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1. Стратегиялық жоспар паспорты 

  
Стратегиялық даму 
жоспарының атауы 

«Табысты гимназия - 2025» стратегиялық даму жұмыс жоспары 

Әзірлеу үшін  негіз - «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы                    
27 шілдедегі № 319 Заңы. 

- Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды 
дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысы. 

- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандарттарын бекіту туралы Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 
қазандағы № 604 бұйрығы. 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 
жылғы 12 қазандағы № 564 бұйрығымен бекітілген Бастауыш, 
негізгі орта және жалпы орта  білімнің  жалпы  білім  беретін  
оқу  бағдарламаларын  іске  асыратын  білім беру ұйымдарына 
оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары. 

- «Білім  беру  ұйымдары  білім  беру  қызметінде  пайдаланатын  
қатаң есептіліктегі  құжаттардың  нысанын  бекіту  туралы»  
Қазақстан  Республикасы Білім  және  ғылым  министрінің  
міндетін  атқарушының  2007  жылғы  23 қазандағы № 502 
бұйрығы (2019 жылғы 16 мамырдағы № 208 бұйрықпен соңғы 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілген). 

- «Мектепке  дейінгі,  орта  білім  беру  ұйымдарын,  сондай-ақ  
арнайы білім  беру  ұйымдарын  жабдықтармен  және  жиһазбен  
жарақтандыру нормаларын  бекіту  туралы»  Қазақстан  
Республикасы  Білім  және  ғылым министрінің  2016  жылғы  
22  қаңтардағы  №  70  бұйрығы  (2017  жылғы  29 
желтоқсандағы  №  662  бұйрықпен  соңғы  өзгерістер  мен  
толықтырулар енгізілген). 

- «Қазақстан  Республикасында  орта  білім  мазмұнын  
әдіснамалық қамтамасыз  етуді  үйлестіру  туралы»  Қазақстан  
Республикасы  Білім  және ғылым министрінің м.а. 2018 жылғы 
18 қаңтардағы № 20 бұйрығы (2018 жылғы 14 желтоқсанда 
соңғы өзгерістер енгізілген). 

- «Орта  білім  беру  ұйымдарының  жеке  санаттағы  педагог 
қызметкерлері  жүргізу  үшін  ұсынылатын  құжаттардың  
тізбесін  анықтау туралы»  Қазақстан  Республикасы  Білім  
және  ғылым  министрінің  2018  жылғы 26 қаңтардағы № 32 
бұйрығы. 

- «Білім  алушылардың  үлгеріміне  ағымдық  бақылау,  аралық  
және қорытынды  аттестаттау  өткізудің  үлгілік  қағидаларын  
бекіту  туралы» Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  
министрінің  2008  жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы (2018 
жылғы 25 қыркүйектегі № 494 бұйрықпен соңғы өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілген). 

- «Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына кезектілікті 
қалыптастыру мен оның  қызметін  және  жолдамаларды  беру  
процесін  автоматтандыру  жөніндегі әдістемелік  ұсынымдар  
туралы»  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым 
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министрінің міндетін атқарушының 2017 жылғы 14 шілдедегі 
№ 337 бұйрығы (2018 жылғы 10 қаңтарда соңғы өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілген). 

- «Білім  беру  объектілеріне  қойылатын  санитариялық-
эпидемиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығы (2018 
жылғы 28  қыркүйекте  №  ҚР  ДСМ-20  бұйрықпен соңғы  
өзгерістер  мен толықтырулар енгізілген). 

Стратегиялық даму 
жоспарын   
әзірлеуші 

«Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөлімінің Ғани Мұратбаев 
атындағы гимназиясының әкімшілігі мен мұғалімдердің 
шығармашылық тобы. 

Пайымдау Заманауи білім дағдылары мен мектеп құндылықтарын меңгерген 
түлектеріміз: рухани кемелденген, елжанды, бәсекеге қабілетті 
жаңашыл әрі дара тұлға ретінде мемлекет дамуына үлес қосады. 

Миссия Мемлекеттің дамуына үлес қосатын, көптілді және рухани 
кемелденген, саламатты тұлға қалыптастыру. 

Мақсаты Педагог мамандардың жаңаша кәсіби ойлауын қалыптастыру 
арқылы әлеуметтік ортада гимназияның білім сапасын арттыру 
және  бәсекеге  қабілетін дамыту жолымен қазіргі заман талабына 
сай әлеуметтік бейімделе алатын, үнемі білім алуға және алған 
білімін кеңейтуге ұмтылатын, дені сау, адамгершілігі мол ұрпақ 
тәрбиелеу үшін тәрбие, білім беру ортасын құру. 

