
«Атырау облысы білім беру басқармасының Индер ауданы білім
бөлімінің «Балбөбек» бөбекжай-бақшасы» коммуналдық мемлекеттік

қазыналық кәсіпорнының өзін-өзі бағалау қортындысы

1.ЖАЛПЫ СИПАТТАМА

Бөбекжай-бақшаның толық атауы  “Атырау облысы
білім  беру  басқармасының  Индер  ауданы  білім
бөлімінің  "Балбөбек"  бөбекжай-бақшасы”
коммуналдық мемлкеттік қазыналық кәсіпорыны
Салынған жылы  2018 жыл
Ауданы,  көшесі       Индер  ауданы,  Бөдене  ауылы,
Меңдікенов Кенжеғали көшесі, 30 үй
Бөбекжай-бақша меңгерушісінің аты-жөні     Абилхаликова
Гулбаршин Курметовна
Аудан  әкімінің  мемлекеттік  қазыналық  кәсіпорынды  құру
туралы қаулысы қашан шықты   13.09.2018. шешім №198

Бөбекжай-бақша  100  орындық, типтік, қазак тілді, 4 топ бар.  4 топ
ақылы топтар – 100 орын. 

Бөбекжай-бақшаның 4 тобында жұмыс апталығы бес күндік, жалпы
жұмыс уақытының ұзақтылығы 10,5 сағат жұмыс жасайды.

Объектінің  жалпы  алаңы  -0.7500га,  ғимараттың  ауқымы-5245,5,
ғимарат ішіндегі бөлмелер саны-64.

2020-2021жаңа оқу  жылына бөбекжайдағы  жәй  жөндеуден  өткізу
үшін жыл басындағы бюджеттік өтінімге салынып, жоспарланған қаржы
80мың   теңгені  құрады.  Оның  ішінде:  ғимараттың  іші,  сыртын  ақтау,
сырлау  жұмыстары  жүргізілді.  Бөбекжай  ауласы  арам  шөптері
тазартылған.  Пандемия жағдайына  байланысты бөбекжай 2020-2021  оқу
жылында  антисептик 19 дана, маска (бетперде) 708 дана, резенке қолғап
80  дана,  дозатор  5  дана,  бахила  100  дана,   кварц  5  дана,  2
данадезковрикпен қамтылған.  Мектепке дейінгі  ұйымның аумағы   қазіргі
заман талабына сай жабдықталған, ішкі және сыртқы келбеті талапқа сай.
Балалардың  қауіпсіздігін  сақтау  мақсатында   бөбекжай  бойынша  21
бейнебақылау  камерасы  орнатылған.  Оның  14-і  ішкі,  7-еуі  сыртқы
бақылауда. Мекеменің қауіпті жағдайларда эвакуациялау жоспары ғимарат
ішінде белгіленген. Жұмысқа жаңа қабылданған қызметкерлерге алғашқы
кіріспе  нұскаулықтар  оқылады.  Әрбір  жарты  жыл  сайын  әр  қызметкер
қауіпсіздікті  сақтау  нұсқаулықтарына  қол  қойып отырады.  Балалар  мен
қызметкерлердің  жарақаттануы  тіркелмеген.  Мекемеде  өрт  қауіпсіздігі
жөнінде,  еңбек  қауіпсіздігі   жөнінде  нұсқаулықтар  бар. Өртке  қарсы
техникалық  минимум  бағдарламасы  бойынша   ТОО  «Пожтехпром
тренинг»  оқу  орталығынан  бөбекжай-бақша  бойынша   2  қызметкер
Г.К.Абилхаликова,  А.С.Аменова оқудан өтті.

Бөбекжайға қабылданған балаларды тіркеу журналы бар, мөрленген,
байланған. Балаларды балабақшаға қабылдау жұмысы Мемлекеттік қызмет
көрсету  стандарты  талаптарына  сәйкес  жүзеге  асырылады  және
Balabaqsha  SmartNation -  мектепке  дейінгі  білім  беру  саласында



мемлекеттік қызметтерді алуға арналған бірыңғай порталы арқылы жүзеге
асырылады.  Ата-аналар  портал  арқылы  балабақша  кезегіне  өз  бетімен
өтінімдерін  қалдыра  отырып,  балабақшадағы  бала  орнының  кезегін
бақылай алады. Жарияланған бос орындарға өтінімдерін қалдыра алады.
Бөбекжайға қабылданған балалардың жеке іс қағаздар папкасы бар. 

