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Дінмұхамед Қонаев атындағы №44 мектеп-

гимназиясының   «Жазғы мектепке» 

арналған жұмыс жоспары 
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Орал қаласы – 2022ж. 
 

 

 

 



 

 

 

     «Жазғы мектептің» ұйымдастырылу мақсаты:  

- Блім алушылардың нақты оқу пәндері бойынша оқу жетістіктерінің деңгейін анықтау арқылы 

білімдеріндегі  олқылықтарды жою және олрдың  орнын толтыру;  

- Оқушыларға педагогикалық-психологиялық қолдау көрсету; табысты жеке дамуына  жұмыс істеу 

дағдыларын дамыту; 

 

Міндеттері: 

- Оқу сабақтарының түрлерін сабақ кестесіне сәйкес өткізу;танымдық әрекеттерін күшейту 

- PISA тапсырмаларын белсенді қолдану; Практикалық тапсырмаларды орындау дағдысын арттыру; 

- Оқу сауаттылығын дамыту («Оқуға құштар мектеп» жобасы),пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

- Оқушылармен жұмыс түрлерін,әдістерін бірлесіп жасау,тренингтер, флэшмоб, саяхаттар 

ұйымдастыру; 

 

 

№ Атқарылатын жұмыстар Орындау 

уақыты 

Жауапты тұлға Аяқталу 

нысаны 

ҰЙЫМДАСТЫРУ БӨЛІМІ 

1 Жазғы мектеп жұмысының 

ұйымдастырылуы туралы педагогтар мен ата 

– аналарға түсінік жұмыстарын жүргізу  

05 – 06.05 Мектеп әкімшілігі 

Сынып кураторлары 

Таныстырылым 

офлайн 

2 Ата – аналардан жазғы мектепке келетін 

оқушыларға өтініш алу, тізім жасақтау 
05 – 24.05 Оқу ісі жөніндегі 

орынбасары 

Сынып кураторлары 

Тізім  

3 Оқу бағдарламаларындағы күрделі 

тақырыптарды саралап, талқылау 
05 – 06.05 ӘБ жетекшілері Хаттама  

4 Сынып комплектілері мен педагог 

кадрларды  бекіту 
11.05 Оқу ісі орынбасары Кесте  

5 Жазғы мектепте жүргізілетін сабақтардың 

орта мерзімді және қысқа мерзімді 

жоспарларды бекіту 

11.05 Ғылыми-әдістемелік 

жөніндегі орынбасары 

Пән мұғалімдері 

ОМЖ, ҚМЖ 

жоспарлары 

6 Кабинеттердің орналасу реті, қоңырау 

кестесі, сабақ кестесін бекіту 

11.05 Оқу ісі жөніндегі 

орынбасары 

Кесте  

7 Уақытша сынып журналдарын жасақтау 12. 05 Сынып кураторлары Сынып 

журналдары 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

1 «Жазғы мектептің» ашылуы туралы бұйрық 13.05 Тлекенова Б.С. №1 қосымша 

2 «Жазғы мектептің» ашылуы (сценарий, 

фото) 
26.05 Мырзашева Э.Н. 

Темирбаева Қ.Қ. 

Талапова А.Қ. 

Шиганбаев Е.У. 

№2 қосымша 

3 Оқушылар тізімі (1 – 10-сыныптар) 26.05. Нурекешова А.С. №3 қосымша 

4 Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар, қысқа 

мерзімді жоспарлар  

26.05 -17.06 Нурекешова А.С. №4 қосымша 

5 Сабақ кестесі 26.05-17.06 Нурекешова А.С. №5 қосымша 

6 Тәрбиелік іс-шаралар  26.05-17.06 Мырзашева Э.Н. 

Темирбаева Қ.Қ. 

Талапова А.Қ. 

Шиганбаев Е.У. 

№6 қосымша 

7 Тренингтер, психологиялық әлеуметтік 

шаралар 

26.05-17.06 Сарсенова Г.С. 

Айтжан Б.Т. 

№7 қосымша 

8 «Оқуға құштар мектеп» - оқу сауаттылығын 

дамыту 

26.05-17.06 Бикбау Г. №8 қосымша 

ҚОРЫТЫНДЫ БӨЛІМ 

1 Диагностикалау, мониторинг, есеп 17.06 Оқу,тәрбие, әдістемелік 

орынбасарлар 

Анықтама 

 



№6 қосымша 
 

Тәрбиелік іс-шаралар 

№ Іс – шара тақырыбы Уақыты  Сыны

бы 

Жауапты  Өтетін 

орны 

1 «Сүйіспеншілік жүректе» 

танымдық ой – бөлісу шарасы  

26.05.21ж 5а  Шиганбаев Е.У.  

