
«Балқаш қаласы М. П. Русаков атындағы жалпы

білім беретін № 2 санаторлық мектеп-интернаты» КММ 

2016 – 2019 жылдарға арналған даму бағдарламасы



Стратегиялық бағыт № 1 

Жаңартылған білім 
беру 

мазмұнындағы
оқыту мен білім 

алудағы жаңа
тәсілдер

Стратегиялық бағыт № 2

«Мәңгілік Ел» 
ұлттық идеясын

іске асыру
жағдайында адам

тұлғасын
тәрбиелеу. 

Стратегиялық бағыт № 3

Мектеп –
денсаулық аралы



Күтілетін нәтиже

Мектепте білім беру сапасын жетілдіру және жаңарту:

 мектеп шәкірттерінің жаратылыстану-математика
пәндер саласы бойынша 40% білім сапасына қол
жеткізу;

 жаратылыстану-математика бағытындағы пәндерге
терминдік деңгейде ағылшын тілін кіріктіру



Мұғалімдердің кәсіби құзырлылығын арттыру:

 Қазақстан Республикасы білім саласының жаңа
деңгейге көшу бойынша біліктілікті арттыру
курстарына қатысу – 50%

 Педагогтардың әр түрлі деңгейдегі байқаулар мен
жобаларға белсенді қатысуы – 30 %

 Оқытудың жаңашыл технологиялары бойынша
білім алып, қолдану – 80%

 Критериалды бағалау жүйесін қолдана білу.

Күтілетін нәтиже



Мектеп оқушыларының «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық
патриоттық идеясының рухани-адамгершілік
құндылықтары мен салауатты өмір салтын,
мәдениетін қалыптастыру

Күтілетін нәтиже



«Математикадан 
білім сапасын 

арттыру» 
«ПОЛИГЛОТ» «ПРОФИ» клубы 

«ДЕНСАУЛЫҚ» «ОТБАСЫ»
«ЭКО-АГРО-

ЭНЕРГО КЕШЕН»



«Математикадан білім сапасын арттыру» 

ЖОБАСЫ

Мақсаты: «Математика» пәні бойынша

білім сапасын көтеру, функционалдық

сауаттылықты дамыту



Математика пәні бойынша  әр сыныптағы  білім сапасы 
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1 тоқсан- 31,9% 2 тоқсан - 33%

2018 – 2019 оқу жылында математика пәні бойынша

білім сапасы – 40% жеткізу



Жұмыс бағыттары 

ҚОСЫМША САБАҚТАР. Әр сыныпқа 
математикадан факультативтен  сабақ берілген

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚ.  Әр сабақты 
қорытындылау кезеңінде қолданады

СЫНАҚТАР. Тақырыптық мониторинг арқылы
білімдегі кемшіліктерін жою.

СЫНЫПТАН ТЫС ІС-ШАРАЛАР. Байқаулар. 
Викториналық жарыстар. КИО олимпиадалары

«ЖЫЛДЫҢ ҮЗДІК МАТЕМАТИГІ» байқауы

ЖАЗҒЫ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МЕКТЕП

Арнайы дайындалған тапсырмалар











Мақсаты: Ынтымақтастық арқылы, өзін-өзі дамыту мен

жетілдіруге ұмтылатын, барлық жағдайларда үш тілде

коммуникативтік қызметі өзара байланысты қызмет түрлерін

жүзеге асыра алатын, бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және

кәсіптік жағынан өзін-өзі анықтауға қабілетті, көптілді, жан-жақты

тұлғаны дамыту. Орыс, ағылшын тілі пәндерінің білім сапасы

жоғарлауына себеп болатын, ағылшын тілі, орыс тілі пән

мұғалімдерінің кәсіптік және әдістемелік деңгейлерін көтеру.