Балабақшаның  даму  бағдарламасы:  Мемлекеттік  білім  беру
стандартына  сәйкес  интегративті  білім  беру  жүйесін  жетілдіру,  бұл  әр
баланың мектепке дейінгі мекемеде жоғары сапалы білім алуға, балалық
шақтағы жан-жақты даму  құқығын іске асыру. Табысты әлеуметтену және
өзін-өзі жүзеге асыру үшін стратегиялық жоспар мақсатында  2020 – 2025
жылдарға  дейін жасақталған. 

Бөбекжай өзінің қызметін келесі құжаттар негізінде жүзеге асырады:
 Атырау  облысы  Индер  ауданы  әкімінің  мемлекеттік

қазыналық  кәсіпорынды  құру  туралы  қаулысы  13.09.2018.  шешім
№198

 Мекеме жарғысы Атырау облысы қаржы басқармасының
31 желтоқсан 2020 жылы  №169  бұйрығымен бекітілген (көшірмесі
жалғанды)

 Заңды тұлғаны мемлекеттік  тіркеу туралы анықтамасы,
алғашқы тіркелген күні: 2018 жыл 14 қараша, соңғы қайта тіркеу күні:
2021 жыл 13 қаңтар. Тіркеуші орган:  «Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік  корпорациясы»  коммерциялық  емес  акционерлік
қоғамының Атырау облысы бойынша филиалының Индер аудандық
тіркеу  және  жер  кадастры  бөлімі.  №  10100481553153  (көшірмесі
жалғанды)

 Бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН) 181140017015
Балабақшаның  құрылтайшысы  «Қазақстан  Республикасы  Атырау

облысы  әкімінің  аппараты»  мемлекеттік  мекемесі  болып  табылады.
Балабақша    тұрақты жер пайдалану құқығына ие.

Мекеменің заңды мекен- жайы: Қазақстан Республикасы   Атырау
облысы, Индер  ауданы, Бөдене ауылы, Меңдікенов Кенжеғали  көшесі,
№30 үй. Пошта индексі 060201  байланыс телефондары: (871234) 26-411,
(871234)26-487 эл почта Bodene.balbobek@mail.ru

Басшының  тегі,  аты,  әкесінің  аты:  Абилхаликова  Гулбаршин
Курметовна. Білімі жоғары.

Банктік реквизиттері:
БСН/БИН 181140017015

КБЕ 16
ИИК KZ4196510F0008006253

БИК IRTYKZKA
 Акционерное общество «ForteBank»

Бөбекжайдың қажетті істер номенклатурасының құжаттары Атырау
облысы  мұрағаттар   басқармасының  сараптау  тексеру  комиссиясының
01.02.2019ж  №01-22  хаттамасы бойынша келісілген.



2.БІЛІМ  БЕРУ  ҚЫЗМЕТІН  ЖҮЗЕГЕ  АСЫРУ.  ОҚУ–
ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮКТЕМЕ. 

Бөбекжай-бақшаның  2020-2021  оқу  жылының  мақсаты  мен
міндеттері  айқындалған  жылдық  жоспары  құрылған.  2020-2021  оқу
жылының міндеттері:

1. Мектеп  дейінгі  тәрбие  мен  оқытудың  сапасын  арттыра  отырып,
балалардың жан-жақты дамуын қамтамасыз ету. 

2. Инновациялық технологиялар арқылы балалардың денсаулықтарын
нығайту, түзету-дамыту жұмыстарында қолдану

3. Тәрбие  мен  оқыту  үдерісінде  дамытушы  ойындар  мен  ұлттық
ойындарды  қолдану  арқылы  балалардың  шығармашылық
қабілеттерін дамыту.

