


                        Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің  
МҚКҚ  №49 «Алтынай» балабақшасы  туралы жалпы ақпарат  

Мектепке дейінгі МҚКҚ  №49 «Алтынай»   балабақшасы  мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны . Алматы ауданы  Петров   көшесі 3/1   
мекен – жайы бойынша орналасқан. 

Пайдалануға берілген уақыты -  2010  жылы. 
1. Бала ауқымы - 200 бала                                                               
2. Мекеме тиесілігі- Астана қаласы әкімдігі  
3. МДМ түрі – жалпы даму үлгісіндегі балабақша 
4. Басты қызметі- тәрбиелеу мен оқыту 
5. Негізгі қызметі- дамыту мен сауықтыру                                                   
 Балабақшадағы оқу тәрбие қызметі  мемлекеттік «қазақ» тілінде 

жүргізіледі.  
Қазақстан Республикасы Білім  және ғылым министірінің  2012 жылғы  

20 желтоқсандағы №557  бұйрығына  өзгерістер енгізу туралы Қазақстан  
Республикасы Білім  және  ғылым министірінің  2016  жылғы 22 маусымдағы  
№391 бұйрығымен  мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу 
жоспарына сәйкес, кіріктірілген білім салаларының  мектепке дейінгі тәрбие  
мен оқытудың үлгілік оқу  бағдарламасымен  жұмыс  жасайды. 

Топ  саны- 10 
Жас ерекшеліктеріне қарай төмендегідей топтастырылған:  
-  Кіші  топ – 1 
-  Ортаңғы  топ – 2 
- Ересек топ - 4 
- Мектепалды даярлық тобы – 3 
Шағын орталық – 2 топ 
- Ересек топ - 1 
- Мектепалды даярлық тобы – 1 
6. Материалдық–техникалық база: МДМ тиісті жабдықтармен, 

жиһаздармен, ойыншықтармен, техникалық құралдармен, оқыту кезінде 
қолданылатын әдебиеттермен қамтамасыздандырылды. Екі әдіскер  кабинеті 
компьютерлендірілген. Тұзды шахта арнайы құралдармен жабдықталған.  

7. Мектеппен сабақтастығы: Жылдық жоспарға сәйкес, мектеп және   
дайындық топтар арасында байланыс жасау,  педагогтармен  қызметтік 
тәжірибе алмасу.  

8.  Балаларды оқытуда тәрбие технологиясының түрі - ҚР 
Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты.  Базистік оқу 
жоспарының сағат сандары мемлекеттік жалпыға  міндетті білім беру 
стандартына сәйкес келеді. 
Мына құжаттар  басшылыққа ала отырып әзірленді: 
 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 

қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында 
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті 
стандарты, 2020 жылғы 5 мамырдағы № 182 бұйрықпен енгізілген 
өзгерістерімен және толықтыруларымен; 



 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 20 
желтоқсандағы № 557 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарлары  2020 жылғы 
12 мамырдағы № 195 бұйрықпен енгізілген өзгерістерімен. 

Кіші  топ – 9 сағат, вариативтік компонент-0 
Ортаңғы топ-12 cағат, вариативтік компонент-  1 сағат 
Ересек тобы-14 сағат, варивтивтік компонент-2 сағат 
Мектепалды даярлау топтары -20 сағат,  вариативтік компонент -3 сағат 
9. Балабақша  тиісті   мамандармен  қамтамасыздандыру үшін 

жұмыс атқаруда 
- Жалпы  қызметкерлер саны -46 
- Әкімшілік -9 
- Педагогикалық құрамы –21 
Педагогикалық  құрамының   білім   деңгейі: 
Жоғары педагогикалық білім-17 
Арнаулы орта білім  - 4 
Педагогикалық құрамның біліктілік  деңгейі: 
-жоғарғы санатты педагогтер-1 
- Бірінші   санатты педагогтар - 1 
- Екінші санатты педагогтар- 7 
- Cанаты жоқ педагогтар – 11 
Балабақшадағы  пән  мамандары: 

       - Орыс тілі маманы-2 
       - Музыка   маманы - 2 
       -  Педагог-психолог - 1 
                                  Жас ерекшеліктері туралы  тізімі 

№ Топтар  Жас ерекшелігі  Тәрбиешілер  
1     Кіші топ 

 «Айналайын» 
2-3 Тайбагарова Раушан Танирбергенова 

 
2 Ортаңғы  топ  

«Ақ сұңқар» 
3-4 Қосбармақова Аймереке Рахатқызы 

 
3 Ортаңғы топ «Аққу»             3-4 Ермек  Ақерке Ермекқызы 
4 Ересектер тобы 

«Балапан» 
3-4 Омарова Айдана Бекболатқызы 

5 Ересектер  тобы  
«Ақ көгершін» 

4-5 Жансейтова Асемгүл Сериковна 

6 Ересектер  тобы 
«Айгөлек» 

5-6 Шәріп Арайлым Талғатқызы 

7 Ересектер тобы 
«Балбөбек» 

5-6 Балабекова Жанат Усеновна 
 

8 Ересектер  тобы  
«Қарлығаш» 

5-6 Шериева Гүлнур Ашимхановна 

9 М.д. тобы   
«Балбұлақ» 

5-6 Муратова Маржан Укибаевна 
 

10 М.д тобы  
 «Бұлбұл» 

5-6 Бердахметова Мадина Серікқызы 



       Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№49 «Алтынай» балабақшасы» 
Мемлекеттік комуналдық қазыналық  кәсіпорнының 2019-2020 оқу 

жылының қорытынды есебі 
 

Көрсетілген  нәтиже: 

 1.      Педагтер денсаулық сақтау технологиясын тәрбиелеу мен оқыту 
жұмыстарында балалардың жас ерекшеліктеріне қарай қолдану жолдарын 
үйреніп оны өз тәжірибелерінде қолдана алды. 

 
2.    Балалардың қоршаған ортадағы құбылыстар мен заттарға қарапайым 

зерттеу жүргізу арқылы қабылдау, есте сақтау, ойлау т.б. қабілеттері жетіле 
түсті, тілдері дамып, сөздік қорлары артты. 

 
3. Ата-аналар балабақшаның тәрбиелеу мен оқыту жұмыстарымен 

таныса отырып, отбасылармен сабақтастығымыз  нығая түсті. 
  

     2019-2020 оқу жылы бойы балалармен төмендегідей іс-шаралар 
жүргізілді: 
Балалардың өмірін қорғау және денсаулығын сақтау бойынша:   

- Дәрігер, медбике үнемі балалардың денсаулығын назарда ұстады.  
- Барлық топтарда санитарлық-гигиеналық талаптардың күнделікті 

орындалуы бақыланып отырды.  
- Барлық топтарда балалардың  мәдени-гигиеналық машықтарын 

қалыптастыру жұмыстары үздіксіз жүргізілді.  
Мақсаты: Медициналық-педагогикалық бақылау арқылы балардың  

денсаулығын шынықтыру, балардың физикалық дамуын нығайту, балалар 
өмірін  қорғау.       
 

Дене шынықтыру 
Р/с Негізгі іс-әрекет 

мазмұны 
Мерзімі Жауаптылар 

1 «Денсаулық» білім беру 
саласы бойынша 
балабақшадағы дене 
шынықтыру  оқу 
қызметінің дұрыс 
ұйымдастырылуы. 

  
ҰОҚ үлгілік оқу 

жоспарына сәйкес 

Меңгеруші , 
әдіскер, 
деншынықтыру 
нұсқаушысы 
  

Режімдік сәттер 
1 Күнделікті бақылау: Күн 

тәртібінің орындалуы. 
(таңғы қабылдау, таңғы 
жаттығу, гигеналық 
машықтары, ұйқы, т.б.) 

Қазан Әдіскер, 
деншынықтыру 
нұсқаушысы 
 



2 Ұйқыдан  тұрған соң  
шынықтыру шараларын  
жүзеге  асыру; 
- беті-қолдарын салқын 

сумен шаю 
- көз, саусақ 

жаттығуларын жасау 
массажды 
төсеніштермен жүру 

Ақпан Әдіскер, 
топ тәрбиешілері 

3 Серуен кезінде тыныс 
алу және 
арттекуляциялық 
жаттығулар жасау 

Мамыр  Әдіскер, 
топ  тәрбиешілері 

Денсаулық күндері 
1  

«Шынықсаң шымыр 
боласың»   

Қыркүйек Меңгеруші , 
әдіскер  
Дене шынықтыру 
нұсқаушысы,   
Топ тәрбиешілері 

2  Спорт – денсаулық кепілі   Қаңтар Меңгеруші , 
әдіскер  
Дене шынықтыру 
нұсқаушысы,   
Топ тәрбиешілері 

3 Дені саудың – жаны сау  Сәуір  Меңгеруші , 
әдіскер  
Дене шынықтыру 
нұсқаушысы,   
Топ тәрбиешілері 

Дене шынықтыру сауық-кештері 
1 «Көңілді старт!» 