2 Мектепішілік Рубик текшесін 

жинаудан спидкубинг жарысы  

27.05.21ж 6 в, г  Талапов А.Қ.  

3 «Жол қозғалыс ережелерін 

жадымызда сақтайық!» 

бейнетаныстырылым, жадынама 

тарату 

28.05.21ж 6а,б Джуламанова Б.Э.  

4 «Салауатты өмір салты – жарқын 

болашақ» флешмоб  

31.05.21ж 7а,б Шиганбаев Е.У. 

Сынып кураторы 

Мектеп 

алаңында  

5 «Бақытты балалар – бақытты 

ел» 1- маусым балалар күніне 

арналған мерекелік іс – шара  

01.06.21ж 5,6 

сынып 

Мырзашева Э.Н. 

Шиганбаев Е.У. 

 

6 «Болашақ Қазақстан балалр 

көзімен» асфальтқа сурет салу 

02.06.21ж 5а  Мырзашева Э.Н. Мектеп 

алаңында  

7 «HANDMADE» қолөнер 

бұйымдарын жасау шеберлік 

сағаты 

03.06.21ж 8а,б Мырзашева Э.Н. 

Талапова А.Қ. 

 

8 «Мемлекеттік Рәміздер – ел 

мәртебесі» 4 маусым Рәміздер 

күніне арналған тәрбиелік іс – 

шара  

04.06.21. 9 

сынып 

Мырзашева Э.Н. 

Шиганбаев Е.У. 

 

9  «Елімізге танымал тұлға» 

танымдық кеш. (өз туған 

өлкеңнен шыққан атақты 

тұлғалар туралы  мәлімет, 

ақапартпен бөлісу) 

07.06.21ж 8а,б  Мырзашева Э.Н. Мектеп 

алаңында  

10 «Құқық әлемінде»  

құқықбұзушылықтың алдын 

алуға байланысты түсіндірме 

жұмыстары, презентация  

жүргізу, жадынама тарату. 

08.06.21ж 9,10 

сынып 

Шиганбаев Е.У.  

11 «Қимыл шынықтырады» 

эстафеталық ойындар  

09.06.21ж 6а,б,в,г Шиганбаев Е.У. Мектеп 

алаңында 

12 «Жақсылық менен басталады» 

эссе жазу 

10.06.21ж 7а,б Мырзашева Э.Н. 
 

 

13 «Табиғат мені шабыттандырады»  

тақырыбында суреттер көрмесі  

11.06.21ж 7,8 

сынып 

Мырзашева Э.Н.  

14 «Буккросинг» кітап оқу акциясы 

(Оқыған кітаптары туралы ой 

бөлісу) 

14.06.21ж 5а,6а,б Шиганбаев Е.У.  

15 Қадыр Мырза Әлі атындағы 

мәдениет және өнер орталығына 

топсаяхат жасау 

15.06.21ж  5,6,7 

сынып 

Мырзашева Э.Н. 

Шиганбаев Е.У. 

 

16 «Біз тәуелсіз ел жастары!» 

флешмоб ұйымдастыру 

16.06.21ж 8а,б,9а,

10 

Шиганбаев Е.У. Мектеп 

алаңында  

17 Қазақ әндерінен «Караоке пати»   17.06.21ж 9,10 

сынып 

Мырзашева Э.Н.  

18 «Салауатты ұрпақ – жарқын 

болашақ» дене шынықтыру 

жаттығуларын ұйымдастыру  

18.06.21ж 5,6,7 

сынып 

Шиганбаев Е.У.  

 

 

 



 

№7 қосымша 

Тренингтер, психологиялық әлеуметтік шаралар 

 

Р/с Жұмыс атауы Мақсаты Күні Контин

гент 

Жауапты 

1 «Армандар 

орындалады» 

бейнебаян көрсету 

Оқушылардың 

сенімділіктерін 

жоғарылату, болашаққа 

мақсат қойып, сол мақсатқа 

жету үшін әрекет етуге 

бағыттау 

26.05  8 

сынып 

Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

2 «Болашаққа айқын 

сеніммен» еркін пікір 

алмасу 

Оқушылардың болашақ 

туралы көзқарастарын 

анықтап, өздеріне деген 

сенімділіктерін 

жоғарылату, өз ойларын, 

мақсаттарын еркін жеткізе 

білуге бағыттау 

27.05 10 

сынып 

Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

3 «Танымдық әлемінде» 

дамыту жаттығулары 

Жаңа заман талабына жеке 

тұлғаны дамыту, танымдық 

ауқымын кеңейту; 

балалардың 

шығармашылығын дамыту, 

белсенділігін, іскерлігін 

арттыру. 

