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Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясының 

2021-2022 оқу жылына арналған мектепішілік бақылау жоспары 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қараша 

 

№ 

р/р 

Бақылау 

тақырыбы 

Бақылау 

мақсаты 

Бақылау 

объектісі 

Бақылау 

түрі 

Бақылау 

әдістері 

Орындау 

мерзімдері 

Жауаптылар Қарау орны Басқару 

шылық 

шешім 

Екінші 

бақылау 

I. Нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау 

1 “Тіл туралы” 

Заңның орындалуы, 

“Қазақ тілі 

қоғамының” 

жұмысы 

Мемлекеттік 

тілдің 

қолданылу 

аясын 

кеңейту 

мектепішілік 

«Қазақ тілі 

қоғамының» 

жұмысы 

тақырыптық бақылау, 

талдау 

қарашаның  

І аптасы 

Қоғам жетекшісі 

Байлиева А.Б. 

Педагогикал

ық кеңес 

Анықтама. Педагогикал

ық кеңес 

шешіміне 

сәйкес 

ІІ. Талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

2 Сынып 

журналдарының 

толтырылуы  

“Kundelik.kz” 

жүйесінің 

жұмыс 

сапасын 

бақылау 

“Kundelik.kz” 

электронды 

журналы 

фронталды мониторинг қараша 

І апта 

ДАІЖО 

Жазылбеков Н.А. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама 

 

ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

3 Қатаң есептегі 

құжаттарды 

зерделеуді 
ұйымдастыру 

Қатаң 

есептегі 

құжаттарды 
жүргізілу 

деңгейі 

қатаң есептегі 

құжаттар 

тақырыптық бақылау қараша 

І апта 

Гимназия директоры 

Наметкулов М.Ж. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Бұйрық ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

4 Қысқа мерзімді 

жоспарларды 

тексеру 

қорытындылары 

Қысқа 

мерзімді 

жоспарларды

ң талапқа сай 

болуы 

қысқа мерзімді 

жоспарлар 

фронталды бақылау, 

талдау 

қазан  

І апта 

ДОӘІЖО  

Рамазанов С.Н. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама  

 

ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

5 БЖБ және ТЖБ-ның 

орындалуын 

тексеру 

қорытындылары 

Аралық 

бақылау 

жұмыстарын

ың талапқа 

сай 

жүргізілуін 
қадағалау 

БЖБ, ТЖБ 

қорытындылар

ы 

фронталды бақылау, 

мониторинг

, талдау 

қараша  

І апта 

ДОІЖО  

Турапбаева А.Т. 

Лесбекова Ж.Ж. 

Молдахалыкова Ш.Т. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама  

 

ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

ІІІ. Оқу процесінің сапасын бақылау 

6 Білім сапасын 

көтеру іс-
шараларының 

орындалу деңгейі  

(І тоқсанның 

қорытындысы).  

МЖМББС 

орындау 

І тоқсан білім 

сапасының 
қорытындылар

ы 

фронталды мониторинг

, талдау 

қараша  

І апта 

ДОІЖО  

Турапбаева А.Т. 
Лесбекова Ж.Ж. 

Молдахалыкова Ш.Т. 

Педагогикал

ық кеңес 

Анықтама Педагогикал

ық кеңес 
шешіміне 

сәйкес 

7 Мектеп түлектерін Білім қорытынды фронталды мониторинг қараша  ДОІЖО  Педагогикал Анықтама Педагогикал



қорытынды 

емтиханға дайындау 

мәселелері. 

ББЖМ -не 

дайындық 
жұмыстарының 

барысы. 

сапасын 

қадағалау 

аттастаттауға 

дайындық 

, талдау І апта Турапбаева А.Т. 

Лесбекова Ж.Ж. 

Молдахалыкова Ш.Т. 

ық кеңес ық кеңес 

шешіміне 

сәйкес 

IV. Білімнің олқылықтарын толтыру және төмен көрсеткіштермен жұмыс істеу бойынша жұмыстарды бақылау 

8 Оқушылардың блім 
сапасындағы 

олқылықтарды жою 

жұмыстарының 

барысы (ІІ 

тоқсанның 

қорытындысы). 

МЖМББС 
орындау 

Білім сапасы фронталды бақылау, 
мониторниг 

талдау 

қаңтар  
І апта 

ДОІЖО  
Турапбаева А.Т. 

Лесбекова Ж.Ж. 

Молдахалыкова Ш.Т. 