отбасылық жарыс 
(ортаңғы топ балалрымен) 

Тамыз Меңгеруші , 
әдіскер  
Дене шынықтыру 
нұсқаушысы,   
Топ тәрбиешілері 

2 «Әкем, шешем және мен – 
шынығамыз спортпен»  
(ересек, мектепалды 
даярлық топтары) 

Қараша Меңгеруші , 
әдіскер  
Дене шынықтыру 
нұсқаушысы,   
Топ тәрбиешілері 

3 «Көңілді эстафеталар!» 
ойын сауық (кіші топ 
баларымен) 

Наурыз  Меңгеруші , 
әдіскер  
Дене шынықтыру 
нұсқаушысы,   
Топ тәрбиешілері 

 



Дене шынықтыру мерекелері 
1 «Кім жылдам?» (ересек 

топтар) 
Қаңтар  Әдіскер, дене 

шынықтыру 
нұсқаушысы 

2   «Спорт менің өмірім» 
(ата-аналармен ортаңғы 
топтар) 

Сәуір Әдіскер, дене 
шынықтыру 
нұсқаушысы 

Рационалды теңестірілген тамақтануды ұйымдастыру 
1 Азық-түлік сапасын, 

сертификаттарын, 
сақталу ережелерін 
тексеріп бақылау 

Қыркүйек Диетмейірбике 
кәсіподақ комитетінің 
төрайымы 

2 Дәрігердің нұсқауы 
бойынша емдік 
тағамдар: 
- жеміс жидектер, 
- пияз,сарымсақ. 
- кептірілген жемістер 
 - С дәрумені 

Желтоқсан  Дәрігер, 
 диетмейірбике 
  
 

3 Тамақ құрамында 
көкөністерді, жемістерді, 
аскөктерді шикі күйінде 
пайдалану 

Наурыз   Дәрігер, 
 диетмейірбике 
 

4 Балалардың тамақтану 
процесінің 
ұйымдастырылуын 
қадағау. 

Мамыр Диетмейірбике 
кәсіподақ комитетінің 
төрайымы 
 

Медициналық-педагогикалық бақылау 
1 Барлық топтарда 

санитарлық-гигиеналық 
талаптардың  
орындалуын бақылау 

Қазан  Дәрігер, 
медбике   
 

Меңгеруші 
жанындағы 
 кеңес 

2 Балалардың жатын 
бөлмесінің тазалығы, 
балалардың ұйықтауға 
арналған киімдері, төсек 
нөмірлерінің сәйкестігі 

 Сәуір  Дәрігер, 
медбике    
 

Меңгеруші 
жанындағы 
 кеңес 

 
                          

  



Төтенше  жағдайлар бойынша  өткізілетін  іс-шаралар 

Мақсаты: Балаларға түрлі тақырыптағы іс-шаралар арқылы төтенше 
жағдайлардың алдын алу жолдарын түсіндіру, ұғындыру жұмыстары 
жүргізілді 

Р/с Жұмыстың  түрлері Мазмұны Мерзімі Жауаптылар 
1. Тәрбие сағаты:  

«Өрт – тілсіз жау» 
атты  балалармен  
әңгіме  өткізу. 

Балаларға өрт  
болдырмау  үшін  не  
істеу  керегін  
түсіндіру. Сіріңкемен, 
отпен ойнауға 
болмайтынын 
түсіндіру. 

Қыркүйек 
12.09.2018 

Барлық  
топтарының 
тәрбиешілері 

2. «Құпиясы  мол  
телефон» ойын сауық 

Бөтен  адам  телефон  
шалса  қалай  сөйлесу  
керек  туралы айтып  
беру 

Қазан Тәрбиешілер  

3. Әңгімлесу: «Улы 
заттар»   

Балалар  беталды  дәрі   
ішуге  болмайды деген  
түсініктерді  
қалыптастыру. 

Қараша Барлық  
топтарының   
тәрбиешілеріне 

4.   «Бүгінгі күні 
үлкендердің бала 
өміріне 
жауапкершілігі 
қандай?» 
 

Балалар өмірін қорғау 
үшін алдын ала 
жүргізілетін 
жұмыстармен 
тансытыру. Қауіпсіздік 
тәртібі ережелері  
туралы   ой бөлісі.  

Желтоқсан Барлық  
топтарының  
тәрбиешілері 

5. «Ауырмаудың жолын 
іздейік...» 

Жұқпалы аурулардан 
сақтауға мәдени 
гигиенаға үйрету  

Қаңтар Әдіскер, 
мектепалды 
даярлық  
топтарының 
тәрбиешілері 

6. Театрлық қойылым  
«Танымайтын адамға 
есік ашуға бола ма?»   

Үйдегі қауіпсіздік 
тәртіп туралы  
ережелерді түсіндіру. 
Балаларды өздерін 
қорғауға үйрету.  

Ақпан Әдіскер, 
ересек пен м.д. 
топтарының  
тәрбиешелері 

7. «Қарлы алаңда» 
ойын-сауық 
 
 

Балалардың  қауіпсіздік 
тәртіп 
түсініктерді  
қалыптастыру 

Наурыз Әдіскер, 
ересек  
мектепалды 
даярлық  
топтарының    
тәрбиешелері 



8.  «Жасанды  көл»   Су  шүмектерін  
ұстауға  болмайды, 
үнемі  жауып, тексеріп  
жүруге  тәрбиелеу. 

Сәуір Әдіскер, 
ересек  
мектепалды 
даярлық  
топтарының    
тәрбиешелері 

9. «Компьютердің 
денсаулыққа зияны» 
атты  әңгімелерді  
талдау. 

Компьтермен  қолдану  
тәсілдерін  бекіту. 

Мамыр Әдіскер, 
ересек  
мектепалды 
даярлық  
топтарының    
тәрбиешелері 

 
     Қазақстан Республикасы Тіл туралы Заңды іске асыру  бойынша: 

«Тілім – таусылмас жырым!» атты апталық ұйымдастырылды 
1 «Сыңғырла, қоңырау!» Қыркүйек Музыка жетекшісі 

Тәрбиешілер 
2 «Тілім – таусылмас жырым!» Қыркүйек Тіл мамандары, топ 

тәрбиешілері, 
Музыка  жетекшісі 

3 «Аяулы -Алтын күз» Қазан Барлық топтар 
 

4 «Елбасы күні» Қараша Барлық топтар 
 

5 «Тәуелсіз елдің ұрпағымын» Желтоқсан Ересек және 
мектепалды даярлық 
топтары 

6 «Кел, жаңа жыл жаңаша!» Желтоқсан Барлық топтар 
 

7 « Ұлттық ойындар» отбасылық 
спорттық жарысы 

Қаңтар  Ортаңғы  топтар 

8 «Аяулы  анашым» Наурыз Барлық топтар 
 

9 «Армысың әз Наурыз» Наурыз Барлық топтар 
 

10 «Кел балалар күлейік, күлкімен 
өмір сүрейік»  Театр қойылымы 
 

Сәуір Барлық топтар 
Музыка жетекшісі 
 

11 «Жұлдызды 
сағат»интеллектуалды ойын 

Сәуір Мектепалды даярлық 
топтар 

12 «Ғаламшардың ғажабы»  Сәуір Ересек топтар 

13 Қалалық шығармашылық 
балалар фестиваліне қатысу 

Үнемі Музыка  жетекшісі 
Тәрбиешілер 



14  «Достығымыз жарасқан» Мамыр Тәрбиешілер 
Музыка жетекшісі 

15 «Жеңіс күнін тойлаймыз» Мамыр Әдіскер 
Тәрбиешілер 

16 «Қош, бол балабақшам!» Мамыр Музыка жетекшісі 
Тәрбиешілер 

 
 Оқыту –тәрбиелеу үрдісін әдістемелік тұрғыдан ұйымдастыру 

Жылдық жоспар бойынша 5 педагогикалық кеңес өткізлуі қажет еді, 
дегенімен №4 пед.кеңес карантинге байланысты өткізілмеді.  

Тақырыбы:  
1.Жаңа оқу жылына дайындық  
2. «Денсаулық сақтау технологиялары арқылы балаларды салауатты 

өмір салтына тәрбиелеу» 
        3. Қоршаған ортаны зерттеу әрекеті арқылы балалардың танымдық 
қабілеттерін дамыту. 

       4. Балабақша мен отбасы арасындағы сабақтастықты нығайтуда   ата-
аналармен жүргізілетін  жұмыс түрлерін жетілдіру. 

5. «Оқу   жылындағы балабақшаның   қорытынды  жұмысы» 
Әр педогогикалық кенес алдында педагогтар жоспар бойынша ашық оқу 
қызметерін басқа да іс-шараларды өткізіп отырды. 
    Бес білім саласы бойынша тәрбиеленушілерге мониторинг 
жасалынды. 