Бөбекжай мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беру
бағдарламаларын  жүзеге  асырады,  балаларды күтуді  және  сауықтыруды
қамтамасыз  етеді,  оларды  адами  құндылықтарға  тәрбиелейді,  баланың
жан-  жақты  дамуы  үшін  ата-аналармен  жұмыс  жүргізеді,  балаларды
креативтілік, коммуникативтілік, сыни ойлау және командада жұмыс істей
білуді  дамытуға  бағытталған  тәрбиелеу  –  оқыту  жұмыстарын жүргізеді.
«Балбөбек»  бөбекжай-бақшасында  тәрбие  және  білім  беру  жұмыстары
балалардың   жас  ерекшеліктеріне  байланысты  Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын,
«Қазақстан Республикасы мектепке дейінгі  тәрбие мен оқытудың жалпы
білім  беретін  оқу  бағдарламасын»  басшылыққа  ала  отырып
ұйымдастырылған.
Бөбекжайдың тәрбиелеу мен оқытуға  арналған  оқу жоспары  2020-2021
оқу жылында мектепке дейінгі  ұйымдарда білім беру процесі  Мектепке
дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті мемлекеттік стандартына
(бұдан әрі – Стандарт), ( ҚРБҒМ 2018жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығы),
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасына (бұдан
әрі  –Үлгілік  бағдарлама)  (ҚР  БҒМ  2016  жылғы  12  тамыздағы  №499
бұйрығы), Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарына
(ҚР БҒМ 2020 жылғы 12 мамырдағы №195 бұйрығына 1 қосымша), 2020-
2021  оқу  жылында  тәрбиелеу-білім  беру  процесін  ұйымдастыру  туралы
әдістемелік  нұсқау  хат  –  Нұр-сұлтан,  2020ж.  (бұдан  әрі  –Нұсқаулық)
негізінде  ұйымдастырылған. Оқу  жоспары  бойынша  вариативтік
компонент жаңа оқу жылының басында балалар қызығушылығына қарай,
ата-ана ұсынысымен №1  педагогикалық кеңес шешімімен бекітілген. 
«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2019 жылғы
15  сәуірдегі  №145  бұйрығымен  бекітілген  «РУХАНИ  ЖАҢҒЫРУ»
бағдарламасын  іске  асыру  жағдайындағы  тәрбиенің  тұжырымдамалық
негіздерін  жүзеге  асырудың  2019-2024  жылдарға  іс-шаралар  жоспары
жасақталған.   Мақсаты:  Үздіксіз  білім  беру  жүйесінде  мектепке  дейінгі
ұйым  тәрбиеленушілерін  Қазақстан  Республикасының  азаматтары  және
патриоттары  ретінде  қалыптасу  жолында  «Мәңгілік  Ел»  патриоттық
актісін  іске  асырып,  отансүйгіштікке,  әлеуметтенуіне,  интеллектуалды
және әлеуметтік шығармашылыққа жетуіне тәрбие үрдісі арқылы оңтайлы



жағдай  жасау.  «РУХАНИ  ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламасын  іске  асыру
бойынша  өткен  шаралар  Facebook, Instagram  әлеуметтік  желілерде
жарияланып келеді (бағдарлама мен желіге сілтемелер жалғанды).

  Бөбекжайдың ұйымдастырылған оқу қызметінің үлгілік оқу  жоспары
  2020-2021ж.   МЖМБС келісімді

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 12 мамырдағы

                 № 195 бұйрығына1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 557 бұйрығына 1-қосымша

№
 

Білім беру саласы

Білім саласының
базалық мазмұны
ұйымдастырылға
н оқу қызметінде

жүзеге
асырылады.

Ұйымдастырылған оқу қызметі

ортаңғы топ
(3 жастан
бастап)

ересек топ (4
жастан
бастап)

 кіші топ (2
жастан
бастап)

ерте жас (1 
жастан 
бастап)

жалп
ы

көле
мі

 жалпы
көлемі

 жалпы
көлемі

 жалп
ы

көле
мі  

1 "Денсауық"  3  3  3  3  
Дене шынықтыру 3 3 3 3

2 "Қатынас"  2  2,5  1  1  
Сөйлеуді дамыту 1 1 0,5 0,5
Көркем әдебиет 0,5 1 0,5 0,5
 Орыс тілі 0,5 0,5   

3 "Таным"  2,5  2,5  2  1  
Математика 
негіздері

1 1  
 

Сенсорика   0,5 0,5
Құрастыру 0,5 0,5 0,5  
Жаратылыстану 1 1 1 0,5

4 "Шығармашылық
"

Сурет салу 3 1 3,5 1 3 1 2 0,5
Мүсіндеу 0,25 0,5 0,25 0,5
Жапсыру 0,25 0,5 0,25  
Музыка 1,5 1,5 1,5 1