30.05 5-7 

сынып 

Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

4 «Біз біргеміз» 

флешмоб 

Оқушыларға жағымды  әсер 

сыйлау 

31.05 5 сынып Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

5 «Менің жарқын 

болашағым» 

асфальтке сурет салу 

(арттерапия) 

Оқушылардың өздеріне 

деген сенімділіктерін 

жоғарылатып, жағымды 

көңіл-күй қалыптастыру 

01.06 5,6 

сынып 

Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

6 «Сенімділік күш 

береді» тренингі 

Оқушылардың өздеріне 

деген сенімділіктерін 

жоғарылату. Өз ойларын 

еркін және сенімді жеткізіп 

айта алуларын 

қалыптастыру. 

02.06 7 сынып Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

7 «Мен және менің 

ерекшеліктерім» 

тренинг 

Оқушылардың өзің-өзі 

бағалай алуларын 

жоғарылату, 

сенімділіктерін 

қалыптастыру.  

03.06 6 сынып Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

8 «Сенімділік мақсатқа 

жеткізер жол» тренинг 

Оқушылардың болашақ 

туралы көзқарастарын 

анықтап, өздеріне деген 

сенімділіктерін 

жоғарылату, өз ойларын, 

06.06 8 сынып Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 



мақсаттарын еркін жеткізе 

білуге бағыттау 

9 «Мен және менің 

ортам» тренинг 

Өмірде адамнан асқан 

құндылық жоқ екендігін 

түсіндіре отырып, бақытты 

өмір сүру үшін өзің-өзі  

бағалауға , ортамен 

жарасымды қарым-қатынас 

орнатуға дағдыландыру. 

07.06 10  

сынып 

Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

10 «Менің бақытты 

болашағым!» тренинг 

 Сенімділік қалыптастыру, 

болашаққа деген айқын 

жоспар құра білуге 

бағыттау 

08.06 5-7 

сынып 

Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

11 «Тыныштық әлемінде» 

релаксациялық 

жаттығу 

Оқушы бойында 

сабырлылық 

қалыптастыру, қорқыныш 

сезімдерінен арылту. 

Жағымды әсер орнату 

 

09.06 7,8 

сынып 

Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

12 «Биле-биле» флешмоб  Жағымды көңіл-күй 

орнату, стрес, қобалжу 

сезімдерінен арылту. 

10.06 5-10 

сынып 

Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

13 «Менің күн 

сәулесіндегі бейнем» 

арттерапия 

Өзің-өзі бағалау 

деңгейлерін жоғарылату, 

сенімділік қалыптастыру 

13.06 6,7 

сынып 

Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

14 «Менің өмірім 

ғажайыпқа толы» 

бейнебаян көрсету 

Өмірге деген позитивті 

көзқарас қалыптастыру. 

14.06 9,10 

сынып 

Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

15 «Біз тәуелсіз елдің 

келешегіміз!» 

флешмоб  

Жағымды көңіл-күй 

орнату, стрес, қобалжу 

сезімдерінен арылту. 

15.06 6 сынып Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

16 «Менің жанымның 

үйі» релаксациялық 

жаттығу 

Оқушы бойында 

сабырлылық 

қалыптастыру, қорқыныш 

сезімдерінен арылту. 

Жағымды әсер орнату 

 

16.06 5-7 

сынып 

Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

17 «Достық пен 

махаббатты ажыра 

білеміз бе?»  еркін 

пікір алмасу 

Оқушыларға достық және 

махаббат сезімінің 

айырмашылығын ажырата 

білуге баулу, сыйластық, 

түсіністік қасиеттерді 

оқушы бойына 

қалыптастыру. 

17.06 8,9 

сынып 

Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

18 «Шын көңілмен 

жақсылыққа!» 

флешмоб 

Жағымды көңіл-күй 

орнату, стрес, қобалжу 

сезімдерінен арылту. 

17.06 7 сынып Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

19 «Танымдық әлемінде» 

дамыту жаттығулары 

Жаңа заман талабына жеке 

тұлғаны дамыту, танымдық 

ауқымын кеңейту; 

балалардың 

27.05 1-4 

сынып 

Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 



шығармашылығын дамыту, 

белсенділігін, іскерлігін 

арттыру. 