1 
Қыркүйек 

Бастапқы 
мониторинг 
қорытндысы  

   №2 
Әдістемелік 
кеңесте  

Әдіскер, 
мамандар, 
тәрбиешілер  

2 
Қаңтар  

Аралық мониторинг 
қорытндысы 

№3 пед. 
кеңесте 

Әдіскер, 
мамандар, 
тәрбиешілер 

3 
Сәуір  

қорытынды 
мониторинг 
қорытндысы 

№5 пед. 
кеңесте 

Әдіскер, 
мамандар, 
тәрбиешілер 

Қорытынды мониторинг карантин болғандықтан алынбай қалды. 
 
  



Балалардың біліктері мен дағдыларының даму деңгейлерін бастпақы 
бақылау диогностикасының нәтижелері 

2019-2020 оқу жылы  Өткізу уақыты: қыркүйек 
 

Мектепалды даярлық топтар 
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"Бұлбұл" Балбөбек Қарлығаш 
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"Ақ сұңқар" 
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Коммуникация 

Таным 

Шығармашылық 

Әлеумет 



 
Балалардың біліктері мен дағдыларының даму деңгейлерін аралық 

бақылау диогностикасының нәтижелері 
2019-2020 оқу жылы  Өткізу уақыты: қаңтар 
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 Кластер және эксперименттік алаң бойынша ұйымдастырылған іс-
шаралар:  
1 «Қоршаған ортаны 

қорғауда салт-
дәстүріміздің маңызы»    

 Тәжірибелік 
семинар 

Қазан айы Меңгеруші, 
әдіскер 

2 «Табиғат ғажайыптары» 
атты балалардың ата-
аналармен бірлескен 

жұмысы 

Көрме Қазан айы Меңгеруші, 
әдіскер, топ 

тәрбиешілері 

3 «Табиғатты сүйесің бе? 
Дәстүріңді білесің бе?» 

 Серіктес 
балабақшалар 

арасында 
сайыс 

Қаңтар айы Меңгеруші, 
Инновация 

әдіскері, 
тәрбиешілер 

4 «Экология – ел 
тағдыры» 

Дөңгелек 
үстел 

Сәуір 
айы 

Меңгеруші,  
инновация 

әдіскері 
«Табиғатты сүйесің бе? Дәстүріңді білесің бе?» атты серіктес 

балабақшалар арасында ұйымдастырылған сайыста мектепалды даярлық 
топтарынан 3 бала қатысып, ІІІ орынды иеленді.  

       
 
 
 
 
 2019-2020 оқу жылы балалардың біліктері мен дағдыларының даму 

деңгейлерін бастапқы және аралық бақылау диогностикасының 
салыстырмалы нәтижелері 

 
                                           Мектепалды даярлық топтар 

 
 

36 

59 61 
54 

59 

45 

18 

66 

42 

14 

41 41 
32 

66 69 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

"Ақкөгершін"  "Балбұлақ"  "Айгөлек"  

Денсаулық 

Коммуникация 

Таным 

Шығармашылық 

Әлуемет 



 
Ересектер тобы 

 

 
Ортаңғы тобы 

 

72 
71 71 

68 

70 

65 

72 

68 
67 

65 

60

62

64

66

68

70

72

74

"Балбұлақ"  "Айгөлек"  

Денсаулық 

Коммуникация 

Таным 

Шығармашылық 

Әлуемет 

37 

45 
50 

24 

47 

32 

24 

47 

32 
27 

47 

36 
32 

47 
43 

0

10

20

30

40

50

60

"Бұлбұл" Балбөбек Қарлығаш 

Денсаулық 

Коммуникация 

Таным 

Шығармашылық 

Әлеумет 

53 
58 

50 50 
55 

32 

55 55 

32 

60 
55 

36 

48 
55 

43 

0

10

20

30

40

50

60

70

"Бұлбұл" Балбөбек Қарлығаш 

Денсаулық 

Коммуникация 

Таным 

Шығармашылық 

Әлеумет 

29 

17 

26 

11 

32 

11 

48 

22 

39 

26 

0

10

20

30

40

50

60

"Аққу" "Айналайын" 

Денсаулық 

Коммуникация 

Таным 

Шығармашылық 

Әлеумет 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кіші топ 

 

55 

42 

30 

51 

30 

46 

52 

34 34 

55 

38 

19 

52 

38 

50 

0

10

20

30

40

50

60

"Аққу" "Айналайын" "Балапан" 

Денсаулық 

Коммуникация 

Таным 

Шығармашылық 

Әлеумет 

32 

38 

56 

35 

0

10

20

30

40

50

60

"Ақ сұңқар" 

Денсаулық 

Коммуникация 

Таным 

Шығармашылық 

Әлеумет 



 
 

 Жас мамандармен жұмыс:  
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"Ақ сұңқар" 

Денсаулық 

Коммуникация 

Таным 

Шығармашылық 

1 Жас мамандардың тізімін 
құру.   Жас мамандарға 
тәлімгерлер тағайындау.   
«Балабақшаның күн 
тәртібін ұйымдастыру 
жолдары» 

 
Қыркүйек  

Меңгеруші, 
әдіскер 

кәсіподақ 
төрайымы 

 Әдістемелік 
кеңесте 

2 Жас мамандардың оқу 
қызметтеріне қатысу, 
тәлімгерлердің кеңестері 

Қараша Әдіскер, 
тәлімгерлер 

Оқу қызметіне 
қатысу 

парағын 
толтыру 

3 Мектеп жасына дейінгі 
балалардың 
психологиялық даму 
ерекшелігі және қарым-
қатынас жасау жолдары 

Қаңтар Психолог  Шеберлік 
сынып 

4 Балабақшаның тәрбиелеу 
мен оқыту  процесінде 
инновациялық 
технологияларды қолдану  

Наурыз Инновация 
әдіскері   

 

Дөңгелек 
үстел 



Төмендегі педагогтардың кәсіби біліктілігін арттырды 

 
  

1 Қарашаева Г.Н «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 
орталығы 
(72 сағат) «Білім беру парадигмасының 
өзгеруі жағдайында мектепке дейінгі және 
бастауыш білім беру мазмұнының 
сабақтастығын қамтамасыз ету»  
13.09. 2019 
№0319525 

2 Серикпаева Г. К «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 
Педагогикалық шеберлік орталығы 
әзірлеген балалардың мектепалды даярлығы 
бойынша мектепке дейінгі ұйым 
педагогтерінің біліктілігін арттыру білім 
беру бағдарламасы бойынша 120 
академиялық сағат көлемінде курсты 
аяқтады 
29.07-16.08.2019 
№ 125288 

3 Балабекова Ж.У 1.«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық 
орталығы»А.Қ. «Использование 
информационно – коммуникационных в 
деятельности воспитателя в условиях новой 
парадигмы образования» (72сағат) 
12.11.2019ж  №0319740 

4 Муратова Маржан 
Укибаевна 

ҚРБ және ҒМ   Мектепке дейінгі ұйым 
педагогтерінің біліктілігін арттыру білім 
беру бағдарламасы бойынша (235 
академиялық сағат) 
14.10.2019- 19.12.2019ж  
№0033456 

5 Дуйсекулова Лаура 
беккалиевна 

«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық 
орталығы»А.Қ. 
«Организационно-педагогические аспекты 
метододической работы в условиях» 
 

6 Омарова Айдана 
Бекболатовна 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 
«Педагогикалық шеберлік орталығы» 
жекеменшік мекемесінде біліктілікті 
арттыру курсы 
03.02-20.03.2020ж 
№003484 
235 академиялық сағат 



       Ата-аналармен жүргізілген жұмыстар:  

1 Ата-аналар жиналыстары Қыркүйек  Балабақша 
әкімішілігі 

2 Ата- аналармен психологиялық 
тренинг Желтоқсан  Психолог 

Т.С.Тұяқбаева 

3 

Баланың балабақшаға бейімдеу 
жолдары. Балабақшаға жаңадан 
келген балалардың ата-аналарына 
кеңестер  

Қыркүйек  Психолог, 
тәрбиешілер  

4 Балаға ұялы телефондар мен 
компьютелердің зияны  Қаңтар  Психолог, 

тәрбиешілер 

5 
Баланың мектепке психологиялық, 
педагогикалық дайындығы  
(ақыл -кеңес) 

Сәуір  

 Әдіскер, 
психолог, 
мектепалды топ 
тәрбиешілері  

6 
«Дәстүрім мен табиғатым 
байлығым» ата-аналармен бірлесе 
көрме ұйымдастыру   

Қазан   Психолог, 
тәрбиешілер  

7 «Отбасы жарастығы» тренинг  Ақпан   
Әдіскер,  
Психолог, 
тәрбиешілер 

8 Балалармен  Елбасы музейіне 
саяхаттау Мамыр  

 Әдіскер, 
психолог, 
мектепалды 
даярлық  топ 
тәрбиешілері  

     
    -Астана гуманитарлық колледж студентерін тәжірибеден өтукізу, 
бірлесе  
іс-шаралар атқаружұмыстары жүргізіліді. Психолог Т.С.Тұяқбаева және 
әдіскер Б.Л.Дуйсекуловамен бірлескен жұмыстар ұйымдастырылды. 
 