Міндеттері - нормативтік-құқықтық құжаттар негізінде гимназияның іс-
әрекетін жергілікті басқару органдарының ұсыныстарымен 
реттеу; 

- гимназия компоненті есебінен тереңдетіп оқытылатын 
пәндердің бағдарламаларын жоғары оқу орындары 
мамандарымен бірлесіп жасау; 

- элективтік курстар есебінен оқу процесіне ғалымдарды тарту, 
ғылыми шығармашылықты дамыту; 

- гуманитарлық пәндерді оқытуда тұлғатану, тарихтану, 
мәдениеттану бағыттары бойынша тақырыптық жобаларды 
жүзеге асыру; 

- мектепішілік технопарк және модельдеу жобасын дайындау; 
- жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндер бойынша 

«Білім инновация» мектеп-интернатымен бірлескен олимпиада 
мектебі жобасын дайындау; 

- «Цифрлы гимназия» жобасын жетілдіру аясында гимназия 
сайтын дамыту, гимназияны басқару жүйесін цифрландыру; 

- мұғалімдердің жеке қажеттіліктеріне қарай кәсіби біліктілігін 
арттырудың кешенді жоспарын дайындау; 

- «Гимназиялық бақылау сынағын» жүргізу тетіктерін жетілдіру, 
оқушылардың білім сапасына сараптамалық талдауды дамыту 
және цифрландыру;  

- оқушылардың білім сапасын арттыруға бағытталған «Зияткер 
ата-ана» ата-аналардың қоғамдық, тәуелсіз кеңесін құру; 

- Гимназия оқушыларының статусын қалыптастыру мен моделін 
айқындау мақсатында «Көшбасшы шәкірт» жобасын дайындау 
арқылы білім алушылардың жан-жақты даму рейтингісін 
жасау, бағалау, марапаттау, ынталандыру жұмыстарын 
ұйымдастыру 



2 
 

- педагог пен оқушының шығармашылық әлеуетін дамыту; 
- бастауыш, орта және жоғары буынның  жекелеген пәндерді 

оқыту және тәрбиелеу барысында сабақтастығын белсендіру; 
- баланың денсаулығын сақтау, өз денсаулығын өзі күтуге, дене 

шынықтыруға мән беруге, балалардың және мұғалімдердің 
денсаулығын нығайтуға  жағдай туғызу мүмкіндіктерін 
қарастыру; 

- барлық білім беру деңгейлерінде пән мұғалімдерінің  нәтижелі 
жоғары білім беруге қол жеткізуі; 

- баланың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету; 
- оқу-тәрбие үрдісінің Қазақстандық патиротизмге, халықтық 

салт-дәстүр мен тарихын құрметтейтін биік мәдениетке 
тәрбиелеуді мұрат еткен жаңа әдістер мен материалдарды 
біріктіру, жетілдіру, дамыту; 

- оқыту мен тәрбиелеуде жаңа педагогикалық технологиялардың          
тиімділігін анықтау;  

- ұстаздардың кәсіби біліктілігін, зияткерлік деңгейін, 
зерттеушілік қабілетін, шығармашылық деңгейін дамыту 
мақсатында ғылыми-әдістемелік зертханаларын құру;  

- білім алушылардың зерттеушілік іс-әрекетін дамыту бағытында 
қосымша үйірмелер ұйымдастыру; 

- оқу-педагогика  үрдістерін жүйелі диагностикалау; 
- мектеп бітірушілердің өзгермелі қоғамда  оңай бейімделе алуы, 

білім алушылардың  ізгілендіру мен   адамгершілік  позицияда 
өзін-өзі анықтап, өзін-өзі жүзеге асыруы  үшін   оңтайлы 
жағдай туғызу, икемді дағдыларды қалыптастыру; 

Іске асыру 
мерзімдері (кезеңдері) 

2019 – 2025 жылдар 
Стратегиялық даму жоспары екі кезеңде іске асырылатын болады: 
бірінші кезең: 2019 – 2022 жылдар; 
екінші кезең: 2023 – 2025 жылдар. 

Нысаналы 
индикаторлар 

- Гимназия педагогтерінің жалпы санынан жоғары және бірінші 
санаты бар біліктілігі жоғары педагог қызметкерлердің үлесі – 
85 %; 

- Гимназияның қамқоршылық кеңесінің жұмысын жүйелеу; 
- «Назарбаев Зияткерлік мектептерінің» тәжірибесін енгізу, 

тарату; 
- Білім беру мекемесін басқаруда әрі қарай ізгілендіру және 

бөлінген көшбасшылық үрдісін дамыту; 
- Жаратылыстану-математика пәндері бойынша білім беру оқу 

бағдарламаларын жетік меңгерген оқушылардың үлесі – 80 %; 
- Қоғамдық-гуманитарлық пәндер бойынша білім беру оқу 

бағдарламаларын жетік меңгерген оқушылардың үлесі – 90 %; 
- Инклюзивті білім беру үшін жағдайлар жасаған мектеп 

қатарына ену; 
- Гимназияны бітіруші түлектердің мемлекеттік грант иегерлерін 

90 %-ға жеткізу; 
- 10-11 сыныптарда жаратылыстану-математикалық пәндерді үш 

тілде оқытуға көшу - 100%; 
 

2. Кіріспе 
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Қазақстандағы білім беру реформаларының жалпы мақсаты білім беру 
жүйесін жаңа әлеуметтік-экономикалық ортаға бейімдеу болып табылады. 
Қазақстан Президенті республиканы әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің 
қатарына енгізу туралы міндет қойған болатын. Білім беру жүйесін жетілдіру осы 
мақсатқа қол жеткізуде маңызды рөл атқарады. 