5 "Әлеумет" 0,5 0,5 0  0  
Қоршаған ортамен 
танысу

0,5 0,5  
 

     
6 ҰОҚ-ң ұзақтығы  15-20

мин
 

20-25
мин

 
10-15
мин

 7-10 
мин  

7 ҰОҚ-ң жалпы
көлемі

 
11  12  9  

  
8
 

Вариативтік
компонент

 

1 2

«Ерте, ерте, 
ертеде» 1 1   

  
«Өнерлі екен он 
саусақ»

 
 

1   
  

9 Барлығы
 

12
 

14
 

9
 

7  



Оқу –тәрбие үрдісіне енгізілген инновациялық технологиялар
технология әдістер

                      Дамыта оқыту Сыни тұрғыдан ойлау
                    Денсаулық сақтау Мнемотехника

ТРиЗ Сұрақ-жауап
В.Воскобович Ой қозғау

  М.Монтессори
                                АКТ

3. ПӘНДІК-КЕҢІСТІКТІК ДАМЫТУШЫ ОРТА.
Бөбекжайдың   материалдық-техникалық  базасын  нығайту

мақсатында  балалар  жас  ерекшелігіне  байланысты,  баланың  өмірін
қорғауды  және  денсаулығын  нығайтуды  қамтамасыз  ететін  пәндік-
кеңістіктік  дамытушы  орта  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым
министрінің  2016  жылғы  29  қаңтардағы  №  98  бұйрығы
бекітілген «Мектепке  дейінгі,  бастауыш,  негізгі  орта,  жалпы  орта,
техникалық  және  кәсіптік  білім  беру  ұйымдарын  жабдықтармен  және
жиһазбен жарақтандыру нормалары» талаптарына сәйкес жабдықталған. 

Балаларға  рухани-адамгершілік  тәрбие  беруге,  салт-дәстүрмен
таныстыруға,  «Рухани  жаңғыру»  бағдарламасын  жүзеге  асыру  үшін
арнайы  ұлттық  орта жасақталған.  Онда  киіз  үй  көрінісі,  ұлттық
бұйымдар,  ыдыстар  бар.  Қазақтың  зергерлік  бұйымдарынан  көрме
жасақталған. 

Балаларды  өмір  қауіпсіздігі  ережелерімен,  жолдағы  қауіпсіздікпен
таныстыруға  арналған  «Жол  ережесі»  ортасы ғимараттың  екінші
қабатында орналасқан. Көше бейнесін беретін бұл ортада бағдаршам, жол
белгілері,  жаяу  жүргінші  жолы  бар.  Балалар  бұл  жерде  жолда  жүру
ережелерімен танысады. 

 Топтардағы  пәндік-кеңістіктік  дамытушы  орталар  барлық  жас
ерекшелік топтарында балалардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере
отырып  жабдықталып,  эстетикалық  талғаммен  жасақталған.  Ойын
ортасында түрлі  ойыншықтар,  сюжетті-рольдік  ойындар,  үстел-үсті
ойындары, қыз балаларға арналған ас үй ойыншықтары бар.

 Барлық жас ерекшелік топтарында табиғат ортасында түрлі гүлдер,
картотекалар,  гүлдерге  күтім  жасау  үшін  қопсытқыш,  алжапқыш,
суқұйғыштар, аквариум, табиғат айпарағы бар. 



Соынмен бірге,   барлық топтарда  театр ортасы,  кітап,  бейнелеу
өнері және сән ортасы жабдықталған.  Үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес
баланың өмірін қорғауды және денсаулығын нығайтуды қамтамасыз ететін
пәндік-кеңістіктік дамытушы орта құрылған, 
Бөбекжай-бақша бойынша мектеп жасына дейінгі баланың жеке, тұлғалық,
зияткерлік,  әлеуметтік  және  эмоцияналдық  дамуын  қамтамасыз  ететін
жағдайлар жасалған. 

4.КАДРЛАР ҚҰРАМЫ. 
Мектепке дейінгі  педагог-қызметкерлердің  штаттық кестесі    2020

жылғы  10 қыркүйекте  бекітілген  мектепке дейінгі   ұйымдардың  үлгі
штаттық   кестесіне   сәйкес   жасалған.   Бөбекжайдың  оқу-тәрбие
жұмыстары  мемлекеттік  тілде  жүргізіледі.  Бөбекжай  педагогтары
балалардың  өмірі  мен  денсаулығын  қорғау,  жас  ұрпақты  жан-жақты
дамытып  тәрбие  беруге,  оны  өмірге  еңбекке  даярлауда  педогогикалық
білімді  көпшілік  арасына  насихаттау  сияқты  әрі  жауапты,  әрі  қадірлі
қоғамдық  міндеттерді  атқарады.  Отбасымен  педагогикалық
ынтымақтастықта, серіктестікпен қызмет етеді.