Педагогикал
ық кеңес 

Анықтама Педагогикал
ық кеңес 

шешіміне 

сәйкес 

V. Оқу-зерттеу қызметі 

9 Мектепішілік 

пәндік олимпиада 

қорытындысы 

Дарынды 

оқушылармен 

жұмыс 

деңгейі 

пәндік 

олимпиада 

қорытындысы 

тақырыптық мониторинг

, талдау 

қараша  

І апта 

Ұйымдастырушы 

педагогтар 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама 

 

ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

10 Бастауыш буын мен 

орта буынның 

сабақтастығы    

Бастауыш 

буын мен 

орта 

буынның 

сабақтастығы
н бақылау, 

зерттеу 

5-сыныптар тақырыптық мониторинг

, талдау 

қараша  

І апта 

ДОІЖО  

Молдахалықова Ш.Т. 

психолог, әлеуметтік 

педагог 

Педагогикал

ық кеңес 

Анықтама Педагогикал

ық кеңес 

шешіміне 

сәйкес 

VІ. Мұғалімнің шеберлік және әдістемелік дайындық жағдайының деңгейін бақылау 

11 Жас мамандармен 
жұмыс деңгейі. 

Жас 
мамандармен 

жұмыс 

деңгейі 

жас мамандар дербес бақылау қараша 
І апта 

ДОӘІЖО  
Рамазанов С.Н. 

Әдістемелік 
кеңес 

Анықтама  
 

ӘК шешіміне 
сәйкес 

12 «БЖБ және ТЖБ 

спецификациясы» 

баяндама 

Тәжірибе 

алмасу 

пән 

мұғалімдері 

тақырыптық шеберлік 

сынып 

Қараша  

І апта 

Жунисова Р.К. 

Рахметкулқызы М. 

Әдістемелік 

кеңес 

Шеберлік 

сынып 

жоспары. 

 

VIІ. Тәрбие үрдісінің процесін, өткізілген іс –шаралардың сапасын бақылау 

13 Кәсіби бағдарлау 

жұмыстарының 

барысы 

Ерте кәсіби 

бағдарлау 

жұмыстарын

ың сапасы 

кәсіби 

бағдарлау 

фронталды талдау 

 

қараша 

І апта 

ДТІЖО  

Сатенов К.Н. 

Әдістемелік 

кеңес 

Анықтама ӘК шешіміне 

сәйкес 

VIIІ. Материалдық-техникалық базаның нығаюын бақылау 

14 Өртке қарсы Қауіпсіздік мектеп фронталды бақылау, қараша ДШІЖО  Директор Анықтама ДЖК 



қауіпсіздік жайы. шараларын 

сақтау 

ғимараты талдау І апта Исхаков Х.Т. жанындағы 

кеңес 

 шешіміне 

сәйкес 

15 Асхана жұмысының 

сапасы 

Санитарлық-

гигиеналық 

талаптардың 

орындалуы 

асхана фронталды бақылау, 

талдау 

қараша 

І апта 

ДТІЖО  

Сатенов К.Н. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама 

 

ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Желтоқсан 

 

№ 

р/р 

Бақылау 

тақырыбы 

Бақылау 

мақсаты 

Бақылау 

объектісі 

Бақылау 

түрі 

Бақылау 

әдістері 

Орындау 

мерзімдері 

Жауаптылар Қарау орны Басқару 

шылық 

шешім 

Екінші 

бақылау 

І. Талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

1 Білім алушылардың 

күнделіктерін 

тексеру 

қорытындылары 

Мұғалім мен 

ата-ананың 

күнделікпен 

жұмысы 

Оқушылардың 

күнделіктеріні

ң толтырылу 

сапасы 

фронталды рейд желтоқсан           

І апта 

ДТІЖО  

Сатенов К.Н. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама  

 

жеке бақылау 

2 Қатаң есептегі 

құжаттардың 

жүргізілуін 

зерделеудің 

қорытындысы 

Қатаң 

есептегі 

құжаттарды 

талапқа сай 

жүргізу 

Қатаң есептегі 

құжаттар 

фронталды талдау желтоқсан  

І апта 

Комиссия мүшелері Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама сәуір айы 

ІІ. Оқу процесінің сапасын бақылау 

3 ІІ тоқсан бойынша 

“Гимназия сапасы” 

бақылауын 

ұйымдастыру 

МЖМББС 

орындау 

Білім сапасы фронталды бақылау, 

тест, 

талдау, 

мониторинг 

желтоқсан 

ІІ-ІV апта 

ДАІЖО 

Жазылбеков Н.А. 

ДОІЖО  

Турапбаева А.Т. 
Молдахалыкова Ш.Т. 

Молдахалыкова Ш.Т. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Бұйрық. Іс-

шара 

жоспары. 