Халықаралық тәжірибе ерте балалық шақтан ересек жасқа дейін адами 
капиталға, атап айтқанда, білім беруге бөлінетін инвестицияның экономика мен 
қоғамға елеулі қайтарымы болатынын дәлелдеп отыр. 

Гимназия ұжымы стратегиялық даму жоспарын дайындау арқылы білім 
саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда үлкен жауапкершілік алып 
отыр. 
  

3. Ағымдағы жай-күйді талдау 
 

Стратегиялық даму жоспарында айқындалған мақсаттарды жүзеге асыруға 
Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясы педагогикалық ұжымының әлеуеті мен 
мүмкіндіктері толық жетеді.  
Гимназияның ғылыми-зерттеу алаңы:   

- Республика деңгейінде – 2001 жылдан бастап 12-жылдық оқу жүйесінің 
ұлттық моделін құру экспериментіне енгізілген. Ұлттық моделін құру 
жолында алты сыныпта оқу бағдарламалары мен оқулықтарды сынақтан 
өткізу және байқау жұмыстары жүргізілді.  

- Республика деңгейінде: 2004 жылдан Ы. Алтынсарин атындағы Білім 
Академиясының базалық мекемесі болып тағайындалған. 

- Республика деңгейінде: 2006 жылдан бастауыш сыныптарда ән-күй пәні  
шеңберінде профессор Райымбергенов басқарған “Мұрагер” атты 
этнопедагогикалық бағдарлама сынақтан өткізілуде. 

- Республика деңгейінде: 2012 жылдан бастап «e – learning» электронды 
оқыту жүйесі енгізілді. 

- Облыс денгейінде: 2001 жылдан «Салауатты өмір салтын насихаттау 
жобасының» тірек мектебі. 

- Облыс деңгейінде: 2014 жылдан бастап Назарбаев зияткерлік мектебінің 
тірек мектебі ретінде бекітілді. 

Гимназия педагогтерінің жалпы санынан жоғары және бірінші санаты бар 
біліктілігі жоғары педагог қызметкерлердің үлесі – 65 %-ды құрап отыр. 
Дегенмен, мектептің педагогикалық ұжымында 20 жылдан астам еңбек өтілі бар 
мұғалімдердің үлесі – 34,2 %-ды құрайды. Алдағы жылдары мектеп ұжымының 
негізін құрайтын білікті мұғалімдердің зейнет жасына кетуіне байланысты 
тоқыраудың алдын алуға бағытталған жұмыстарды жүргізу қажеттігі туындап 
отыр. 

Мектептің материалдық техникалық базасы төмендегідей: 41 кабинет, оның 
ішінде паспорты бар – 37; 1 спортзал; 1 шеберхана; 2 компьютерлік кабинет,                    
1 мультимедиялық кабинет (9+1), 1 жаңа модификациялы физика және химия 
кабинеті. 
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Гимназияның ғимараты 1972 жылы пайдалануға беріліп, 2018 жылы күрделі 
жөндеу жасалды. Қазіргі кезде асхана жабдықтарын жаңарту жұмыстарын              
атқару - күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің бірі.  

 
Ішкі мықты 

жақтары 
Ішкі осал жақтары Қолайлы 

мүмкіндіктер 
Сыртқы қауіптер 

(тәуекелдер) 
Педагогикалық 
құрамның сапасының 
тұрақты дамуы 

Педагогикалық 
технологияларды 
жүйелі қолданудың 
жоқтығы 

Деңгейлік біліктілігін 
жетілдіру курстарымен 
қамту 

Педагогтар уәжінің 
төмендігі, басқару 
жүйесінің 
тиімсіздігі 

Педагогтың өзін-өзі 
дамытуға, біліктілігін 
жетілдіруге жағымды 
ортаның болуы 

Озат тәжірибе тарату 
механизмдерінің 
әлсіздігі 

Шығармашылық 
топтардың жұмысын 
жандандыру, 
коучингтер мен 
тренингтерді жүйелі 
түрде өткізу. 

Тиімді 
үйлестірудің 
болмауы 

20 жылдан астам 
жұмыс өтілі бар 
тәжірибелі 
мұғалімдердің 34,2%-
ды құрап, жас 
мамандар мен 
тәжірибелі 
мұғалімдердің 
арасында кәсіби 
сабақтастықтың 
болуы. 

Білікті жас мамандарға 
сұраныстың көптігі 

ЖОО байланыс 
жүргізу, «Дипломмен 
ауылға» 
бағдарламасын тиімді 
пайдалану 

Білікті 
мамандардың қала 
мектептерін 
таңдауы 

Гимназия жұмысын 
цифрландыру 
жұмыстарының 
жүргізілуі 

Материалдық базаның 
ескіруі 

жоғары жылдамдықты 
интернет желісіне 
қосылу 

Қаржыландырудың 
жеткіліксіздігі 

 
Әлеуметтік орта: Гимназия Байзақ ауданының орталығы Сарыкемер 

ауылында орналасқан.  Гимназияда білім алушылар негізінен Сарыкемер ауылы 
тұрғындарының: қызметкерлердің, мұғалімдердің, медицина қызметкерлерінің, 
кәсіпкерлердің  балалары. Аудан орталығында  балалар музыка мектебі, спорт 
мектебі, мектептен тыс тәрбие беру орталығы жұмыс жасайды. 