«ПОЛИГЛОТ» жобасы



Жұмыс 
бағыттары 

БАСТАУЫШ БУЫН.  Еңбекке баулу мен дүниетану сабақтарын 
ағылшын тілімен кіріктіріп өткізу

ОРТА БУЫН 6 сыныптарда география, 7 сыныптарда физика, 
информатика пәндеріне ағылшын тіліндегі терминологиялық
түсініктерді енгізу

6 сыныптарда дүниежүзі тарихы пәніне орыс тіліндегі
терминологиялық түсініктерді енгізу

СЫНЫПТАН ТЫС ІС-ШАРАЛАР 

Викториналық жарыстар. Білім аукционы. Білім байқауы. КВН. 
ХХІ ғасыр көшбасшысы.

СЫНАҚ ҚАБЫЛДАУ. 5-6 сыныптар арасында сөздік 
сынақтар, 8,9 сыныптар арасында ағылшын тілінен   

тақырыптық сынақтар

Оқу-әдістемелік өнім оқу-әдістемелік 
кешендер – жинақтар, әдістемелік 
нұсқаулық, сөздіктер әзірлеу. Мақала 
жазу.

ПЕДАГОГТАРДЫҢ АҒЫЛШЫН 
ТІЛІ КУРСТАРЫНАН ӨТУІ















«ОТБАСЫ»

жобасы

Мақсаты: Отбасында табысты бала тәрбиелеу, ата-аналармен

ағарту жұмыстарын ұйымдастыру, рухани-адамгершілік

қасиеттер қалыптасқан тұлға тәрбиелеуде, мектеп және жанұя

ынтымақтастығын дамыту.
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толық емес отбасы

жалғызбасты әкелер

жалғызбасты аналар

сәтсіз отбасылар

көпбалалы отбасы

аз қамтылған отбасы



«Бәйтерек»

Әкелер 
кеңесінің 
жұмысы

«Сырласу»
Аналар 

кеңесінің 
жұмысы

«Назерке»

Қыздар 
клубының 
жұмысы

«Ұлағат»

Ұлдар 
клубының 
жұмысы

Жұмыс бағыттары



Күтілетін нәтиже

1.

• Бірыңғай ізгілікті, игілікті, тәрбие ортасын, біртұтас
педагогикалық кеңістік құру мақсатында , отбасы
әлеуетін әлеуметтік-мәдени жұмылдыруда педагогтар
мен ата-аналар арасында серіктестік қарым-қатынасты
орнату.

2
•Этнопедагогика мен ұлттық рухани салт-дәстүрлерді
дамыту , белсенді,  жасампаз, тәрбие тәжірибесі не, ата-
аналарды тартуда сынып жетекшілерінің рөлін күшейту

3
•Бірлескен сауық, спорттық-сауықтыру және туристік
жұмыстарды ұйымдастыруға, балалардың тікелей
шығармашылық қызметіне ата-аналарды жұмылдыру





Мақсаты: Білім беру үдерісіне денсаулық сақтау

технологияларын енгізу арқылы балалардың денсаулығын

сақтау және нығайту мәселесін кешенді шешу.

«ДЕНСАУЛЫҚ»

жобасы



2016 жылдың қыркүйеқ айындағы сырқаттанушылық

көрсеткіштері
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Тыныс алу 
органдарының 

сырқаты

жұқпалы  
аурулар

Жарақат алу Ас қорыту 
органдарының 

аурулары

Тері аурулары Қуық аурулары Жүрек аурулары Көз аурулары Мұрын, құлақ, 
тамақ аурулары

Тыныс алу органдарының сырқаты жұқпалы  аурулар

Жарақат алу Ас қорыту органдарының аурулары

Тері аурулары Қуық аурулары

Жүрек аурулары Көз аурулары

Мұрын, құлақ, тамақ аурулары



Спорттық
үйірмелер

желісін
дамыту

Денсаулық 
сағаттары

Профилактикалық
медицина

Арнайы
медициналық топ

Денсаулық 
кеңесі

Жұмыс бағыттары



Спорттық үйірмелер – 15

Қатысатын балалар саны- 225
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Күтілетін нәтиже