мамыр 

айында 

ІІІ. Оқу-зерттеу қызметі 

4 Аудандық пәндік 

олимпиада 

қорытындысы 

Дарынды 

оқушылармен 

жұмыс 

деңгейі 

Аудандық 

пәндік 

олимпиада 

қорытындылар

ы 

тақырыптық бақылау, 

талдау 

желтоқсан  

І апта 

Ұйымдастырушы 

педагогтар 

 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

ІV. Тәрбие үрдісінің процесін, өткізілген іс –шаралардың сапасын бақылау 

5 Ата-ана комитетінің 

жұмысының сапасы. 

Ата-

аналармен 

байланысты 

нығайту 

Ата-ана 

комитетінің 

жұмысы 

тақырыптық талдау, есеп желтоқсан           

І апта 

ДТІЖО  

Сатенов К.Н. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

6 Тәртіп бұзатын 

балалармен алдын-

алу жұмысының 

жүргізілуі. 

“қиын” 

тәрбиеленеті

н балалармен 

жұмыс 

тәрбие 

жұмыстары 

тақырыптық бақылау, 

талдау 

желтоқсан           

І апта 

ДҚТІЖО 

Кудабаев Н.Ж. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

7 Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттік 
рәміздерінің 

насихатталу деңгейі 

ҚР рәміздерін 

насихаттау 

ҚР 

рәміздерінің 

насихатталу 
деңгейі 

тақырыптық бақылау, 

талдау 

желтоқсан           

І апта 

ДҚТІЖО 

Кудабаев Н.Ж. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 



V. Материалдық-техникалық базаның нығаюын бақылау 

8 Мектептің 

тазалығы, 

техникалық 

қызметкерлерінің 

жұмысы туралы. 

Санитарлық-

гигиеналық 

талаптарды 

орындау 

мектеп 

тазалығы 

тақырыптық бақылау желтоқсан           

І апта 

ДШІЖО  

Исхаков Х.Т.. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қаңтар 

 

№ 

р/р 

Бақылау 

тақырыбы 

Бақылау 

мақсаты 

Бақылау 

объектісі 

Бақылау 

түрі 

Бақылау 

әдістері 

Орындау 

мерзімдері 

Жауаптылар Қарау орны Басқару 

шылық 

шешім 

Екінші 

бақылау 

I. Нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау 

1 Гимназияда 

“Кәмелетке 

толмағандар 

арасында құқық 

бұзушылықтың 

профилактикасы 

мен балалардың 

қадағалаусыз 

және панасыз 
қалуының 

алдын алу 

туралы” Заңның 

орындалуы 

туралы 

Оқушыларды

ң құқықтарын 

қорғау 

Мектеп 

оқушылары 

тақырыптық талдау қаңтар  

І апта 

ДҚТІЖО  

Кудабаев Н.Ж. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

ІІ. Талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

2 Сынып 

журналдарының 

толтырылуы  

“Kundelik.kz” 

жүйесінің 

жұмысы, 

электронды 

журналдарды

ң толтырылу 

сапасы 

Сынып 

журналы 

фронталды бақылау, 

мониторинг 

талдау 

 ДАІЖО  

Жазылбеков Н.А. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

ІІІ. Оқу процесінің сапасын бақылау 

3 Қорытынды 

аттестаттауға 

және ОЖСБ-ға 

дайындық 

жұмыстарының 
барысы.. 

Қорытынды 

аттестаттау 

мен ОЖСБ-ға 

дайындық 

деңгейін 
зерделеу 

9,11-сыныптар тақырыптық Бақылау, 

тест, 

мониторинг

, талдау 

қаңтар  

І апта 

ДОІЖО  

Турапбаева А.Т. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

4 БЖБ және ТЖБ-

ның 

орындалуын 

тексеру 

қорытындылары 

 

Жаңартылған 

білім беру 

мазмұнын 

енгізу 

жұмыстарын

ың сапасын 

бақылау 

БЖБ және 

ТЖБ  

тақырыптық бақылау, 

талдау 

қаңтар  

І апта 

ДОІЖО  

Турапбаева А.Т. 

Лесбекова Ж.Ж. 

Молдахалыкова Ш.Т. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 



5 «Алтын белгі», 

ерекше 

аттестатқа 

үміткерлермен 

жұмыс барысы. 
ОЖСБ-ға 

дайындық, 

Білім 

сапасын 

қадағалау 

Білім сапасы тақырыптық мониторинг

, талдау 

қаңтар  

І апта 

ДОІЖО  

Турапбаева А.Т. 

Педагогикал

ық кеңес 

Анықтама Педагогикал

ық кеңес 

шешіміне 

сәйкес 

IV. Білімнің олқылықтарын толтыру және төмен көрсеткіштермен жұмыс істеу бойынша жұмыстарды бақылау 

6 Оқушылардың 
блім 

сапасындағы 

олқылықтарды 

жою 

жұмыстарының 

барысы (ІІ 

тоқсанның 

қорытындысы). 

