

және 

азаматтықты 

оқыту, 

құқықтық 

тәрбиелеу 

«Қазақстан халқының 

бірлігі»  Мектепішілік 
 саптүзеу 
 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер іс-шара 

Құқықбұзушылықтың 

алдын алу бойынша отырыс 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, 

әлеуметтік 

педагог отырыс 

Өзін-өзі басқару ұйымының 

қорытынды отырысы 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, 

ұйымдастыр

ушы отырыс 

Отан қорғаушылар және 

Жеңіс күніне арналған іс-

шаралар ұйымдастыру 5-9 

3.05-

06.05.2023 

ТЖО, сынып 

жетекшілер іс-шара 

Рухани-

адамгершілік 

тәрбие беру 

«Ештеңе ұмытылмайды, 

ештеңе ұмытылған жоқ» 

сурет көрмесі  
 5-7 

3.05-

06.05.2023 

ТЖО, 

тәлімгер, 

сынып 

жетекшілер көрме 

 Саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын еске алуға 

арналған іс-шараларға 

қатысу 8-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, 

мектеп 

ұжымы іс-шара 

Соңғы қоңырау мерекесі 5-9 31.05.2023 

ТЖО, сынып 

жетекшілер 

салтанатты 

жиын 

Ұлттық тәрбие 

 
Қазақстан халықтарының 

бірлігі күніне арналған 

қалалық іс-шараларға 

қатысу 

01.05. мектеп 

ұжымы 

гимназия 

ұжымы 

ақпарат 

Отбасылық 

тәрбие 
 Оқушылардың жаз 

мезгіліндегі бос уақытын 

тиімді ұйымдастыруға ата-

аналарды тарту 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер іс-шаралар 



 
 
 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

«Дүниежүзілік отбасы 

күніне» арналған  тәрбие 

сағаты  
«Отбасым алтын қазынам»  5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, 

тәлімгер, 

сынып 

жетекшілер іс-шаралар 

Жалпы мектепішілік ата-

аналар жиналысы 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер жиналыс 

Көпмәдениетті 

және көркем-

эстетикалық 

тәрбие беру 

«Сыңғырла, соңғы 

қоңырау» мерекелік іс-

шара  
 
  5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, 

тәлімгер, 

сынып 

жетекшілер іс-шаралар 

 «Біз бақытты баламыз» 

балаларды қорғауға 

арналған мерекелік іс-

шаралар  5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, 

тәлімгер, 

сынып 

жетекшілер іс-шаралар 

Зияткерлік 

тәрбие,ақпарат

тық мәдениет 

тәрбиесі 

 Жолда жүру ережелерін 

оқыту 5-8 

жоспар 

бойынша 

сынып 

жетекшілер әзірлеме 

Жазғы каникул кезіндегі 

өмір қауіпсдігі жөнінде 

әңгімелер жүргізу 5-9 

жоспар 

бойынша 

ТЖО, сынып 

жетекшілер нұсқаулық 

Дене тәрбиесі, 

салауатты өмір 

салты 

Жаз айындағы ҚЕ сақтау 

бойынша кеңейтілген 

нұсқаулықтар 5-9 

жоспар 

бойынша 

сынып 

жетекшілер 

 ҚЕ 

журналы 