Аталған бағдарлама мектептегі білім беру жүйесін  одан әрі  жаңғыртуды 
және оның әлемдік талаптарға сай болу әлеуетін болжайды. 

 
4. Стратегиялық даму жоспарының мақсаттары, міндеттері, нысаналы 

индикаторлары және іске асыру нәтижелерінің көрсеткіштері 
 

Басты мақсаты: педагог мамандардың жаңаша кәсіби ойлауын қалыптастыру 
арқылы әлеуметтік ортада гимназияның білім сапасын арттыру және  бәсекеге  
қабілетін дамыту жолымен қазіргі заман талабына сай әлеуметтік бейімделе 
алатын, үнемі білім алуға және алған білімін кеңейтуге ұмтылатын, дені сау, 
адамгершілігі мол ұрпақ тәрбиелеу үшін тәрбие, білім беру ортасын құру. 
Стратегиялық даму жоспарының құрылымы:  
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«Табысты гимназия - 2025» стратегиялық даму жоспары «Заманауи мектеп» және 
«Жаңа ұрпақ» кешенді бағдарламасынан тұрады. 

 
«Заманауи мектеп» кешенді бағдарламасы: 
1. «Шебер ұстаз» жобасы 
2. «Цифрлы гимназия» жобасы 
3. «Гимназиялық сапа» жобасы 
 
«Жаңа ұрпақ» кешенді бағдарламасы: 
1. «Азамат» жобасы 
2. «Саламат» жобасы 
3. «Тұлға» жобасы 
4. «Сәтті қадам» жобасы 
 

Гимназияның стратегиялық даму жоспары екі кезеңде іске асырылатын 
болады: 2019 – 2022 жылдар мен  2023 – 2025 жылдар. 

Стратегиялық даму жоспарын іске асырудың бірінші кезеңінде (2019 – 2022 
жылдар) жекелеген бағыттар бойынша білім беруді дамытудың модельдерін 
әзірлеумен, оларды сынақтан өткізумен байланысты жұмыстарды жүргізу 
көзделген. 

Екінші кезеңде (2023 – 2025 жылдар) басымдық өткен кезеңдерде алынған 
нәтижелерді енгізуге және таратуға бағытталған іс-шараларды іске асыру 
қарастырылған. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясының 
“Заманауи мектеп” кешенді бағдарламасының 
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“Шебер ұстаз” жобасы 
 Мақсаты: 
      Заманауи педагогикалық зерттеу дағдыларын меңгеріп, мектеп 
оқушыларының сапалы білім алуын қамтамасыз ететін, үздіксіз кәсіби дамитын, 
шебер ұстаз қалыптастыру 
Міндеттері:  
   - Педагогтардың біліктілігін жетілдіруі мен үздіксіз дамуына басшылық жасау; 
   - Мектептің даму бағдарламасын жоспарлауға және жүзеге асыруға 
педагогтардың белсенді қатысуын қамтамасыз ету; 
   - Мемлекеттік білім беру стандарты мен оқу бағдарламаларының жүзеге 
асырылуын қадағалау; 
   - Қол жеткізілген нәтижелер мен даму деңгейі үдерісіне сараптау жасап, 
шығармашылық жұмысқа қолдау көрсету, 
   - Озық педагогикалық тәжірибенің таратылуын ұйымдастыру және қолдау, 
   - Кәсіби дамуды әдістемелік қолдау арқылы үздіксіз жетілуді қамтамасыз ету, 
   - Оқушылардың сапалы білім алуын қамтамасыз ету. 
 Күтілетін  нәтиже: 
  - Педагогтардың біліктілігін жетілдіруі мен үздіксіз дамуы қамтамасыз етіледі; 
  - Мектептің даму бағдарламасын жоспарлауға және жүзеге асыруға педагогтар 
белсенді қатысады; 
  - Мемлекеттік білім беру стандарты талаптары мен оқу бағдарламалары 
орындалады; 
  - Қол жеткізілген нәтижелер мен даму деңгейі үдерісіне сараптау жасалып, 
шығармашылық жұмысқа қолдау көрсетіледі; 
  - Озық педагогикалық тәжірибе таратылып, мұғалімдердің кәсіби шеберлігі 
шыңдалады; 
  - Оқушылардың сапалы білім алуы қамтамасыз етіледі.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясының 
“Заманауи мектеп” кешенді бағдарламасының 
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 “Цифрлы гимназия” жобасы 
Мақсаты: 
     Оқу үдерісіне цифрлық технологияларды енгізу арқылы білім және тәрбие 
процесінің тиімділігі мен сапасын арттыру 
Міндеттері: 

- Барлық сатыдағы мектеп персоналдарының жұмыс орнын автоматтандыру 
жүйесін жүзеге асыру; 

- Мектеп оқу кабинеттерінің цифрлы зертханалыры мен заманауи 
компьютерлерінің үлесін арттыру; 

- Мұғалімдер мен білім алушылардың ақпараттық құзыреттілігін және 
компьютерлік сауаттылығын жетілдіру; 

- Интернет желісіндегі сайттар арқылы білім мекемесінің және мұғалімдер 
мен оқушылардың ақпараттық кеңістігін кеңейтуге мүмкіндік жасау. 