20 «Менің жарқын 

болашағым» 

асфальтке сурет салу 

(арттерапия) 

Оқушылардың өздеріне 

деген сенімділіктерін 

жоғарылатып, жағымды 

көңіл-күй қалыптастыру 

01.06 1-4 

сынып 

Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 

21 «Биле-биле» флешмоб  Жағымды көңіл-күй 

орнату, стрес, қобалжу 

сезімдерінен арылту. 

10.06 1-4 

сынып 

Психолог, 

әлеуметтік 

педагог 
 

 

 

 

№8 қосымша 

«Оқуға құштар мектеп» - оқу сауаттылығын дамыту 

№ 

Іс-шараның 

аты 

Жұмыстың 

түрі 

Өткізілетін 

уақыты 

Сыныбы 

 

 

Жауапты 

 

1 

 

 

 

 

 

 

«Барлық 

пәндер арқылы 

оқу» 

 

 

 

 

Оқу марафоны 

 

 

 

27-30 

мамыр 

Сағ. 12.00 8-10 сыныптар                         

Кітапханашылар 

 

 

27-30 

мамыр 

Сағ.11.00 5-7 сыныптар 

Кітапханашылар 

 

2 

 

«Еркін оқу 

кеңістігі» 

20 минут 

оқыда,3 мин 

эссе жаз кітап 

оқу акциясы 

1-2маусым 

Сағ. 12.00 

                             

5-10 сыныптар  Кітапханашылар 

 

3 

 

«Кітаптар 

сөйлейді» 

 

Танымдық 

ойын, сурет салу 

 

9-10 

маусым 

Сағ. 12.00 

5-7 сыныптар 

  

Кітапханашылар 

  

4 
 

Бір сынып-бір 

кітап флешмоб 

2-3 маусым 

Сағ. 12.00 5-10 сыныптар  Кітапханашылар 

5 

 

 

«Кітаппен 

өткен демалыс 

күнім қызық» 

Ғажайып 

қоржын 

14-15 

маусым 

Сағ. 12.00 5-8 сыныптар  Кітапханашылар 

6 

 

«Сан сұраққа 

саяхат» 

 Брейн-ринг 

1-3 маусым 

Сағ.13.30 

5- 6 сыныптар 

 

Кітапханашылар 

 

7 
 

«Мың бір 

мақал, жүз бір 

жұмбақ» 

 Сайыс 

14 маусым 

Сағ.13.30   

5-6 сыныптар 

 

Кітапханашылар 

 

8 

 

«Кітап – тарих, 

шежіре!» 

 Ток-шоу 

6 маусым 

Сағ.13.30 7сыныптар   Кітапханашылар 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

«Сиқырлы 

поэзия»  Әдеби круиз 

16 маусым 

Сағ.11.00 8 сыныптар   Кітапханашылар  

10 

 

 

 

«Кітап, 

интернет және 

жастар» 

 

Дебат 

 

 

 

 

7 маусым 

Сағ.11.00 

 

 

9-10 сыныптар 

 

 

Кітапханашылар 

 

  

11 

«Оқы және 

өзгеге сыйла» Booerossing 

15 маусым 

Сағ.11.00 5-8 сыныптар 

Кітапханашылар 

 

12 

«Өзің 

оқып,өзгеге 

сыйла» READx book 17 маусым 7-10 сыныптар 

Кітапханашылар 

 

13 

 

«Кітап арқылы 

ашылған сырлы 

әлем» 

 

 

 

 

Жаңадан келген 

кітаптармен 

таныстыру 

 

 

 

27-31 

мамыр 

Сағ. 12.00 1-4 сыныптар                         

Кітапханашылар 

 

14 

«Мен және 

менің менің 

ертегім» 

Өздеріне ұнаған 

ертегілерін 

әңгімелеу 

1-2маусым 

Сағ. 12.00 

                             

1-2 сыныптар  Кітапханашылар 

15 

«Кітаптар 

сөйлейді» 

 

Танымдық 

ойын, сурет салу 

 

10-11 

маусым 

Сағ. 12.00 

1-2 сыныптар 

  

Кітапханашылар 

  

16 

Балақай, оқы 

кызық! 

Сыныппен бірге 

оқу 

3-6 маусым 

Сағ. 12.00 3-4 сыныптар  Кітапханашылар 

17 

«Кітап арқылы 

ашылған сырлы 

әлем» 

Ғажайып 

қоржын 

14-15 

маусым 

Сағ. 12.00 3-4 сыныптар  Кітапханашылар 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