МЖМББС 
орындау 

Білім сапасы фронталды бақылау, 
мониторниг 

талдау 

қаңтар  
І апта 

ДОІЖО  
Турапбаева А.Т. 

Лесбекова Ж.Ж. 

Молдахалыкова Ш.Т. 

Педагогикал
ық кеңес 

Анықтама Педагогикал
ық кеңес 

шешіміне 

сәйкес 

V. Оқу-зерттеу қызметі 

7 «Табысты 

гимназия - 

2025» 

стратегиялық 

даму 

жоспарының 
«Заманауи 

мектеп» және 

«Жаңа ұрпақ» 

кешенді 

бағдарламалары

ның орындалу 

деңгейі 

Мектеп 

жұмысын 

саралап, 

міндеттерді 

нақтылау 

оқу-тәрбие 

жоспары 

фронталды бақылау, 

талдау 

қаңтар  

І апта 

ДОӘІЖО  

Рамазанов С.Н. 

ДАІЖО 

Жазылбеков Н.А. 

ДОІЖО  

Турапбаева А.Т. 
ДТІЖО  

Сатенов К.Н. 

ДҚТІЖО 

Кудабаев Н.Ж. 

Психологтар, 

ұйымдастырушы 

педагогтар 

Педагогикал

ық кеңес 

Анықтама Педагогикал

ық кеңес 

шешіміне 

сәйкес 

8 Білім сапасын 

көтеру іс-

шараларының 

орындалу 

деңгейі (ІІ 
тоқсанның 

қорытындысы). 

“Гимназия 

сапасы” 

бақылауының 

қорытындысы. 

МЖМББС 

орындау 

Білім сапасы фронталды бақылау, 

мониторниг 

талдау 

қаңтар  

І апта 

ДОІЖО  

Турапбаева А.Т. 

Лесбекова Ж.Ж. 

Молдахалыкова Ш.Т. 

Педагогикал

ық кеңес 

Анықтама Педагогикал

ық кеңес 

шешіміне 

сәйкес 

9 Облыстық Дарынды Пәндік фронталды мониторинг қаңтар  Ұйымдастырушы Директор Анықтама ДЖК 



пәндік 

олимпиада 

қорытындысы. 

оқушылармен 

жұмыс 

деңгейі 

олимпиада 

қорытындысы 

, талдау І апта педагогтар жанындағы 

кеңес 

шешіміне 

сәйкес 

VІ. Мұғалімнің шеберлік және әдістемелік дайындық жағдайының деңгейін бақылау 

10 І 

жартыжылдықта

ғы әдістемелік 

жұмыстың есебі 

Әдістемелік 

жұмыстарды

ң сапасын 

бақылау 

Әдістемелік 

жұмыс 

фронталды бақылау, 

талдау 

қаңтар  

І апта 

ДОӘІЖО  

Рамазанов С.Н. 

Әдістемелік 

кеңес 

Анықтама ӘК шешіміне 

сәйкес 

11 Критериалды 

бағалауды 
енгізу 

жұмыстарының 

барысы. 

Критериалды 

бағалау 
сапасы 

1-11 сыныптар фронталды бақылау, 

талдау 

қаңтар  

І апта 

Критериалды 

бағалауды енгізу 
бойынша 

мектепішілік 

үйлестірушілері 

Молдахалықова Ш.Т. 

Әдістемелік 

кеңес 

Анықтама ӘК шешіміне 

сәйкес 

12 Сабақты зерттеу 

мен іс-

әрекеттегі 

зерттеу 

жұмыстарының 

барысы 

Мұғалімдерді

ң кәсіби 

біліктілігін 

арттыру 

Сабақты 

зерттеу 

топтары 

тақырыптық бақылау, 

талдау 

қаңтар  

І апта 

ДОӘІЖО  

Рамазанов С.Н. 

Әдістемелік 

кеңес 

Анықтама ӘК шешіміне 

сәйкес 

13 “Жас мамандар” 

декадасын 

ұйымдастыру 

Жас 

мамандардың 

кәсіби 
біліктілігін 

арттыру, 

тәжірибе 

алмасуға 

оңтайлы орта 

қалыптастыр

у 

Жас 

мамандардың 

кәсіби 
біліктілігі 

тақырыптық жоспарлау қаңтар  

І апта 

Гимназия директоры 

Наметкулов М.Ж. 