 Күтілетін нәтижесі: 
- Мектептің цифрлы білім беру контентін қалыптастыру; 
- Барлық сатыдағы мектеп персоналдарының жұмыс орны 

автоматтандырылады; 
- Мектеп сайтының мазмұндық сапасы мен жұмыс істеу мүмкіндіктері 

артады; 
- Цифрландыру жүйесі арқылы сапалы форматтағы білім алу қолжетімділігі 

қалыптасады; 
- Мектеп басқаруының әділ де, ашық кеңістігі жасалады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясының 
«Заманауи мектеп» кешенді бағдарламасының  
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«Гимназия сапасы» жобасы 
Мақсаты:  
Жалпы білімдік іскерліктер мен нәтижиеге бағытталған оқу дағдыларын 
меңгерген, функционалды тұрғыдан сауатты, ұжымдық жұмысқа бейімдескен 
тұлға қалыптастыру. 
Міндеттері:  
- Білім беру сапасын бағалаудың айқын жүйесін әзірлеу; 
- Жекелеген пәндерді оқытуды кеңейту және тереңдету; 
- Қалай оқу керектігін үйрету; 
- Коммуникативті қарым-қатынас тәсілдерін, оның ішінде тілдік дағдыларды 
пайдалану; 
- Оқушының адамгершілік - рухани қасиеттерін қалыптастыру; 
- Инновациялық білім негіздерін терең меңгеру; 
- Өзін және өзгелерді бағалау арқылы кері байланысқа түсу; 
- Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту. 
Күтілетін нәтиже: 
 - Білім сапасы әділ бағаланады; 
 - Оқушылар проблемаларды қайта қарауға ұмтылады,  идеялар  
    ұсынып, болжам жасайды; 
 - Өзін-өзі сынау және бағалау, кері байланыс беру дағдылары қалыптасады; 
 - Түйінді қағидаттарды жеңіл игереді; 
 - Оқушылар өзін-өзі реттейді және өзіндік мақсат қоя біледі; 
 - Коммуникативті тұлға қалыптасады; 
 - Қоғамдық жағдайларда көшбасшылық орната алады; 
 - Ғылымның негізін  меңгеріп, ғылыми дүниетанымы қалыптасады; 
 - Зияткерлік пайымдауы мен қиялы дамиды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясының 
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“Жаңа ұрпақ” кешенді бағдардамасының 
“Азамат” жобасы 

  Мақсаты: 
      Жас жеткіншектерге “Мәңгілік ел” ұлттық идеясы құндылықтарын бойына 
сіңіру мен ұлы даланың қасиетті жеті қырын аманаттау аясында тарихын, 
мәдениетін, тілін құрметтеуге тәрбиелеу,  ұлттық құндылықтарды меңгерту, білім 
алуға құштарлығын ояту мен патриоттық және құқықтық тәрбие берудің негізін 
қалыптастыру. 
 Міндеттері:  
   - Жеткіншектерге патриоттық және  рухани тәрбие беру негізінде “Мәңгілік ел” 
ұлттық идеясының жеті бағыты бойынша танымдық іс-шара бағдарын жүйелі 
жүргізу;  
  - “Ұлы даланың жеті қырын” ұлттық мақтаныш, ұлы мұрат ретіндегі 
маңыздылығын таныту, насихатталуын арттыру; 
  - Жас буынның зияткер ұрпақ ретіндегі білім алуға деген құлшынысын 
арттырудағы  сапалы іс-шаралардың маңыздылығын күшейту; 
  - Оқушылардың  бала жастан сыни ойлау дағдыларын тәрбиелеу мен  
құқықтық сауаттылықтарын жетілдіруде жаңа форматты тәрбиелеу 
технологияларын тиімді қолдану. 
 Күтілетін нәтиже: 
     - “Мәңгілік ел” ұлттық идеясының жеті бағытын жүйелі жүргізу негізінде өз 
елінің патриоты екенін сезіне алады;  
    - “Ұлы даланың жеті қырын”  ұлттық мақсатымыз екенін біледі; 
     -Жас буын білімге деген құлшынысын арттыратын іс-шараға қатыса отырып, 
зияткер тұлға болып қалыптасады; 
     -Жаңа форматты тәрбиелеу технологияларды тиімді жүргізу негізінде, 
оқушыларды сыни ойлау дағдысы мен құқықтық сауаттылығы артады. 
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Ғани Мұратбаев гимназиясының «Жаңа ұрпақ» кешенді бағдарламасының 
«Тұлға» жобасы 

Мақсаты: 
Заманауи білім мен зерттеуді меңгеріп, ұлттық ерекшеліктерді бойына сіңірген, 
икемді дағдыларға ие тұлға қалыптастыру. 
Міндеттері: 