Бөбекжайдың барлық қызметкерлер саны штаттық кесте бойынша –
34, электронды Enbek.kz порталында 41 қызметкер тіркелген. Оның ішінде,
педагогтар – 13, орыс тілі маманы – қоса атқарушы, негізгі жұмыс орны
Бөдене орта мектебі  мұғалімі;  кіші  қызметкерлер мен ғимаратқа қызмет
көрсетушілер саны-28. Ер адам – 7, әйел –34. Маусымдық қызметкер саны
– 3.

Бөбекжай-бақша  меңгерушісі  Абилхаликова  Гулбаршин
Курметовна,  білімі  жоғары,  педагогика  және  психология,  пед  өтілі  31
жыл.  Лауазымдық  міндетте  3  жыл  4ай.  1990-2011  жылдарда  Бастауыш
сынып мұғалімі болып, 2011-2018 жылдарда педагог-психолог  қызметін
атқарды.  2018  жылдың  қараша  айынан  бастап  бөбекжай  меңгерушісі
қызметін атқарып келеді.

Бөбекжай-бақша әдіскері Сапарова Гүлдана Нұржанқызы, білімі
арнаулы орта, Бастауыш сынып мұғалімі және мектепалды даярлық сынып
тәрбиешісі  және  жоғары  білімді  Бастауыш  сынып  мұғалімі.   2010-2020
жылдары мектепке дейінгі ұйымда тәрбиеші болып жасады. пед өтілі 11
жыл,  тәрбиешілік  І  санаты  бар.  2020  жылдың қыркүйек  айынан  бастап
бөбекжайға  тәрбиешілігіне  қосымша  0,5  жүктемемен   әдіскер  болып
қабылданды.  Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқыту  мамандығы  бойынша
аяқталмаған жоғары. 

Орыс  тілі  маманы  Дәулетова  Бейбигул  Бейсеновна,  білімі
жоғары,  орыс  тілі  және  әдебиеті  пәні  мұғалімі,  қоса  атқарушы,  негізгі
қызмет орны Бөдене  орта мектеп, пед.өтілі 30 жыл. Педагог-сарапшы.

 Музыка жетекшісі Ексебаева Айсана Булатовна, білімі жоғары,
саз пәні мұғалімі тұрақты. пед.өтілі – 23 жыл,  бөбекжайға 2020 жылдың
қыркүйек айынан бастап музыка жетекшісі болып қызмет етіп келеді. 



Денешынықтыру  жетекшісі Біржанұлы  Азамат,  білімі  арнаулы
орта, Денешынықтыру нұсқаушысы тұрақты. Пед.өтілі-0, бөбекжайға 2020
жылдың  қыркүйек  айынан  бастап  денешынықтыру  нұсқаушысы  болып
қабылданды. 

Штаттық кестедегі 13 педагог қызметкердің 2-еуі бала туу және күту
жөніндегі әлеуметтік демалыста. 

Педагогтардың  білімі туралы мәлімет 

Оқу
жылдары

Барлық
педагогс

аны

Жоғары
пед.білім

% Мектепке
дейінгі

жоғары білім

Арнаулы
орта білім

%

Орта
білімді

2020-2021 13 7 53,8 3 23% 6 46%

Білім беру ұйымындағы педагогтердің жалпы санын алғанда жоғары 
кәсіптік білімі бар педагогтердің үлесі:

Оқу жылы Педагог саны Жоғары  кәсіптік
білімі

% үлесі

2020-2021 13 7 53,8%

Педагогтардың  ішінде  кәсіби  білімі  жоқ  педагогтар  жоқ.
Педагогикалық құрамның барлығы мектепке дейінгі жоғары және арнаулы
орта білімді педагогтар.Өзге ұлт өкілдері жоқ.
2020 - 2021  оқу жылында педагогтардың саны  – 13,  жоғары - 7, арнаулы
орта білімді – 6.