-    Тілдер апталығы бойынша мектепалды даярлық топтары арасында 
ертеңгілік, ал ересектер топтары арасында мәнерлеп оқудан сайыс 
ұйымдастырылды. 

№69 «Еркемай» балабақшасында ұйымдастырылған қалалық жолда 
жүру ережесіне  байланысты: 

- Мектепке дейінгі ұйымдарға арналған «Жолда абайла, балақай!» 
қалалық Брейн -ринг балалар байқауына мектепалды даярлық 
топтарынан 5 бала қатысып, ІІІ орын иеленді. 

- «Абай дана, Абай дара қазақта» атты 2020 жылдың 11 наурызында 
№79 «Шабыт» балабақшасында ұйымдастырылытан қалалық 
байқауға қатысатын  жеңімпазды анықтау үшін  балабақша ішілік 
байқау ұйымдастырдық. Байқауға жалпы 14 бала қатысып, Қанат 



Рахымжан бас жүлдені иемденді. Карантинге байланысты қалалық 
байқау ұйымдастырылмай қалды 

-  Гуманитарлық колледждің ұйымдастыруымен өткізілген қалалық 
«Жұлдызды жол» интеллектуалдық ойынына мектепалды даярлық 
топ тәрбиеленушілері Абай Заңғар мен Шопанова Ясмина қатысып, 
ІІІ орынды иеленді. 

      
2019-2020 оқу жылында кеткен кемшіліктер:  

 
-  Педагогтардың біліктілі артыру курстарынан өту деңгейі өте төмен.  
- Инновациялық технологияларды оқу қызметтерінде қолдану аясы  тар.  
- Педагогтардың баспа бетеріне мақалалар жарялау, іс-тәжірибелерін 

қала деңгейінде насихаттау болмады.  
- Қалалық, республикалық деңгейде өткізілетін іс-шараларға жыл 

бойына барлық педагогтардың қатысуы  төмен.  
 Алдағы 2020-2021 оқу жылында осы кемшіліктерді жою жолдарын 

қарастыру қажет.  
 

 
  

  



МҚКҚ  №49 «Алтынай» балабақшасының 2020 – 2021 оқу жылына 
қойған мақсаты мен міндеттері 

 
Тақырыбы:  «Мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық білім 

беруде зерттеу әрекетінің маңызы» 

Мақсаты: Балаларға зерттеу әрекеті арқылы  экологиялық білім бере 
отырып,  салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелеу.  

 

Міндеттері:  

 1. Қарапайым зерттеу әрекеті арқылы балалардың экологиялық 
білімдерін жетілдіру.  

2.   Балаларға экологиялық білім беруде  дамытушы ойындарды қолдана 
отырып, креативті ойлауға жетелеу;  

3. Ұлттық құндылықтар арқылы  балабақша мен отбасы арасындағы 
сабақтастықты нығайта түсу.  

Күтілетін нәтиже: 

1. Денсаулық сақтау технологиясы (саусақ жаттығулары, көзге 
арналған, тыныс алу, ойын  т.б.) негізінде балалар денсаулықтарына дұрыс 
қарауды үйренеді, салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиеленеді.  

2. Тәрбиелеу мен оқыту жұмыстарында дамытушы ойындарды қолдану 
нәтижесінде балалардың зейіндері, ойлау, есте сақтау қабілеттері жетіледі, 
креативті ойлаудың алғашқы бастамалары басталады.  

3. Ата-аналар мен балабақшаның тәрбиелеу және оқыту жұмыстары 
онлайн, дәстүрлі, дәстүрден тыс әдістер арқылы ұйымдастырылып, 
отбасымен сабақтастығы нығая түседі. 

 

  



Балабақшаның  тәрбие мен оқыту  жұмыстарында  басшылыққа алатын 
негізгі нормативтік құжаттар 

Р/с Құжаттың   аталуы Құжаттың  мазмұны 
1 Елбасының 2018 жылғы 5 қазандағы «Қазақстандықтардың әл-

ауқатының өсуі:табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» Қазақстан халқына 
жолдауы 

2 ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші 
өнеркәсіптік ревалюция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері»  
Қазақстан халқына жолдауы 

3 «Білім   туралы»  Қазақстан  Республикасының  2007 жылғы 27 
шілдедегі №319 Заңы 

4 Қазақстан  Республикасындағы «Тіл   туралы»  Заңы  11.07.1997  жыл   
№151 

5 «Кемтар балаларды әлеуметтік  және медициналық-педагогикалық 
түзету арқылықолдау туралы»  Қазақстан  Республикасының 
2002 жылғы 11 шілдедегі №319 Заңы 

6   «Ойыншықтар  қауіпсіздігі  туралы»  ҚР  2007 жылғы  21 шілдедегі 
№306 Заңы 

7 «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйіне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары  
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 
тамыздағы  № 615 бұйрығы 

8 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім 
беру стандарттарын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы 
№604 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
жоба 

9 Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 
үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы 
Білім және ғылым министрінің  2012ж  20 желтоқсандағы №557 
бұйрығына  өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы  жоба (ҚР БҒМ 
2016 жылғы 22 маусымдағы №391 бұйрығының 1-қосымшасы) 

10 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы»  
(ҚР БҒМ 2016 жылғы 12 тамыздағы  №499 бұйрығы) 

11 Мектепке дейінгі балалар ұйымдарынды кезектілікті қалыптастыру мен 
оның қызметін және жолдамаларды бекіту процесін автоматтандыру 
жөніндегі әдістемелік ұсынымдар туралы,  ҚР БҒМ 2017 жылғы 14 
шілдедегі №337 бұйрығы 
 

 
12 

«Ойыншықтарды психологиялық-педагогикалық сараптамадан өткізу 
ережесін бекіту туралы»  ҚР БҒМ 2008 жылғы 10 маусымдағы №337 
бұйрығы  
 



 
 
 
 
 
 

  

13 «Білім және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді  
аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын, сондай-ақ Мектепке 
дейінгі , бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің , жалпы білім 
беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік , орта білімнен 
кеінгі білімнің  білім беру бағдарламаларын іске асыратын  білім беру 
ұйымдарында  жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға 
теңестірілген  тұлғаларды аттестаттаудан өткізу  қағидалары мен 
шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министірінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы №83 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы» ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2017 жылғы 17 
қазанындағы №530 бұйрығы 
 

14 «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын 
бекіту туралы»   ҚР БҒМ 2018жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығы 

15 «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген  тұлғалардың 
лауазымдарының  үлгілік біліктілік сипаттамаларын  бекіту туралы»  ҚР 
БҒМ 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығы 

16 «Мектепке дейінгі , орта білім беру ұйымдарын , сондай-ақ арнайы 
білім беру  ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру  
нормаларын  бекіту туралы» »  ҚР БҒМ 2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 
бұйрығы 

17 «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын 
ұйымдастыру  және оны сайлау тәртібінің үлгілік  қағидаларын бекіту 
туралы» »  ҚР БҒМ 2017 жылғы 22 шілдедегі №355 бұйрығы 

18 Педагог кадрлардың  біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру  
және өткізу  қағидалары ,»  ҚР БҒМ 2017 жылғы 18 қаңтардағы 
бұйрығы 

19  Мектепке дейінгі ұйымдардың локальды  (жергілікті)  актілері (Жарғы, 
Ішкі тәртіп ережелері және басқалары) 



І.  САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 
 

Мақсаты: Медициналық-педагогикалық бақылау арқылы балалардың  
денсаулығын шынықтыру, балалардың физикалық дамуын нығайту, балалар 
өмірін  қорғау.       
 

Дене шынықтыру 
Р/с Негізгі іс-әрекет 

мазмұны 
Мерзімі Жауаптылар 

1 «Денсаулық» білім беру 
саласы бойынша 
балабақшадағы дене 
шынықтыру  оқу 
қызметінің дұрыс 
ұйымдастырылуы. 

  
ҰОҚ үлгілік оқу 

жоспарына сәйкес 

Меңгеруші , 
әдіскер, 
деншынықтыру 
нұсқаушысы 
  

2 Тақырыптық бақылау қазан Меңгеруші , 
әдіскер 

3 Кешенді бақылау ақпан Меңгеруші , 
әдіскер 

Режімдік сәттер 
1 Күнделікті бақылау: Күн 

тәртібінің орындалуы. 
(таңғы қабылдау, таңғы 
жаттығу, гигеналық 
машықтары, ұйқы, т.б.) 