- дарынды балаларды анықтау және жұмыс жүйесін жасау; 
- дербес сөйлау дағдылары мен ғылыми-зерттеушілік қабілеттерін 

жетілдіретін жұмыс жүйесін қалыптастыру; 
- оқушыларға ғылым негіздері туралы білімді меңгерту арқылы ғылыми 

дүниетанымының дамуын жетілдіру; 
- танымдық қызығушылықтары мен танымдық белсенділіктерін арттыру; 
- оқушылардың бойында дайындық деңгейін көтеру және білімді үздіксіз 

толықтырып отыру қажеттіліктерін дамыту; 
- оқушыларды көпшілік мамандықтар туралы түсінікпен таныстыру; 
- кәсіптік қызығуы мен бейімділігін, қабілеттілігін қалыптастыру және 

дамыту мақсатында оқушылардың дара ерекшеліктерін зерттеу. 
Күтілетін нәтиже:  

- дербес ойлау дағдылары мен ғылыми-зерттеушілік қабілеттерін 
жетілдіретін жұмыс жүйесі қалыптасады; 

- оқушылардың ғылыми дүниетанымы қалыптасады;  
- оқушылардың танымдық қызығушылықтары мен танымдық белсенділіктері 

артады; 
- кәсіптік қызығуы мен бейімділігі  дамиды; 
- оқушылардың бойында дайындық деңгейін көтеру және білімді үздіксіз 

толықтырып отыру қажеттіліктері дамиды. 
І. «Мұрагер» шығармашылық  орталығы 

1. «Самғау» би ансамблі 
2. «Ән қанатында» өнерлі балалар байқауы 
3. «Қазына» қолөнер көрме жәрмеңкесі 
4. «Атамұра» домбыра ансамблі 
5. «Сөз зергері» көркемсөз оқу байқауы 

 ІІ. «Икемді дағдылар»  кәсіби бағдарлау орталығы 
1. «Өндіріс орындарына саяхат» іс-шарасы 
2. «Идеядан бизнеске» бизнес жобалар клубы 
3. Табысты адамдар кеңесі 
4. «Менің қолымнан бәрі келеді» іс шарасы 

ІІІ. «Олимп шыңы» кіші олимпиада мектебі 
1. Қашықтық олимпиада 
2. Интеллектуалдық олимпиада 
3. Пәндік олимпиада 

ІV. «Жас толқын» ОҒҚ 
1. «Кішкентай ғалымдар» зерттеушілер клубы 
2. «Зерде» ғылыми орталығы 
3. «Креативті жобалар» байқауы 
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Ғани Мұратбаев гимназиясының «Жаңа ұрпақ» кешенді бағдарламасының 
«Саламат» жобасы 

 
Мақсаты: Жан-жақты дамыған, рухани бай, өз ойын еркін айта алатын, адамгершілік тұрғыда  
және  интеллектуалды даму деңгейі жоғары, қоршаған ортамен үйлесімді қатынаста болатын 
жеке тұлғаны қалыптастыру.  
Міндеттері:  

- Алған білім, біліктерін өмірде пайдалана білуге машықтандыру; 
- Оқушыларды өзін-өзі басқару перспективалары мен концепциялары негізінде 

көшбасшылыққа тәрбиелеу; 
- Оқушылардың өзін-өзі құрметтеу деңгейін көтере отырып, қоршаған ортаға 

эмоционалдық жағымды қатынастарды дамыту; 
- Табиғатты қорғау және өзгертуге байланысты оқушыларды жаппай қоғамдық 

пайдалы еңбекке қосу. 
Күтілетін нәтиже: 

- Оқушыларда логикалық және сараптамалық ойлау жүйесі дамиды. 
- Эстетикалық қасиеттерді түсінеді. 
- Спорттық іс-шараларда белсенді көшбасшы болу жолын іздейді. 
- Әлеуметтік-психологиялық тұрғыда қалыптасады. 
- Оқушылар өз идеяларын жан-жақты дәлелдеудің жолдарын іздеп, қалыптасады. 
- Зияткерлік пайымдау, заманауи жаңа идеяларды ұсынып, табанды және сенімді 

ұстанымда болады. 
- Мектепте экологиялық білім және тәрбие құрамдас кіріктірілген жұмыстар  

ұйымдастырылады. 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясының «Жаңа ұрпақ» кешенді бағдарламасының 
«Сәтті қадам» жобасы 

Мақсаты:  
      Жас жеткіншектерді ұлттық код негізінде тәрбиелеу арқылы рухани санасын 
жаңғырту. 
Мідеттері:  

- жас буынның бәсекеге қабілетті ұрпақ ретіндегі білім алуға деген 
құлшынысын арттырумен қатар, сапалы іс-шаралардың маңыздылығын 
арттыру; 

- оқушыларға рухани және адамгершілік тәрбие беру бағытында ізгілік, 
шеберлік, икемділік қабілеттерін қалыптастыру; 

- түлектер қауымдастығы жобасының жұмысын жүйелі жүргізу арқылы 
мектеп пен түлек арасындағы байланысты нығайту; 