1
•Тәрбиеленушілердің сырқаттанушылығын
төмендету және денсаулығын нығайту

2

• Балалардың салауатты өмір салтына деген

қажеттіліктерін дамыту

3
• Әр бала үшін қолайлы әлеуметтік-
психологиялық микроклиматын құру

4

• Баланың дене тәрбиесін шынықтыру бойынша
отбасы мен мектеп бірлескен дәстүр
қалыптастыру







Мақсаты: эко-агро-энерго кешенін құра отырып,

тәрбиеленушілердің функционалды сауаттылығын дамытуға

жағдай жасау, ғылымға, ел экономикасын көтеруге, мамандық

таңдауға дұрыс бағыт беру, мектеп бітіргенде

ауылшаруышылық саласында еңбек жасауына мүмкіндік

туғызу.

«ЭКО-АГРО-ЭНЕРГО КЕШЕН»



Ғылыми-
зерттеу

жұмыстары

Тәжірибе 
алаңдары

Баспасөз  

орталығы

Кәсіби бағдар 
беру

Оқу

бағдарламалары

ЖОО мен эко 
орталықтармен 

байланыс

Жұмыс бағыттары



Интернат 
ауласындағы 2 га 

жер
Экосаябақ

Кәсіби бағдар 
кабинеті 

Розарий
Мектеп 

ауласындағы 
жеміс бағы

Бозарша (туя)  
алаңы

Шұбартүбек елді 
мекеніндегі 10 га 

жер
Көкөніс бақшасы 

Ресурстар:







«ПРОФИ» 

клубы



Мұғалімнің психологиялық бейнесі
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Үздіксіз кәсіптік өсуге 
қабілетті

Әріптестерімен өзара 
жұмыс істеуге 
қабілетті 

Көшбасшылыққа 
қабілетті



Тәрбиешінің психологиялық бейнесі
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Шығармашылық және 
танымдық

Ой өрісі кең  және 
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37; 97% 1; 3%

Ғылыми практикалық 
конференцияға қатысу 

тәрбиешілер 

барлық тәрбиешілер қатысқаны

42; 95% 2; 5%

Ғылыми практикалық 
конференцияға қатысу 

педагогтар 

барлық педагогтар қатысқаны



42; 93%

3; 7%

Баспа беттеріне 
жарияланған мақалалар 

педагогтар

Барлық педагог Жарияланды

37; 97%
1; 3%

Баспа беттеріне 
жарияланған мақалалар 

тәрбиешілер

Барлық тәрбиеші Жарияланды



42; 76%

13; 24%

Жаңартылған білім мазмұны
бойынша курс /мұғалімдер/

Барлық педагог курстан өткен

37; 
100%

0; 0%

Жаңартылған білім мазмұны
бойынша курс /тәрбиешілер/

Барлық тәрбиеші курстан өткен



42; 68%
20; 32%

АКТ саласы бойынша 
курстан өткен педагогтар

Барлық педагогтар Курстан өткен

37; 95%
2; 5%

АКТ саласы бойынша 
курстан өткен тәрбиешілер

Барлық тәрбиеші Курстан өткен



Жұмыс  бағыты

Кәсіби 
шеберлігін 

арттыру

Интеллектуалды 
деңгейін көтеру

Сөйлеу 
мәдениетін 
жоғарлату



Кәсіби шеберлігін 
арттыру

Ғылыми 
практикалық 

конференцияға 
қатысу

Баспасөз 
беттеріне 

мақалалар 
жариялау

АКТ саласы 
бойынша курстан 

өткен ұстаздар

«Тәжірибедегі рефлексия» деңгейлік курстан өту

Тренер: Сатыбалдина Л.С.

Интеллектуалды 
деңгейін  көтеру

Оқу 
сауаттылығы 

жобасы арқылы

/кітап оқу/

Конференциялар 
өткізу

Интеллектуалды 
сайыстар, дебат 

өткізу

Сөйлеу 
мәдениетін 
жоғарлату

Тренингтер

Ораторлық 
шеберлік 

сабақтары

Жұрт алдында 
сөйлеу мәдениеті  

/кеңестер беру/

Мәнерлеп оқу 
сайысы







Назарларыңызға рахмет!


