
 

  Үйлестірушінің 2020-2021 оқу жылына арналған жоспары 

Мақсаты:  

- Оқушы жетістігін бағалауда критериалды бағалауды енгізу бойынша жұмысты ұйымдастыру.   

- Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша мектепте атқарылатын жұмыстарды жүйелеу, білім сапасын жетілдіру.   

- Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша жұмыс жасап жатқан мұғалімдерге қолдау көрсету. 

 
№ Іс-шаралар мазмұны Өткізілу 

түрі 

Қатысушылар Жауапты адам Уақыты Нәтижесі 

1 Жаңартылған білім 

беру бағдарламасы бойынша жұмыс 

жасап жатқан мұғалімдер бойынша 

деректер базасын жасау. 

База жасау Мектеп ұжымы Мектеп үйлестірушісі тамыз Мақсатты топтар 

құрылады 

2 Нормативтік-құқықтық база 

жинақтау 

Жинақтау Әдістемелік 

бірлестік 

жетекшілері 

Мектеп үйлестірушісі Мамыр, 

тамыз   

Нормативтік-құқықтық 

база қалыптасады 

3 Нормативтік-құқықтық, әдістемелік 

құжаттармен таныстыру. 

Ресурстарды тиімді пайдалану.  

Дөңгелек 

стол 

Мектеп ұжымы  Мектеп үйлестірушісі Тамыз  Нормативтік құжаттар 

4 Жаңартылған білім беру мазмұны 

аясында критериалды бағалау: 

қағидаттар,жүйесінің мазмұны, 

құрылымы , баға қою механизмі 

туралы ақпараттармен бөлісу  

Семинар  Пән мұғалімдері ЖББ мазмұны 

бойынша курстан 

өткен мұғалімдер, 

мектеп тренерлері 

Қыркүйек Туындаған сұрақтар 

талқыланады 

5 Критериалды бағалау: 

қалыптастырушы бағалаудың 

маңызы, қалыптастырушы 

бағалаудың алгоритмі 

Семинар  Пән мұғалімдері Мектеп үйлестірушісі, 

ӘБЖ 

Қазан  Талдау жұмыстары 

6 Сабақ барысында пайдаланылатын 

кері баланыс түрлері 

Шеберлік 

сынып 

Пән мұғалімдері Мектеп үйлестірушісі,  

ЖББ мазмұны 

бойынша курстан 

өткен мұғалімдер, 

мектеп тренерлері 

Қазан  Тәжірибе алмасу 

8 Оқушылардан сауалнама алу, сұхбат 

өткізу 

 Сауалнама 

Сараптау 
2-11сынып 

оқушылары 

ӘБЖ Қазан Пікір алмасу, туындаған 

мәселелерге жауап 



анықтау  

9 Мектепішілік ТЖБ құрастыру, өту  

кестесін жасау, бекіту 

Пікірлесу  Әдістемелік 

бірлестік 

жетекшілері 

Мектеп үйлестірушісі Әр тоқсан 

басында 

ТЖБ кестесі 

10 Б/ортақ тақырыптар бойынша ЖБ 

ұйымдастыру  және өткізу 

жұмыстардың деңгейін анықтау 

 Б/о тақырыптарға сәйкес 

тапсырмаларды қалай құрастырамыз? 

Сауалнама 

 
 

Әдістеме 

кеңес  

Мектеп әкімшілік 

мүшелері,  ӘБЖ, 

пән мұғалімдері 

Мектеп үйлестірушісі 

Әдістемелік кеңес 

мүшелері 

 

қараша Сауалнама нәтижесін 

сараптау 

 

 

  

11 Мектептегі тоқсандық  жиынтық 

бағалау жұмысына модерация жасау 

жолдары 

Дөңгелек 

стол 

Пән мұғалімдері Мектеп үйлестірушісі Қараша   Хаттама  

12 «Саралап оқытудағы тапсырмалар» Коучинг  Мұғалімдер  Мектеп тренерлеры Қараша  Тәжірибе алмасу 

13 Өзін-өзі бағалау, өзара бағалау, 

топтық бағалауды қалай  жүзеге 

асырамыз? 

Практика 

лық жұмыс 

Пән мұғалімдері Мектеп үйлестірушісі, 

ӘБЖ 

желтоқсан Тәжірибе алмасу 

14 Оқыту сапасын бақылау және 

мониторинг жүргізу  

Сараптау  Пән мұғалімдері 

Ата- ана, 

Мектеп үйлестірушісі Тоқсан 

сайын 

Диаграмма, хаттама. 

Электронды журнал  

15 Оқушыларды жоғары ойлау 

деңгейлеріне қалай жетелейміз?  

Пікір 

алмасу 

Мектеп тренерлері, 

ӘБЖ, мектеп 

үйлестірушісі           

Пән мұғалімдері 

Мектеп   

үйлестірушісі 

желтоқсан Тәжірибе алмасу 

16 Сабақ  барысында қолданылатын 

сұрақ түрлері 

Шеберлік 

сынып 

Пән мұғалімдері Мектеп тренелері, 

деңгейлік курстан 

өткен мұғалімдер 

Ақпан  Сабаққа қатысу, 

пікіралмасу, талдау  

17 ЖББ мазмұны бойынша  

мектепішілік он күндік өткізу 

Іс-тәжірибе 

тарату 

Әдіс кеңес 

Мұғалімдер  Мектеп үйлестірушісі, 

ӘБЖ 

Наурыз  Сабаққа қатысу, пікір 

алмасу, талдау 

18 Балаңыз білім алудың қай 

сатысында?  

Жиналыс 

Пікір 

алмасу  

Ата-аналар  Мектеп үйлестірушісі Тоқсан 

сайын 

Пікір алмасу, туындаған 

мәселелерге жауап 

анықтау  

22 Туындаған мәселелер бойынша 

мұғалімдерге  кері байланыс 

 Жекелей 

сұхбат  

Пән мұғалімдері Мектеп үйлестірушісі Жыл бойы Сұрақтарға жауап алу 

 