Қазан Әдіскер, 
деншынықтыру 
нұсқаушысы 
 

2 Ұйқыдан  тұрған соң  
шынықтыру шараларын  
жүзеге  асыру; 
- беті-қолдарын салқын 

сумен шаю 
- көз, саусақ 

жаттығуларын жасау 
массажды 
төсеніштермен жүру 

Ақпан Әдіскер, 
топ тәрбиешілері 

3 Серуен кезінде тыныс 
алу және саусақ 
жаттығулар жасау 

Мамыр  Әдіскер, 
топ  тәрбиешілері 

Денсаулық күндері 
1  

«Шымыр болып өсеміз!»   
Қыркүйек Меңгеруші , 

әдіскер  
Дене шынықтыру 
нұсқаушысы,   
Топ тәрбиешілері 
 



2  Спорт біздің досымыз!  Қаңтар Меңгеруші , 
әдіскер  
Дене шынықтыру 
нұсқаушысы,   
Топ тәрбиешілері 

3 Дені сау ұрпақ  ұлт 
болашағы! 

Сәуір  Меңгеруші , 
әдіскер  
Дене шынықтыру 
нұсқаушысы,   
Топ тәрбиешілері 

Дене шынықтыру сауық-кештері 
1 «Спорт сенің серігің!»  

Асфальтта сурет салу 
Тамыз Меңгеруші , 

әдіскер  
Дене шынықтыру 
нұсқаушысы,   
Топ тәрбиешілері 

2 «Әкем, шешем және мен»  
(ересек, мектепалды 
даярлық топтары) 

Қараша Меңгеруші , 
әдіскер  
Дене шынықтыру 
нұсқаушысы,   
Топ тәрбиешілері 

3 «Көңілді эстафеталар!» 
ойын сауық (кіші топ 
баларымен) 

Наурыз  Меңгеруші , 
әдіскер  
Дене шынықтыру 
нұсқаушысы,   
Топ тәрбиешілері 

Дене шынықтыру мерекелері 
1 «Кім шапшаң?» (ересек 

топтар) 
Қаңтар  Әдіскер, дене 

шынықтыру 
нұсқаушысы 

2   «Дені сау отбасы»  
(ата-аналармен ортаңғы 
топтар) 

Сәуір Әдіскер, дене 
шынықтыру 
нұсқаушысы 

Рационалды теңестірілген тамақтануды ұйымдастыру 
1 Азық-түлік сапасын, 

сертификаттарын, 
сақталу ережелерін 
тексеріп бақылау 

Қыркүйек Диетмейірбике 
кәсіподақ комитетінің 
төрайымы 

2 Дәрігердің нұсқауы 
бойынша емдік 
тағамдар: 
- жеміс жидектер, 
- пияз,сарымсақ. 
- кептірілген жемістер 
 - С дәрумені 

Желтоқсан  Дәрігер, 
 диетмейірбике 
  
 



3 Тамақ құрамында 
көкөністерді, жемістерді, 
аскөктерді шикі күйінде 
пайдалану 

Наурыз   Дәрігер, 
 диетмейірбике 
 

4 Балалардың тамақтану 
процесінің 
ұйымдастырылуын 
қадағау. 

Мамыр Диетмейірбике 
кәсіподақ комитетінің 
төрайымы 
 

Медициналық-педагогикалық бақылау 
1 Барлық топтарда 

санитарлық-гигиеналық 
талаптардың  
орындалуын бақылау 

Қазан  Дәрігер, 
медбике   
 

Әкімшілік 
жанындағы 
 кеңес 

2 Балалардың жатын 
бөлмесінің тазалығы, 
балалардың ұйықтауға 
арналған киімдері, төсек 
нөмірлерінің сәйкестігі 

 Сәуір  Дәрігер, 
медбике    
 

Әкімшілік 
жанындағы 
 кеңес 

 
 
  



 
ІІ. КАДРЛАРМЕН ЖҰМЫС 

 
2.1. Педагогтерді аттестаттаудан өткізу 

 
Мақсаты: Аттестациядан өтетін педагогтарға бағдар беру, әдістемелік 

көмек көрсету, ІІ санатқа өтетін педагогтарға аттестаттаудан өткізу.  

Р/
с 

Жұмыстың мазмұны Мерзімі Жауаптылар Қаралатын 
жері 

1. Балабақшада аттестация 
мүшелері құрамын 
бекіту. 

26.08.2020  Меңгеруші   Пед.кеңесте 

2. Аттестаталушы 
педагогтардың  
әдістемелік жұмыстарды 
ұйымдастыру деңгейін 
бақылау; 
1) Инновациялық 
технологияларды 
меңгеру деңгейі,  
әдістемелік құжаттарды 
жүргізуі    

қыркүйек Аттестация 
комиссиясы 
мүшелері 
 

Аттестациялық 
комиссия 
отырысы 

3. 
 
 

Аттестаталушы 
педагогтардың   
балабақша ішілік және 
қалалық  іс-шараларды 
ұйымдастыру деңгейі.  

 қараша  Аттестация 
комиссиясы 
мүшелері 
 

Аттестациялық 
комиссия 
отырысы 

4.   Аттестаталушы 
педагогтардың жас 
мамандарға және 
педагогтарға жаңа 
инновация 
технологияларын 
қолдану деңгейі (іс-
тәжірибелері, дөңгелек 
үстелдер, шеберлік 
сыныптар, т.б) 

қаңтар 
 

Аттестация 
комиссиясы 
мүшелері 
 

Аттестациялық 
комиссия 
отырысы 

5  Аттестаталушы 
педагогтердің ашық оқу 
қызметтерін  
ұйымдастыру деңгейі 

наурыз  Аттестация 
комиссиясы 
мүшелері 
 

Аттестациялық 
комиссия 
отырысы 

6  Аттестациядан өткен 
педагогтердің жұмысына 
жалпы қортынды  
 

мамыр Аттестация 
комиссиясы 
мүшелері 
 

Аттестациялық 
комиссия 
отырысы 



 

2.2. Біліктілікті арттыру 

Мақсаты:  Педагогтардың кәсіби біліктілігін арттыру, білім беру мазмұнын 
жаңарту бағытында инновациялық технологияларды қолдану деңгейін 
көтеру, жұмыс сапасын арттыру.  
 

Р/
с 

 Педагогтың аты-жөні  Курстан соңғы рет 
өткен жылдары 

 Курстан өтетін 
жылдары 

1 Қосбармақова 
Аймереке Рахатовна 
 

«Назарбаев Зияткерлік 
мектептері» ДББҰ 
«Педагогикалық шеберлік 
орталығы» жекеменшік 
мекемесінде біліктілікті 
арттыру курсы 
 

 

  
Балабекова Жанат 
Усеновна 
 
 
 
 
 

«Назарбаев Зияткерлік 
мектептері» ДББҰ 
«Педагогикалық шеберлік 
орталығы» жекеменшік 
мекемесінде біліктілікті 
арттыру кур 
28.09-13.11.2020 

 

2 Балабекова Ж.У 1.Астана қаласы білім 
беру орталығы «ҚР 
МЖМБС жүзеге асыру 
жағдайында инклюзивті 
білім беруді дамыту» 
тақырыбы бойынша 
семинарға қатысқаны 
үшін берілген (16 сағат) 
2018 жыл  
№ 003002 
Астана қаласы білім беру 
орталығы «Мектепке 
дейінгі ұйымдардағы 
заттық-кеңістік » (16 
сағат) №002486 
Астана , 2018 
2. «Өрлеу» Біліктілікті 
арттыру ұлттық 
орталығы»А.Қ. 
«Использование 
информационно – 

 



 

 

 

 

 

 

 

коммуникационных в 
деятельности воспитателя 
в условиях новой 
парадигмы образования» 
(72сағат) 12.11.2019ж  
№0319740 
 

3 Тулендиева Ұ.Т «Өрлеу» біліктілікті 
арттыру ұлттық орталығы 
(72 сағат) 
«Психолого –
педагогические основы 
профессиональной 
деятельности»  
06.04.2018 
 №0209804  
 

 

4 Муратова Маржан 
Укибаевна 

ҚРБ және ҒМ   Мектепке 
дейінгі ұйым 
педагогтерінің біліктілігін 
арттыру білім беру 
бағдарламасы бойынша 
(235 академиялық сағат) 
14.10.2019- 19.12.2019ж  
№0033456 

 

5 Омарова Айдана 
Бекболатовна 

«Назарбаев Зияткерлік 
мектептері» ДББҰ 
«Педагогикалық шеберлік 
орталығы» жекеменшік 
мекемесінде біліктілікті 
арттыру курсы 
03.02-20.03.2020ж 
№003484 
235 академиялық сағат 

 



2.3. Жас мамандармен жұмыс 
 

Жас мамандармен жұмыс жоспары 
Мақсаты: Жас мамандардың педагогикалық шеберліктерін, 
шығармашылықтарын жетілдіру, қазіргі білім беру талабына сай 
педагогтарға бағыт-бағдар беру. 
 

 
ІІІ. БІЛІМ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
3.1. Ұйымдастырған оқу қызметтері 

3.2.  
Р/с Негізгі іс-әрекет мазмұны Мерзімі Жауаптылар 

1 «Денсаулық» білім беру 
саласы бойынша 
балабақшадағы дене 
шынықтыру  оқу қызметінің 
дұрыс ұйымдастырылуы. 