Әдістемелік 

кеңес 

Бұйрық ӘК шешіміне 

сәйкес 

VIІ. Тәрбие үрдісінің процесін, өткізілген іс –шаралардың сапасын бақылау 

14 Тәрбиеленушіле

рге 

психологиялық 

қызмет көрсету 

мен 

жасөспірімдер 

арасында 
криминогендік 

жағдайлардың 

және суицидтің 

алдын алу 

мақсатында 

Психологиял

ық көмекті 

жүйелеу 

Психологиялы

қ қызмет 

сапасы 

тақырыптық бақылау, 

талдау 

қаңтар  

І апта 

ДТІЖО  

Сатенов К.Н., 

психологтар 

 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 



атқарылған 

жұмыстар 

15 Гимназияның 

салауатты өмір 

сүру, өмір 

құндылықтары, 
отансүйгіштік, 

әскери-

патриоттық 

тәрбие үдерісі 

«Салауатты 

мектеп» 

кешенді 

тәрбие 
бағдарламасы

ның іске 

асырылу 

деңгейі 

«Азамат», 

«Тұлға», 

«Денсаулық» 

жобалары 

тақырыптық 

шолу 

зерделеу, 

талдау 

қаңтар  

І апта 

ДТІЖО  

Сатенов К.Н. 

 

Педагогикал

ық кеңес 

Анықтама Педагогикал

ық кеңес 

шешіміне 

сәйкес 

16 Ыстық тамақпен 

қамту және 

санитарлық-

гигиеналық 

талаптардың 

сақталуы 

Ыстық 

тамақпен 

қамтамасыз 

ету, 

сан.гигиенал

ық 

талаптарды 

орындау 

Асхана мен 

әлеуметтік 

педагогтар 

жұмысы 

тақырыптық бақылау, 

мониторинг

, талдау 

қаңтар 

І апта 

Әлеуметтік педагог, 

Медбике  

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ақпан 

 

№ 

р/р 

Бақылау тақырыбы Бақылау 

мақсаты 

Бақылау 

объектісі 

Бақылау 

түрі 

Бақылау 

әдістері 

Орындау 

мерзімдері 

Жауаптылар Қарау орны Басқару 

шылық 

шешім 

Екінші 

бақылау 

I. Нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау 

           

           

           

ІІ. Талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

 Шағын аудандағы 

балалардың ақпары 

МЖМББС 

орындау 

Шағын аудан тақырыптық монитори

нг, талдау 
ақпанның 

І аптасы 

ДАІЖО  

Жазылбеков Н.А. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама 

 

 

           

           

ІІІ. Оқу процесінің сапасын бақылау 

           

           

           

IV. Білімнің олқылықтарын толтыру және төмен көрсеткіштермен жұмыс істеу бойынша жұмыстарды бақылау 

           

           

           

V. Оқу-зерттеу қызметі 

           

           

           

VІ. Мұғалімнің шеберлік және әдістемелік дайындық жағдайының деңгейін бақылау 

 Өзін-өзі тану пәнінің 

оқытылу сапасын 

зерделеуді 

ұйымдастыру 

Өзін-өзі тану 

пәнінің 

оқытылу 

деңгейін 

бақылау 

Өзін-өзі тану 

пәні 

тақырыптық бақылау, 

талдау 

ақпанның  

І аптасы 

ДОӘІЖО  

Рамазанов С.Н. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Бұйрық, 

жоспар 

ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

           

           

           

VIІ. Тәрбие үрдісінің процесін, өткізілген іс –шаралардың сапасын бақылау 

 Медкабинеттің 

жұмысы 

Оқушыларды

ң 

денсаулығын 

қадағалау 

Медкабинет 

жұмысы 

фронталды талдау 

есеп 

ақпанның  

І аптасы 

Медбикелер Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 



           

           

VIIІ. Материалдық-техникалық базаның нығаюын бақылау 

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наурыз 

 

№ 

р/р 

Бақылау тақырыбы Бақылау 

мақсаты 

Бақылау 

объектісі 

Бақылау 

түрі 

Бақылау 

әдістері 

Орындау 

мерзімдері 

Жауаптылар Қарау орны Басқару 

шылық 

шешім 

Екінші 

бақылау 

I. Нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау 

 Мектеп әкімшілігінің 

сабаққа қатысу деңгейі 

Әкімшілік 

мүшелерінің 

функционалд

ық 

міндеттерін 

орындауын 

қадағалау 

Әкімшіліктің 

жұмысы 

тақырыптық бақылау, 

талдау 

 

наурыздың 

І аптасы 

Гимназия директоры 

Наметкулов М.Ж. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

           

           

ІІ. Талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

           

           

           

ІІІ. Оқу процесінің сапасын бақылау 

           

           

           

IV. Білімнің олқылықтарын толтыру және төмен көрсеткіштермен жұмыс істеу бойынша жұмыстарды бақылау 

           

           

           

V. Оқу-зерттеу қызметі 

           