- жеткіншектерді ұлтжанды рухта тәрбиелеудің жүйесін қалыптастыру; 
- әкелер мен аналар мектебінің жұмысын жүйелі жүргізу арқылы отбасы 

құндылықтарын насихаттау; 
Күтілетін нәтиже: 

- заманауи икемді дағдыларды меңгеруге деген таным мен сенімділігі артады. 
- тәрбие беру бағытында ізгілік, шеберлік, икемділік қабілеттері қалыптасады.  
- оқушының шынайы қызығушылығы мен шығармашылық ізденісі дамиды. 
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Нысаналы индикаторлар: 
 

Индикатор 2019 2022 2025 
педагогтердің жалпы санынан жоғары және бірінші 
санаттағы біліктілігі жоғары педагог 
қызметкерлердің үлесі 

65% 75% 85% 

мектеп оқушыларының білім сапасының 
көрсеткіші 

71 % 78% 82% 

жаратылыстану-математика пәндері бойынша білім 
беру оқу бағдарламаларын жетік меңгерген 
оқушылардың үлесі 

67,8% 75% 80% 

Қоғамдық-гуманитарлық пәндер бойынша білім 
беру оқу бағдарламаларын жетік меңгерген 
оқушылардың үлесі  

76% 85% 90% 

инклюзивті білім беруге көшу  100% 100% 
ҰБТ нәтижелері бойынша орташа балл 104 110 115 
оқушылардың жалпы санынан аудандық пәндік 
олимпиадаға қатысу үлесі 

3,5 % 4 % 4,5 % 

аудандық пәндік олимпиадаға қатысқан 
оқушылардың жалпы үлесінен облыстық 
олимпиадаға қатысу үлесі 

17,2 % 20 % 25 % 

облыстық пәндік олимпиадаға қатысқан 
оқушылардың жалпы үлесінен республикалық 
олимпиадаға қатысу үлесі 

20 % 22% 25 % 

10-11 сыныптарда жаратылыстану-математикалық 
пәндерді үш тілде оқытуға көшу - 100%; 

0 % 50% 100 % 

Қосымша біліммен қамтылған мектеп 
оқушыларының үлесі, оның ішінде 

85 % 90 % 95 % 
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Алға қойылған мақсаттарға жету үшін мынадай міндеттерді шешу қажет: 
- заманауи менеджмент жүйесін енгізу; 
- білім беруді дамытудың мониторинг жүйесін жетілдіру; 
- оқу процесін автоматтандыруды енгізу үшін жағдай жасау; 
- мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру, өмір бойы оқу; 
- мұғалімдердің біліктілігін арттыру мақсатында мұғалімдердің кәсіби 

қауымдастығының жұмысын тиімді пайдалану; 
- білім беру үдерісіне жеті модуль идеяларын енгізу; 
- мектептегі инклюзивті білім  жүйесін жетілдіру; 
- оқушылардың метатаным және метасанасын қалыптастыру; 
- оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру; 
- кәсіби бағдар беру жұмыстарын жүргізу; 
- жобалық оқытуды енгізу. 

 
Міндеттерге қол жеткізу мынадай көрсеткіштермен өлшенетін болады: 
 

Көрсеткіш 2019 2022 2025 Орындаушылар 
оқытуда АКТ-ны пайдалану бойынша 
біліктілігін арттырудан өткен 
педагогтердің үлесі, олардың жалпы 
санына шаққанда 

78% 100% 100% мектеп 
әкімшілігі 

1 компьютерге келетін оқушылардың 
саны 

14 10 2 мектеп 
әкімшілігі 

жаңа модификациялы кабинеттері 
(биология, лингафондық кабинеттер) 
бар  

0 % 50% 100% мектеп 
әкімшілігі 

мектептің толық күрделі жөндеуден 
өтуі 

100 %   мектеп 
әкімшілігі 

оқушылардың жалпы санынан спорт 
секциялары қызметімен қамтылған 
оқушылардың           үлесі 

30% 50% 80% мектеп 
әкімшілігі 

оқушылардың жалпы санынан 
балалар-жасөспірімдер спорт 
мектебімен қамтылған оқушылар  үлесі 

15% 30% 50% мектеп 
әкімшілігі 

көркем, музыкалық 
шығармашылықпен қамтылған мектеп 
жасындағы балалардың үлесі 

21,5% 23% 50% мектеп 
әкімшілігі 

даму мүмкіндігі шектеулі балалардың 
жалпы санынан инклюзивті біліммен 
қамтылған балалардың үлесі 

0% 100% 100% мектеп 
әкімшілігі 

тұрмысы төмен отбасылардан шыққан 
оқушыларды тегін дәрумен қосылған 
ыстық тамақпен қамтамасыз ету 

100% 100% 100% мектеп 
әкімшілігі 

бейнебақылау (ішкі және сыртқы) 100% 100% 100% мектеп 
әкімшілігі 

турникетпен қамтамасыз ету 0% 100% 100%  
  

Стратегиялық даму жоспарын іске асырудың мақсатына, нысаналы 
индикаторларына, міндеттері мен нәтижелердің көрсеткіштеріне мектептің оқу, 
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әдістеме және тәрбие, «Қамқоршылық кеңесі», ата-аналар комитетімен бірлесе 
отырып қол жеткізетін болады. 
 