Біліктілік  санаты бойынша педагог кадрларға  мінездеме.

Оқу
жылдары

Педагогтар
саны

Жоғары Бірінші Екінші Санаты жоқ

2020-2021 13 - - 4 30,1% 2 15,2% 7 53,8%

Педагогикалық еңбек өтілі бойынша  кадрларға мінездеме.

Оқу
жылдары

Педагог 
саны

1  ж
дейін

 % 5
жылға
дейін

% 6-10
жылғ
а
дейін

% 11-15
жылға
дейін

% 16-20
жыл
және
одан
да
көп  

%

2020-2021 13 1 7,6 4 30,7 4 30,7 1 7,6 3 23

Жас  ерекшелігі  бойынша  кадрларға мінездеме
Оқу
жылдары

Педагогтар
саны

20-30 жас 30-40 жас 40-50жас 50-60жас 

2020-2021 13 1 4 4 4



Біліктілік категориясы    бойынша    педагогтардың  сапалық құрамы
2020-2021 оқу жылы

№ Аты- жөні Қызметі Білімі Санаты 

1. Абилхаликова Гулбаршин
Курметовна

меңгеруші Жоғары Санатсыз

2 Сапарова Гүлдана 
Нұржанқызы

Әдіскер 0,5  
/тәрбиеші

Жоғары Санатсыз
(тәрбиеші І санат)

30.04.2020 №149

3 Курбанбаева Кулзира 
Рахматуллаевна

тәрбиеші Жоғары Педагог-сарапшы
29.12.2021 №473

4. Усенгалиева Лаура 
Жарылгаиновна

тәрбиеші Жоғары Педагог-
модератор

29.12.2020 №91

5 Ныгыметова Алмажай 
Сыдиыховна

тәрбиеші Жоғары ІІ санат 19.08.2020
№67

6 Дюсешова Ұлдай 
Мухамбетжановна

тәрбиеші Арнаулы орта санатсыз

7 Ибраева Жанбота 
Катангалиевна

тәрбиеші Арнаулы орта санатсыз

8 Байзакова Динара 
Айбаровна

тәрбиеші Арнаулы орта санатсыз

9 Мухамбетова Ару 
Кураловна

тәрбиеші Арнаулы орта санатсыз

10 Сақып Сандуғаш 
Харесқызы

тәрбиеші Жоғары Педагог-
модератор

24.12.2021 №100

11 Ексебаева Айсана Саз маманы Жоғары І санат

13.04.2019 №75

12 Біржанұлы Азамат Денешынықтыру
нұсқаушысы

Арнаулы орта санатсыз

13 Бисенова Бибигуль 
Бисеновна

Орыс тілі 
маманы

Жоғары Педагог - сарапшы

Педагогтардың   біліктілігін  арттыру туралы мәліметтер

Оқу-жылы Педагог Жаңартылған «Өрлеу» Ақылы  және % үлесі



саны БАҰО басқа
курстар

2020-2021 13 1 1 - 15,3

2020-2021 оқу жылындағы педагог кадрлардың  сапалық құрамы
№ Аты жөні Туған 

жылы,
айы күні  

Маман
дығы

Диплом
бойынша

мамандығы

Білімі Санаты Жалпы 
еңбек 
өтілі/ 
Пед 
өтіл

1 Абилхаликова 
Гулбаршин 
Курметовна

09.01.1970 меңгеруші «Педагог-
психолог»

Жоғары

санатсыз
30/30

2 Сапарова 
Гүлдана 
Нұржанқызы

06.10.1990 әдіскер «Бастауыш сынып
мұғалімі және  
мектепалды 
даярлық сынып 
мұғалімі»

Жоғары
Санатсыз
(тәрбиеші

І санат)

30.04.202
0 №149

11/11

3 Курбанбаева 
Кулзира 
Рахматуллаевн
а

01.07.1976 тәрбиеші "Мектепке дейінгі 
тәрбиелеу және 
оқыту"

Жоғары Педагог-
сарапшы
29.12.202
1 №473

13/13
4 Усенгалиева 

Лаура 
Жарылгаиновн
а

22.10.1979 тәрбиеші "Мектепке дейінгі 
тәрбиелеу және 
оқыту"

Жоғары Педагог-
модерато

р
29.12.202

0 №91

10/9

5 Ныгыметова 
Алмажай 
Сыдиыховна

24.10.1967 тәрбиеші "Мектепке дейінгі 
тәрбиелеу және 
оқыту"