 Сабақты зерттеу мен 

іс-әрекеттегі зерттеу 

бойынша зерттеу 

топтарының есебі 

Мұғалімдерді

ң кәсіби 

біліктілігін 

арттыру 

Мұғалімдердің 

зерттеу 

жұмыстары 

тақырыптық шығармаш

ылық есеп 

наурыздың  

ІІІ аптасы 

ДОӘІЖО  

Рамазанов С.Н., 

зерттеу топтарының 

жетекшілері 

Әдістемелік 

кеңес 

Анықтама ӘК 

шешіміне 

сәйкес 

           

VІ. Мұғалімнің шеберлік және әдістемелік дайындық жағдайының деңгейін бақылау 

 “Жас маман” 

онкүндігінің 

қорытындысы 

онкүндікті 

қорытындыла

у 

жас 

мамандармен 

жұмыс 

тақырыптық бақылау, 

талдау, 

қорытынд

ылау 

наурыздың  

ІІІ аптасы 

ДОӘІЖО  

Рамазанов С.Н., 

жауапты мамандар. 

Әдістемелік 

кеңес 

Анықтама ӘК 

шешіміне 

сәйкес 

 Өзін-өзі тану пәнінің 

оқытылу сапасы 

Өзін-өзі тану 

пәнінің 

Өзін-өзі тану 

пәнінің 

фронталды бақылау, 

сараптама

наурыздың  

І аптасы 

ДОӘІЖО  

Рамазанов С.Н. 

Директор 

жанындағы 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 



оқытылу 

сапасын 

зерделеу 

қорытындыла

ры 

оқытылу сапасы лық 

талдау 

кеңес сәйкес 

           

           

VIІ. Тәрбие үрдісінің процесін, өткізілген іс –шаралардың сапасын бақылау 

           

           

           

VIIІ. Материалдық-техникалық базаның нығаюын бақылау 

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сәуір 

 

№ 

р/р 

Бақылау тақырыбы Бақылау 

мақсаты 

Бақылау 

объектісі 

Бақылау 

түрі 

Бақылау 

әдістері 

Орындау 

мерзімдері 

Жауаптылар Қарау орны Басқару 

шылық 

шешім 

Екінші 

бақылау 

I. Нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау 

           

           

           

ІІ. Талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

 Қатаң есептегі 

құжаттардың 

жүргізілуін зерделеуді 

ұйымдастыру 

Қатаң 

есептегі 

құжаттардың 

жүргізілуін 

қадағалау 

Қатаң есептегі 

құжаттар 

тақырыптық жоспарлау сәуірдің  

І аптасы 

Гимназия директоры 

Наметкулов М.Ж. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Бұйрық ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

 Қысқа мерзімді 

жоспарлар мен 

күнтізбелік-

тақырыптық 

жоспарларды тексеруді 

ұйымдастыру. 

Оқу 

бағдарламала

рының 

сапасы 

Оқу 

бағдарламалары 

тақырыптық бақылау, 

талдау 

сәуірдің  

І аптасы 

ДОӘІЖО  

Рамазанов С.Н. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

 Сынып 
журналдарының 

толтырылуы  

“Kundelik.kz” 
жүйесінің 

жұмысы, 

электронды 

журналдарды

ң 

толтырылуы 

Сынып 
журналы 

фронталды бақылау, 
монитори

нг, талдау 

сәуірдің  
І аптасы 

ДАІЖО  
Жазылбеков Н.А. 

Директор 
жанындағы 

кеңес 

Анықтама 
 

ДЖК 
шешіміне 

сәйкес 

ІІІ. Оқу процесінің сапасын бақылау 

           

           

           

IV. Білімнің олқылықтарын толтыру және төмен көрсеткіштермен жұмыс істеу бойынша жұмыстарды бақылау 

           

           

           

V. Оқу-зерттеу қызметі 

           

           

           

VІ. Мұғалімнің шеберлік және әдістемелік дайындық жағдайының деңгейін бақылау 



           

           

           

           

VIІ. Тәрбие үрдісінің процесін, өткізілген іс –шаралардың сапасын бақылау 

           

           

           

VIIІ. Материалдық-техникалық базаның нығаюын бақылау 

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Мамыр 

 

№ 

р/р 

Бақылау тақырыбы Бақылау 

мақсаты 

Бақылау 

объектісі 

Бақылау 

түрі 

Бақылау 

әдістері 

Орындау 

мерзімдері 

Жауаптылар Қарау орны Басқару 

шылық 

шешім 

Екінші 

бақылау 

I. Нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау 

 ҚР “Еңбек Кодексі” 

талаптарының 

орындалуы 

Еңбек 

тәртібін 

сақтау 

Мұғалімнің 

еңбек тәртібі 

тақырыптық ақпаратты

қ есеп 

мамырдың 

ІІІ аптасы 

Гимназия директоры 

Наметкулов М.Ж. 