5. Стратегиялық даму жоспарын іске асыру кезеңдері 
 

Мектеп-гимназияның стратегиялық даму жоспары екі кезеңде іске 
асырылатын болады: 2019 – 2022 жылдар мен  2023 – 2025 жылдар. 

Стратегиялық даму жоспарын іске асырудың бірінші кезеңінде (2019 – 2022 
жылдар) жекелеген бағыттар бойынша білім беруді дамытудың модельдерін 
әзірлеумен, оларды сынақтан өткізумен байланысты жұмыстарды жүргізу 
көзделген. 

Екінші кезеңде (2023 – 2025 жылдар) басымдық өткен кезеңдерде алынған 
нәтижелерді енгізуге және таратуға бағытталған іс-шараларды іске асыру 
қарастырылған. 
 
7. Күтілетін нәтижелер 
 

- Білім беру мекемесін басқаруда әрі қарай ізгілендіру және демократизациялау 
үрдісін дамыту жүреді. 

- Гимназия түлектерінің кәсіби-ақпараттық  деңгейі, өмірлік және кәсіби өзін- 
өзі анықтауы артады. 

- Білім беруде басқарудың сапасын арттыру және   жүйелеуде оқу үрдісін 
автоматтандыруда тиімді жұмыстар жүргізіледі. 

- Білім беру үрдісіне қатысушылардың ғылыми-педагогикалық банкі және 
ақпараттық білім беру ресурстары  құрылады. 

- Гимназияның оқу-материалдық базасы нығайтылады. 
- Гимназия ата-аналар мен оқушылар сұранысын жоғары деңгейде   

қанағаттандырады. 
- Аудан ішіндегі басқа да оқу орындарымен бәсекелестігінде артықшылығы  

болады. 
- Білім берудің жоғары  сапасы  қамтамасыз етіледі. 
- Педагогтар мен оқушылардың ақпараттық құзыреті көтеріледі. 
- Стратегиялық даму жоспарын іске асыру барысында жалпы адамзаттық және 

ұлттық құндылықтар негізінде тиімді жүзеге асатын оқу- тәрбие жұмысының  
үлгісі құрылады. 
 


	Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөлімінің Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясы
	- «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы                    27 шілдедегі № 319 Заңы.
	- Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысы.
	- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы.
	- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 564 бұйрығымен бекітілген Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта  білімнің  жалпы  білім  беретін  оқу  бағдарламаларын  іске  асыратын  білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары.
	- «Білім  беру  ұйымдары  білім  беру  қызметінде  пайдаланатын  қатаң есептіліктегі  құжаттардың  нысанын  бекіту  туралы»  Қазақстан  Республикасы Білім  және  ғылым  министрінің  міндетін  атқарушының  2007  жылғы  23 қазандағы № 502 бұйрығы (2019 жылғы 16 мамырдағы № 208 бұйрықпен соңғы өзгерістер мен толықтырулар енгізілген).
	- «Мектепке  дейінгі,  орта  білім  беру  ұйымдарын,  сондай-ақ  арнайы білім  беру  ұйымдарын  жабдықтармен  және  жиһазбен  жарақтандыру нормаларын  бекіту  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым министрінің  2016  жылғы  22  қаңтардағы  №  70  бұйрығы  (2017  жылғы  29 желтоқсандағы  №  662  бұйрықпен  соңғы  өзгерістер  мен  толықтырулар енгізілген).
	- «Қазақстан  Республикасында  орта  білім  мазмұнын  әдіснамалық қамтамасыз  етуді  үйлестіру  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Білім  және ғылым министрінің м.а. 2018 жылғы 18 қаңтардағы № 20 бұйрығы (2018 жылғы 14 желтоқсанда соңғы өзгерістер енгізілген).
	- «Орта  білім  беру  ұйымдарының  жеке  санаттағы  педагог қызметкерлері  жүргізу  үшін  ұсынылатын  құжаттардың  тізбесін  анықтау туралы»  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2018  жылғы 26 қаңтардағы № 32 бұйрығы.
	- «Білім  алушылардың  үлгеріміне  ағымдық  бақылау,  аралық  және қорытынды  аттестаттау  өткізудің  үлгілік  қағидаларын  бекіту  туралы» Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2008  жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы (2018 жылғы 25 қыркүйектегі № 494 бұйрықпен соңғы өзгерістер мен толықтырулар енгізілген).
	- «Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына кезектілікті қалыптастыру мен оның  қызметін  және  жолдамаларды  беру  процесін  автоматтандыру  жөніндегі әдістемелік  ұсынымдар  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым министрінің міндетін атқарушының 2017 жылғы 14 шілдедегі № 337 бұйрығы (2018 жылғы 10 қаңтарда соңғы өзгерістер мен толықтырулар енгізілген).
	- «Білім  беру  объектілеріне  қойылатын  санитариялық-эпидемиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығы (2018 жылғы 28  қыркүйекте  №  ҚР  ДСМ-20  бұйрықпен соңғы  өзгерістер  мен толықтырулар енгізілген).