 Оқу қызметінің 
кестесі бойынша  

Меңгеруші , 
әдіскер  
  

 
 

 

Р/с Жұмыс мазмұны Мерзімі Жауапты Қаралатын 
жері 

1 Жас мамандардың тізімін 
құру.   Жас мамандарға 
тәлімгерлер тағайындау.   
«Қазіргі жағдайға 
байланысты кезекші топта 
жұмыс жасау жолдары» 

 
    тамыз   

Меңгеруші, 
әдіскер 

кәсіподақ 
төрайымы 

 Әдістемелік 
кеңесте 

2 Жас мамандардың оқу 
қызметтеріне қатысу, 
тәлімгерлердің кеңестері 

Қазан Әдіскер, 
тәлімгерлер 

Оқу қызметіне 
қатысу 

парағын 
толтыру 

3 Ата-аналармен қарым-
қатынас жасаудың тиімді 
әдіс-тәсілдері 

Қаңтар Психолог  Шеберлік 
сынып 

4 Күннің ІІ жартысында 
денсаулық сақтау 
технологиясын  қолдану 

Наурыз Инновация 
әдіскері   

 

Дөңгелек 
үстел 

5 
 
 
 

 

«Мен таңдаған 
мамандық» жас мамандар 
жетістіктері мен 
қиындықтары бойынша өз 
ойларын ортаға салады.  

 
Мамыр 

Әдіскер, 
психолог, 

тәлімгерлер 
 

Көңілді алаң 



 

3.2.  Ертеңгіліктер мен ойын –сауықтар, байқаулар  

Р/с Жұмыс мазмұны Мерзімі Жауаптылар 
1 «Сыңғырла, алғашқы  

қоңырау!» 
Қыркүйек Музыка жетекшісі 

Тәрбиешілер 
2 «Тілім  менің- тірегім!» Тілдер 

мерекесіне арналған апталық 
Қыркүйек Тіл мамандары, топ 

тәрбиешілері, 
Музыка  жетекшісі 

3 «Сыйға толы -Алтын күз» Қазан Барлық топтар 
 

4 «Елбасы күні» Қараша Барлық топтар 
 

5 «Тәуелсіздік  тұғырым!» Желтоқсан Ересек және 
мектепалды даярлық 
топтары 

6 «Жаңа жыл жарылқасын !» Желтоқсан Барлық топтар 
 

7 «Аламан» отбасылық спорттық 
жарысы 

Қаңтар  Ортаңғы  топтар 

8 «Нұрын шашқан ақ анам!» Наурыз Барлық топтар 
 

9 «Ұлыс оң болсын!» Наурыз Барлық топтар 
 

10 «Кел, балалар күлейік!»   
Қуыршақ театры қойылымы 
 

Сәуір Барлық топтар 
Музыка жетекшісі 
 

11 «Жұлдызды 
сағат»интеллектуалды ойын 

Сәуір Мектепалды даярлық 
топтар 

12 «Мен ғарышкер боламын!»  Сәуір Ересек топтар 

13 Қалалық балалар фестиваліне 
қатысу 

Үнемі Музыка  жетекшісі 
Тәрбиешілер 

14  «Тату доспыз бәріміз!» Мамыр Тәрбиешілер 
Музыка жетекшісі 

15 «Жеңіс туы желбіре!» Мамыр Әдіскер 
Тәрбиешілер 

16 «Қош бол, алтын ұя- 
балабақшам!» 

Мамыр Музыка жетекшісі 
Тәрбиешілер 

 
 
 
 
 



 
3.3 Білім беру процесінің ашық көрсетілімдері 

Педагогикалық кеңестер 
 

      №1  педагогикалық  кеңес   
Мақсаты: 2020-2021 оқу жылына топтардың, педагогтардың 

дайындығы, Биылғы жылғы алға қойған мақсат, міндеттерді айқындау. 
Жылдық жұмыс жоспарын талдау, бекіту. 
 

№ 
 

Мазмұны 
 

Мерзімі 
 

Жауаптылар 

 Тақырыбы:  «Жаңа оқу жылына жаңа қадаммен!» 
Мақсаты: 2020-2021 оқу жылына топтардың, педагогтардың 
дайындығы, Биылғы жылғы алға қойған мақсат, міндеттерді айқындау. 
Жылдық жұмыс жоспарын талдау, бекіту.   Қазіргі ахуалға байланысты 
қезекші топпен жұмыс, қашықтан оқыту, штаттық кестеге сай оқыту 
барысымен таныстыру.  

1. Тамыз кеңесінің 
материалдарын талқылау  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Тамыз 
       31.08.2020 
 

  Меңгеруші 

2. Тақырыптық бақылау 
қорытындысы: 
Топтардың жаңа оқу 
жылына дайындығын 
бақылау.  
 

Меңгеруші, әдіскерлер 

4.  2020-2021 жаңа оқу 
жылының жылдық 
жоспарымен және  
мақсат-міндеттерімен 
таныстыру. Оқу 
жоспарын талдау және 
бекіту (2020-2021  жаңа 
оқу жылының  күн  

Меңгеруші, 
Әдіскер 

Р/с Жұмыс 
мазмұны 

Мерзімі Жауапты 

1 Ашық оқу 
қызметі 

қазан 
 
 

Тәрбиешілер,  
пән жетекшілері 

2 Ашық оқу 
қызметі 

желтоқсан Тәрбиешілер,  
пән жетекшілері 

3 Ашық оқу 
қызметі 

ақпан Тәрбиешілер,  
пән жетекшілері 

4 Ашық оқу 
қызметі 

сәуір Тәрбиешілер,  
пән жетекшілері 



тәртібі, оқу қызметінің 
кестесі) 

5. Эксперименттік алаң 
бағдарламасымен 
таныстыру, жұмыс 
жоспарын бекіту 

 

7. Аттестациядан өтетін 
педагогтардың тізімін 
анықтап, бекіту, 
коммисия құрамын 
сайлау 

Меңгеруші, әдіскер 
 

8. №1 педагогикалық кеңес 
шешімі 

Меңгеруші 

 
 
 

  



 
№ 2   Педагогикалық   кеңеске   ашық оқу қызметтері    

 
№ 
 

Мазмұны Мерзімі 
 

Жауаптылар 

1. «Денсаулық» саласы 
Таза ауаның адам өміріне 
маңызын зерттей отырып, 
табиғат аясында 
денешынықтыру  

 
 

 
Қазан айы 

 

Дене шынықтыру 
нұсқаушысы 
Есенілі Н.Е 
Женисов М.А. 
Ортаңғы  топтар  
тәрбиешілері  

2. «Қатынас» саласы 
ұйымдастырылған ашық оқу 
қызметін ұйымдастыру 

М.д.топтары  
тәрбиешілері  
 
 

3. «Таным» саласы 
ұйымдастырылған ашық оқу 
қызметін ұйымдастыру 

 Кіші топ тәрбиешілері 
 

4. «Шығармашылық» саласы  
ұйымдастырылған ашық оқу 
қызметін ұйымдастыру  

Ересектер топ тары 
тәрбиешілері 

5 «Әлеумет» саласы 
ұйымдастырылған ашық оқу 
қызметін ұйымдастыру 

 Ересектер топ тары 
тәрбиешілері 

 № 2 Педагогикалық  кеңес   
 

 Тақырыбы:  Қарапайым зерттеу әрекеті арқылы балалардың экологиялық 
білімдерін жетілдіру.  
Мақсаты:  Қарапайым зерттеу әрекеті арқылы балалардың экологиялық 
білімдерін жетілдіру, қоршаған ортаны қорғауға, аялауға тәрбиелеу.  
  
 

1. №1 педагогикалық  кеңес 
шешімі  бойынша  анықтама 

 
 
 
 
 

Қараша айы 

Меңгеруші  
      Керимбекова С. К. 

 
2. Балаларға зерттеу әрекеті 

арқылы экологиялық тәрбие 
берудің маңызы   

Инновация әдіскер 
 Камбарова А.У. 

3. Суды зерттеу арқылы 
экологиялық тәрбие беру 

  
Тәрбиеші  

4. Бөлме гүлдерін зерттеу. 
Шеберлік сынып 

Ересектер тобы 
тәрбиешісі 

 
5. «Ауа бар ма?» ауаны 

зерттеу. Шеберлік сынып.  
Психолог   

 
6.  Табиғаттың үндерін зерттеу Музыка жетекшісі 



арқылы  табиғатқа деген 
сүйіспеншіліктерін арттыру.  

 

7. Фронталды бақылау 
қорытындысы:   Топтағы 
табиғат бұрышына    
бақылау. 

Меңгеруші, әдіскер 

8 №2 педагогикалық  кеңес  
шешімі. 