Педагогикал

ық кеңес 

Анықтама Педагогик

алық 

кеңес 

шешіміне 

сәйкес 

           

           

ІІ. Талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

 Қатаң есептегі 

құжаттардың жүргізілу 

сапасын зерделеу 

қорытындысы 

Қатаң 

есептегі 

құжаттарды 

талапқа сай 

жүргізу 

Қатаң есептегі 

құжаттар 

тақырыптық бақылау, 

талдау 

мамырдың 

І аптасы 

Жауапты мамандар Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

 Қысқа мерзімді 

жоспарлар мен 

күнтізбелік-
тақырыптық 

жоспарларды тексеру 

қорытындылары 

МЖМББС 

орындау 

Қысқа мерзімді 

жоспарлар мен 

КТЖ сапасы 

тақырыптық бақылау мамырдың 

І аптасы 

ДОӘІЖО  

Рамазанов С.Н. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

           

ІІІ. Оқу процесінің сапасын бақылау 

 «Табысты гимназия - 

2025» стратегиялық 

даму жоспарының 

«Заманауи мектеп» 

және «Жаңа ұрпақ» 

кешенді 

бағдарламаларының 

Мектеп 

жұмысын 

саралап, 

міндеттерді 

нақтылау 

Мектептің 

жылдық 

жоспары 

фронталды талдау мамырдың 

ІІІ аптасы 

ДОӘІЖО  

Рамазанов С.Н., 

ДАІЖО 

Жазылбеков Н.А. 

ДОІЖО  

Турапбаева А.Т. 

ДТІЖО  

Педагогикал

ық кеңес 

Анықтама Педагогик

алық 

кеңес 

шешіміне 

сәйкес 



орындалу деңгейі Сатенов К.Н: 

ДҚТІЖО 

Кудабаев Н.Ж. 

Психолог 

Қалабаева С.Е. 
Ұйымдастырушы 

педагог Исакова А.Е. 

 Жылдық “Гимназия 

сапасы” бақылауын 

ұйымдастыру 

МЖМББС 

орындау 

Білім сапасы фронталды кешенді 

тест 

мамырдың  

І аптасы 

ДАІЖО 

Жазылбеков Н.А. 

ДОІЖО  

Турапбаева А.Т. 

Молдахалыкова Ш.Т. 

Молдахалыкова Ш.Т. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Бұйрық. 

Іс-шара 

жоспары. 

 

           

IV. Білімнің олқылықтарын толтыру және төмен көрсеткіштермен жұмыс істеу бойынша жұмыстарды бақылау 

           

           

           

V. Оқу-зерттеу қызметі 

 Таңдау және 

қолданбалы курстар 

мен үйірмелердің 

қорытынды жұмысын 

бақылауды 

ұйымдастыру 

Үйірме 

жұмыстарын

ың сапасын 

қадағалау 

Үйірме 

жетекшілері 

фронталды Бақылау 

жоспары 

мамырдың  

І аптасы 

Гимназия директоры 

Наметкулов М.Ж. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама ДЖК 

шешіміне 

сәйкес 

 Оқу жылының екінші 

жартыжылдығындағы 

әдістемелік 

жұмыстарды 
қорытындылау. 

Әдістемелік 

жұмыстарды 

бақылау 

Әдістемелік 

жұмыстар 

фронталды талдау, 

есеп 

мамырдың  

ІІІ аптасы 

ДОӘІЖО  

Рамазанов С.Н. 

 

Әдістемелік 

кеңес 

Анықтама ӘК 

шешіміне 

сәйкес 

 Таңдау және 

қолданбалы курстар 

мен үйірмелердің 

қорытынды жұмысын 

бақылау нәтижелері 

Үйірме 

жұмыстарын

ың сапасын 

қадағалау 

Үйірме 

жетекшілері 

тақырыптық бақылау, 

талдау 

мамырдың  

ІІІ аптасы 

Комиссия мүшелері Әдістемелік 

кеңес 

Анықтама ӘК 

шешіміне 

сәйкес 

 “Көшбасшы” даму 

командасының 

жылдық 

шығармашылық есебі 

Мұғалімдерді

ң кәсіби 

шеберлігін 

жетілдіру 

деңгейін 

анықтау 

Зерттеу 

топтарының 

жұмысы 

тақырыптық бақылау, 

талдау 

мамырдың  

ІІІ аптасы 

Шығармашылық 

топтардың 

жетекшілері, пән 

мұғалімдері 

Әдістемелік 

кеңес 

Анықтама ӘК 

шешіміне 

сәйкес 

 Әдістемелік бірлестік ӘБ жұмысын Пән мұғалімдері тақырыптық бақылау, мамырдың  Әдістемелік бірлестік Әдістемелік Жылдық ӘК 