Меңгеруші  
      Керимбекова С. К. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 3   педагогикалық   кеңеске   ашық  оқу қызметтері 

 
№ Мазмұны Мерзімі Жауаптылар 
1 «Әдемі гүлдер» гүлдердің 

түсіне, үлкен, кішісіне 
назар аударта отырып, 
ойын әрекетін қолдану  
Сенсорика 
ұйымдастырылған оқу 
қызметі 

 
Желтоқсан 

 

«Айналайын» кіші   топ  
тәрбиешісі 
 

2 «Табиғаттағы заттар » 
Математика негіздерінен 
ұйымдастырылған оқу 
қызметі. 

 «Айналайын»  ортаңғы  
топ   тәрбиешісі 
 

3  «Табиғат біздің досымыз» 
жаратылыстану  
ұйымдастырылған оқу 
қызметі 

Ересек  тобының  
тәрбиешісі 
 

4 «Табиғат сыйы»     
жаратылыстану  
ұйымдастырылған оқу 
қызметі 

 Мектепалды даярлық 
топтары 
 

№ 3 Педагогикалық  кеңес 
 Тақырыбы:  Балаларға экологиялық білім беруде  дамытушы ойындарды 

қолдана отырып, креативті ойлауға жетелеу;  
Мақсаты:   Балаларға экологиялық білім беруде  дамытушы ойындарды 
қолданудың тиімді жолдарын қарастыру. Ойын кезінде балаларды 
креативті ойлауға жетелеу.   

№ 
 

Мазмұны Мерзімі 
 

Жауаптылар 

1. №2 педагогикалық  кеңес 
шешімі  бойынша  анықтама  

 
 
         

17.01.2020 
 

Қаңтар 
айы 

 
 
  

Меңгеруші 
  

2.  Балаларға экологиялық білім 
беруде  дамытушы ойындардың 
маңызы  

  Әдіскер   

   
3. Дамытушы ойындардың бала 

танымын қалыптастырудағы 
рөлі 

тәрбиеші 

4. «Фребль сыйы» дамытушы 
ойынын қолдану әдістемесі 
негізінде экологиялық бағытта 
ойындарды құрастыру тәсілі 
 

   Тәрбиеші  



5.  «Восковович кілемі» ойынын  
жүргізу тәсілі арқылы 
экологиялық бағытта 
ойындарды құрастыру   

Тәрбиеші 

6. Салыстырмалы бақылау 
қорытындысы.  Ересетер, 
меткепке даярлық топтарында    
дамытушы ойындарды қолдану 
деңгейі 

Меңгеруші, әдіскерлер 

7.  І жарты жылдықтағы 
мониторинг қорытындысы  

  Әдіскер 
Дуйсекулова Л.Б  

8.  Психологиялық сәт  Психолог  
 

9 №3 педагогикалық  кеңес  
шешімі. 

 Меңгеруші м.а 
Егизбаева Т.Т 

          
 

  



 
№ 4   Педагогикалық  кеңеске   ашық оқу қызметтері 

 
№ Мазмұны Мерзімі Жауаптылар 

1 «Менің жанұям»  ата-
аналармен бірге 
бейнелеу өнерінен  ашық 
оқу қызметі 

 
 
 

Ақпан айы 
 

Кіші топ тәрбиешісі 
  

2 « Жарасымды  отбасы» 
ойын -сауық 

Ортаңғы топ 
тәрбиешісі, музыка 
жетекшісі 

3 «Шыныққан отбасы» 
отбасы арасында сайыс 

 Дене шынықтыру 
нұсқаушысы, , 
Ересектертобы 
тәрбиешісі 

4 «Өнерлі отбасы» отбасы 
арасында сайыс 

 Музыка жетекшісі, 
мектепалды даярлық 
тобы тәрбиешісі 

5 «Ата-ана бала 
тәрбиесінің айнасы» ата-
аналармен тренинг  

 Психолог 
Тұяқбаева Т.С 

№ 4 Педагогикалық  кеңес 
 Тақырыбы:  Балаларды ұлттық құндылыққа тәрбиелеуде балабақша 

мен отбасы арасындағы сабақтастық 
Мақсаты: Балаларды ұлттық құндылыққа тәрбиелеуде балабақша мен 
отбасы арасындағы сабақтастықты нығайта түсуде салт-дәстүрлерді, 
ұлттық ойындарды, қазақ балалар фольклорын қолдану.  
 

№ Мазмұны Мерзімі Жауаптылар 

1. №3 педагогикалық  кеңес 
шешімі  бойынша анықтама 

 
 
 
 

27- наурыз 
 айы 

Меңгеруші   
КеримбековаС.К. 

2. Балабақшада ата-аналармен 
жүргізіліп жатқан 
жұмыстың жалпы деңгейі  

   Әдіскер  
Дуйсекулова Л.Б 

3. Балаларды ұлттық 
құндылықтарға тәрбиелеу 
жолдары 

 Психолог  
Тұяқбаева Т.С. 

4. Отбасында баланы 
адамгершілікке, 
патриоттыққа тәрбиелеу 

 Тәрбиеші 
 

5. «Табиғатты қалай 
қорғаймыз?» балабақша мен 
отбасында сабақтастық 
орнату 

Тәрбиеші 
 

6. Тақырыптық бақылау Меңгеруші, инновация 



қорытындысы: Ата-
аналармен жұмыс түрлері  

әдіскері 
 

7. №4 педагогикалық  кеңес  
шешімі 

Меңгеруші   
Керимбекова С.К. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 5 Педагогикалық  кеңес 

 Тақырыбы:  «Оқу   жылындағы балабақшаның   қорытынды  жұмысы» 
Мақсаты: Мамандардың, тәрбиешілердің жыл бойына атқарған 
жұмыстарының есебін тыңдау, талдау. Тәрбие және оқыту жұмысының 
шешіміне баға беру, жетістіктер мен шешілмеген мәселелерді 
анықтау.  

1 №4  педагогикалық   кеңес 
шешімі  бойынша  
анықтама 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мамыр айы 
 

Меңгеруші    

2  Педагогтардың жылдық 
жұмыс қортындысы. 

тәрбиешілер мен 
мамандар   

3 Педагог-психологтардың 
жылдық есебі, балалардың  
психологиялық тұрғыдан 
мектепке дайындығы   

Психолог 
Тұяқбаева Т.С 
 

4  Эксперименттік алаң 
жұмысының жылдық    
қорытынды   есебі 

 Инновация әдіскері 
Камбарова А.У 

5 ІІ жарты жылдық бойынша 
мониторинг қорытындысы. 

Инновация әдіскері 
Камбарова А.У 

5 Балалардың мектепке 
дайындығы 

Психолог   
Тұяқбаева Т.С  

6 Тақырыптық бақылау 
қорытындысы: Серуен 
кезінде балалардың еңбек 
әрекетін бақылау    

Меңгеруші, әдіскерлер 

7  2020-2021 оқу жылында 
аттестатталатын педагог 
қызметкерлерінің  тізімін 
бекіту. 

Ғылыми жетекші: 
А.Бадел 

8 Фронталды бақылау 
қорытындысы. Мектепке 
баратын балалардың 
бағдарламаны игеру 
деңгейі 

Меңгеруші, әдіскерлер 

9 №5 педагогикалық   кеңес   
шешімі 

Меңгеруші 

 
  
 
 
 
 
 



 
3.4. Әдістемелік кеңестер  

 
Мақсаты: педагог, мамандармен бірлесе отыра жұмыс жүргізу, 

атқарылатын жұмыстың нәтижелерін арттыру. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/
с 

Жұмыс мазмұны  Мерзімі Жауаптылар 

1 - Жоспарларды талқылау және 
бекіту. 
- Тақырыптық бақылау 
қортындысы.  Топтарда оқу 
қызметінің кестеге және 
перспекивалық жоспарға сай 
өткізіліуін бақылау. 
 

Қыркүйек  Әдіскер, барлық 
топ тәрбиешілері 

2 - Балаларды салауатты өмір 
салтына тәрбиелеу бағыттары 
- Тақырыптық бақылау 

қортындысы.    Күн тәртібі 
барысында балалардың гигиеналық 
дағдыларды меңгеруі (қол жуу, 
киімдерін шешу, дұрыс тамақтану 
т.б.) 
-   
 

Ақпан  Әдіскер, барлық 
топ тәрбиешілері    

3 -  Педагогтардың өз білімін 
жетілдіру деңгейі,  

- Тақырыптық бақылау 
қортындысы:   Серуен кезінде 
ойын әрекетіне бақылау 
 

Сәуір  Әдіскер, 
Инновация 

әдіскері, 
денешынықтыру 
нұсқаушылары 



ІV. ӘЛЕУМЕТПЕН ЖҰМЫС 

4.1. Ата-аналармен өзара бірлескен әрекет 

Ата-аналар жиналыстары 

№ Ата-аналармен жұмыс мазмұны Мерзімі Жауаптылар  

1 Ата-аналар жиналыстары Қыркүйек  Балабақша 
әкімішілігі 

2 Ата- аналармен психологиялық 
тренинг Желтоқсан  Психолог 

Т.С.Тұяқбаева 

3  «Балаңыз мектепке баруға дайын 
ба?»  Семинар-тренинг  Сәуір  Балабақша 

әкімішілігі  
 

Ата-аналарға арналған концультациялық пункттер 
№ Ата-аналармен жұмыс мазмұны Мерзімі Жауаптылар  

1 
«Баланың танымдық қабілеттерін 
дамыту жолдары»  қашықтықтан 
кеңес беру 

Қыркүйек  Психолог, 
тәрбиешілер  

2 «Баланың  мінез-құлқының 
өзгеруі» Қаңтар  Психолог, 

тәрбиешілер 

3 
Баланың мектепке психологиялық, 
педагогикалық дайындығы  
(ақыл -кеңес) 

Сәуір  

 Әдіскер, 
психолог, 
мектепалды топ 
тәрбиешілері  

 
Бірлескен іс-шаралар 

 
№ Ата-аналармен жұмыс мазмүны Мерзімі Жауаптылар  

1 
«Берекелі күз келді!» ата-
аналармен бірлесе көрме 
ұйымдастыру   

Қазан   Психолог, 
тәрбиешілер  

2  «Толағай»  отбасылық ойын-сауық  Ақпан   
Әдіскер,  
Психолог, 
тәрбиешілер 

3 «Әке -асқар тау» әкелер сайысы Мамыр  

 Әдіскер, 
психолог, 
мектепалды 
даярлық  топ 
тәрбиешілері  

 
 
 
 



 
4.2. Мектеппен сабақтастық 

Мақсаты: Педагогикалық үрдістің байланысы мен үздіксіздігін қамтамасыз 
ету, балалардың білімдерін мектепте сәтті жалғастыруға жағдай жасау.  

 

4.3. Басқа әлеуметтік институттармен, қорлармен ҮЕҰ –мен серіктестік 

 
V.  Бақылау және басшылық 

Мақсаты: Балабақшадағы тәрбиелеу мен оқыту жұмыстырын жүйелі 
жүргізілуін бақылау, нәтижелерін анықтау арқылы жұмыс сапасын жақсарту.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р/с Іс-шаралар мазмұны Мерзімі Жауаптылар 
1 Мектепке кеткен балалардың 

бейімделуі туралы бастауыш сынып 
мұғалімдерімен әңгімелесу 

Қараша  Меңгеруші  

2 Мектепалды даярлық тобы 
балаларымен мектепке саяхат 
ұйымдастыру 

Ақпан  әдіскер 

3 Өзара ұйымдастырылған оқу   
қызметіне  қатысу 

Сәуір  тәрбиешілер 

Р/с Іс-шаралар мазмұны Мерзімі Жауаптылар 
1 Астана гуманитарлық колледж 

студентерін тәжірибеден өтукізу, 
бірлесе іс-шаралар атқару  

Жыл 
бойына   

Меңгеруші, 
әдіскер   

2 №4 қалалық кітапханамен бірлесе 
отырып іс-шаралар атқару.  
- Педагогтармен кітапхана 
қызметкерлері арасында кездесу 
ұйымдастыру.  
Балаларды саяхатқа апару. 

 Қаңтар, 
сәуір   

Меңгеруші, 
әдіскер   

3 Театр ұжымдарымен бірлесе іс-
шараларды атқару 

Жыл 
бойына 

Меңгеруші, 
әдіскер   



5.1. Бақылаулар 
 

№  
Бақылау 

түрі 

Бақылаудың 
мазмұны 

Бақылау 
мерзімі 

Бақылау 
түрі қайда 
талданады 

 

Жауапты 

1 Тақырыпт
ық бақылау 

Топтардың жаңа 
оқу жылына 
дайындығын 

бақылау. 

Тамыз 
айы 

№1 пед. 
кеңесте 

Меңгеруші, 
әдіскерлер 

2 Тақырыпт
ық  

бақылау  

Топтарда оқу 
қызметінің 
кестеге және 
перспекивалық 
жоспарға сай 
өткізіліуін 
бақылау. 

Қыркүйек 
айы 

№1 
әдістемелік 

кеңесте  

Әдіскерлер 

3  Фронта 
лды  

бақылау  

 Топтағы табиғат 
бұрышына 
бақылау    

Қазан №2 
пед.кеңес 

Меңгеруші, 
әдіскерлер  

3 

 
Салыстыр

малы 
бақылау  

 Ересетер, 
меткепалды 
даярлық 
топтарында   
қоршаған ортамен 
танысуда зерттеу 
әрекетін қолдану 
деңгейін бақылау 

Желтоқсан №3 
пед.кеңес 

Меңгеруші, 
әдіскерлер 

4 

Тақырыпт
ық бақылау 

Эксперименттік 
топтардың 
вариативтік 
комонент 
бойынша оқу 
қызметінің 
ұйымдастырылуы
н бақылау 

Қаңтар №2 
әдістемелік 
кеңес 

Әдіскер  

7 

Тақырыпт
ық бақылау 

 Қабылдау кезінде 
тәрбиешілер мен 
ата-аналар 
арасындағы 
қарым-қатынасты 
бақылау   

Ақпан №4 пед. 
кеңес 

Меңгеруші, 
әдіскерлер  

8 
Тақырыпт

ық бақылау 

Серуеннің 
ұйымдастырылуы
н бақылау 

Наурыз №3 
әдістемелік 
кеңес 

Инновация 
әдіскері  



9 

Фронталд
ы бақылау   

Мектепке 
баратын 
балалардың 
бағдарламаны 
игеру деңгейі 

Сәуір  №5 
пед.кеңесте 

Меңгеруші, 
әдіскерлер  

 
 
 
 
 

5.2. Мониторинг 
№ 

Уақыты  Мониторинг  
Қаралатын 
жері  

Жауапты  

1 
Қыркүйек 

Бастапқы 
мониторинг 
қорытындысы  

   №2 
Әдістемелік 
кеңесте  

Әдіскер, 
мамандар, 
тәрбиешілер  

2 
Қаңтар  

Аралық мониторинг 
қорытндысы 

№3 пед. 
кеңесте 

Әдіскер, 
мамандар, 
тәрбиешілер 

3 
Сәуір  

қорытынды 
мониторинг 
қорытндысы 

№5 пед. 
кеңесте 

Әдіскер, 
мамандар, 
тәрбиешілер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  5.3 Өндірістік жиналыстар    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р/с Тақырыбы Өтілу 
уақыты 

Жауапты   

1 - Кәсіподақ  ұйымын  құру  
-  
- Еңбек  қауіпсіздігін 

және еңбекті қорғау 
ережесін жүргізу. 

- Эксперименттік 
топтардың құралдармен 
жабдықталуы. 
 

Қазан айы Меңгеруші,  
Шаруашылық 
меңгерушісі 
Медбике 
кәсіподақ төрайымы 
  

2 - Балалар  ойнайтын  
алаңның реттілігі,   қардан 
тазалануы. 
-  Балабақша асханасы, 
дәліздің тазалығы 
ә) Қысқа серуенді 
ұйымдастыру, балалардың 
жылы кинуі 

Қаңтар айы Меңгеруші 
Шаруашылық 
меңгерушісі 
Мейірбике 

3 - Материалды-жауапты 
адамдардың жұмысын, 
топтардағы мүліктердің 
бүтіндігін бақылау. 
- Қызметкерлердің кезекті 
еңбек демалысына жіберу 
туралы   

Сәуір    Меңгеруші, кәсіподақ 
төрайымы 
мейірбике 



 
5.4. Әкімшілік жиналыстар 

 

                                                                                                                            
 

 

Р/с Жұмыс мазмұны Мерзімі Жауапты 
1 - Балабақшада қазіргі ахуалға 

байланысты ережелерді қатаң 
сақтау.  

-   Онлайн  іс-шараларға қатысу 
бағыттары 

-   Балабақшада күн тәртібін, 
оқу қызметін ұйымдастыру 
жағдайы 

Қыркүйек 
Меңгеруші, әдіскер, 
кәсіподақ төрайымы 

есепші 

2 -Ата-аналардың төлемақыны 
төлеу белсенділіктері 
- Мерекелік іс-шараларды 

ұйымдастыру барысында 
қауіпсіздік ережелерінің 
сақталуын қадағалау 

-  Сыбайлас жемқорлықтың 
болуына жол бермеу 

 

 Қараша 
Меңгеруші, әдіскер,  

есепші, шаруашылық 
меңгерушісі 

3 -Педагогтердің, балалардың   
республикалық , қалалық іс-
шараларға қатысу деңгейі. 
-бақаш ішілік , қалалық деңгейде 
ұйымдастырылатын іс-шараларға 
дайындық  

Ақпан  Меңгеруші, әдіскер,  
мамандар  

4  - Балаларды мектепке шығарып 
салуға дайындау  
- Балалар ойнайтын алаңның 
жазғы іс-шараларға дайындығы 
     

Мамыр  
Меңгеруші, әдіскер,  

есепші, шаруашылық 
меңгерушісі 