жетекшілерінің 

атқарған 

жұмыстарының 

жылдық есебі 

жүйелеу. әдістемелік 

бірлестіктерінің 

жылдық 

жұмысы 

талдау ІІІ аптасы жетекшілері кеңес есеп шешіміне 

сәйкес 

VІ. Мұғалімнің шеберлік және әдістемелік дайындық жағдайының деңгейін бақылау 

           

           

           

           

VIІ. Тәрбие үрдісінің процесін, өткізілген іс –шаралардың сапасын бақылау 

           

           

           

VIIІ. Материалдық-техникалық базаның нығаюын бақылау 

 Мектеп кабинеттерін 

паспорттауға ұсыну 

туралы 

Мектеп 

кабинеттеріні

ң жай-күйі 

Мектеп 

кабинеттері 

тақырыптық бақылау, 

талдау 

мамырдың  

ІV аптасы 

ДОӘІЖО  

Рамазанов С.Н. 

Педагогикал

ық кеңес 

Анықтама  

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Маусым 

 

№ 

р/р 

Бақылау тақырыбы Бақылау 

мақсаты 

Бақылау 

объектісі 

Бақылау 

түрі 

Бақылау 

әдістері 

Орындау 

мерзімдері 

Жауаптылар Қарау орны Басқару 

шылық 

шешім 

Екінші 

бақылау 

I. Нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау 

 Оқу жылына 
қорытынды талдау 

«Білім 
туралы 

Заңның» 

орындалуы 

Гимназияның 
жылдық 

жұмысының 

қорытындысы 

фронталды монитори
нг, 

сараптама

лық 

талдау 

тамыздың  
ІІ аптасы 

Гимназия директоры 
Наметкулов М.Ж. 

Педагогикал
ық кеңес 

Анықтама Тамыз 
айында 

 Мемлекеттік қызмет 

көрсету 

стандарттарының 

орындалу деңгейі 

Мемлекеттік 

қызмет 

көрсету 

стандарттары

н орындау 

Мемлекеттік 

қызмет көрсету 

жұмыстары 

фронталды бақылау, 

талдау 

маусымның 

І аптасы 

ДОІЖО  

Рамазанов С.Н. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама  

           

ІІ. Талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының жүргізілуін бақылау 

 9,11-сынып 

оқушыларының 

құжаттарын толтыруға 

мамандарды бекіту 

құжаттарды 

толтыру 

сапасы 

құжатпен 

жұмыс 

жасайтын 

мұғалімдер 

тақырыптық комиссия 

құру 

маусымның 

І аптасы 

Гимназия директоры 

Наметкулов М.Ж. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Бұйрық  

 Сынып 

журналдарының 

толтырылуы  

“Kundelik.kz” 

жүйесінің 

жұмысы, 

электронды 
журналдарды

ң 

Сынып 

журналы 

тақырыптық бақылау, 

монитори

нг, талдау 

маусымның 

І аптасы 

ДАІЖО  

Жазылбеков Н.А. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама

. 

 

 



толтырылуы 

           

ІІІ. Оқу процесінің сапасын бақылау 

           

           

           

IV. Білімнің олқылықтарын толтыру және төмен көрсеткіштермен жұмыс істеу бойынша жұмыстарды бақылау 

           

           

           

V. Оқу-зерттеу қызметі 

           

           

           

VІ. Мұғалімнің шеберлік және әдістемелік дайындық жағдайының деңгейін бақылау 

           

           

           

           

VIІ. Тәрбие үрдісінің процесін, өткізілген іс –шаралардың сапасын бақылау 

 Дене шынықтыру пәні 

бойынша Президенттік 

сынама тапсыру 

қорытындылары 

Салауатты 

өмір салтын 

насихаттау.  

Президенттік 

сынама 

тақырыптық сынама маусымның 

І аптасы 

Әдістемелік бірлестік 

жетекшісі 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама  

           

           

VIIІ. Материалдық-техникалық базаның нығаюын бақылау 

 Мектептің жөндеу 

жұмысын 

ұйымдастыру  (штаб 
құру, жоспар жасау). 

Мектептің 

материалдық-

техникалық 
базасы 

Мекреп 

ғимараты 

тақырыптық талдау маусымның 

І аптасы 

ДШІЖО  

Исаков Х.Т. 

Директор 

жанындағы 

кеңес 

Анықтама

. Бұйрық. 

 

           

           

 

 

 

 



 

 

 

 

 