Жоғары ІІ санат
19.08.202

0 №67

 12/7

6 Дюсешова 
Ұлдай 
Мухамбетжано
вна

01.10.1976 тәрбиеші "Бастауыш сынып 
мұғалімі»

Арнаулы
орта

санатсыз
 2/2

7 Ибраева 
Жанбота 
Катангалиевна

02.06.1978 тәрбиеші "Мектепке дейінгі 
оқыту мен 
тәрбиелеу"

Арнаулы
орта

санатсыз 3/3

8 Байзакова 
Динара 
Айбаровна

04.08.1987 тәрбиеші  "Мектепке дейінгі
оқыту мен 
тәрбиелеу"

Арнаулы
орта

санатсыз
2/1

9 Мухамбетова 
Ару Кураловна

27.03.1983 тәрбиеші "Бастауыш сынып 
мұғалімі»

Арнаулы
орта санатсыз

2/2



10 Сақып 
Сандуғаш 
Харесқызы

06.08.1981 тәрбиеші "Мектепке дейінгі 
оқыту мен 
тәрбиелеу"

Жоғары Педагог-
модерато

р
24.12.202
1 №100

7/6
11 Ексебаева 

Айсана 
21.03.1971 Саз маманы  «Музыкалық 

білім» 
Жоғары

І санат
23/19

12 Біржанұлы 
Азамат

14.03.2001 Денешынық
тыру
нұсқаушыс
ы

«Денешынықтыру 
нұсқаушысы" 

Аранаулы
орта

санатсыз
1/1

13 Даулетова 
Бибигул 
Бисеновна

10.081968 Орыс  тілі
пәні
мұғалімі

орыс тілі және 
әдебиеті пәні

Жоғары Педагог -
сарапшы

31/31

5. ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРДІҢ КОНТИНГЕНТІ
«Балбөбек»   бөбекжай-бақшасында  100  орынмен қамтылған  4  топ

жұмыс  атқарып  келеді.  Жалпы  топ  бойынша  балаларды қабылдау
электронды  жолдамамен,  яғни мектепке  дейінгі  білім  беру  саласында
мемлекеттік  қызметтерді  алуға  арналған  бірыңғай  порталы «Balabaqsha
Smart Nation»  арқылы жүзеге асады.  2020-2021 оқу жылының басында
(қыркүейк айы) контингент саны 84, оқу жылының соңында (мамыр айы)
контингент саны 80.  Өзге ұлт өкілі – жоқ. Ерекше білім беру қажеттілігі
бар бала саны – жоқ.  

Бөбекжай бойынша топтарға жіктеу 
№

р/
с

Топтың 
атауы

Жас 
ерекшеліг
і

Топ Бала 
саны

Оқыту 
тілі

Ерекшелігі Жұмыс 
көлемі 
күндік

1  «Балапан» 1 жастан 
бастап

Әр 
жастағы 
топ

15 қазақ Жалпы топ 10,5 сағат

2
 «Ботақан»

2 жастан 
бастап

Кіші топ 20 қазақ Жалпы топ 10,5 сағат

3
 «Алтын ұя»

3 жастан 
бастап

Ортаңғы 
топ

25 қазақ Жалпы топ 10,5 сағат

4
 «Күншуақ»

4 жастан 
бастап

Ересек топ 25 қазақ Жалпы топ 10,5сағат

Білім беру ұйымдарын
бағалау өлшемшарттарына

9-қосымша

Тәрбиеленушілер контингентінің құрылымы



Р/с№ Тегі, аты, әкесінің аты Туған  күні,  айы,
жылы

Топтың атауы Жас кезеңдері Жас
топтары

1 2 3 4 5 6

1 Есентай Заңғар 
Қанатұлы

22.01.2019  «Балапан» Ерте  жас
топ

1  жастан
бастап

2 Есентай Кәусар 
Қанатқызы

22.01.2019  «Балапан» Ерте  жас
топ

1  жастан
бастап

3 Каримова Дарина 
Медетовна

25.01.2019  «Балапан» Ертежас
тобы

1  жастан
бастап

4 Жолдас Еркем 
Алибекқызы

19.11.2018  «Балапан» Ерте  жас
топ

1  жастан
бастап

5 Жолдас Көркем 
Алибекқызы

19.11.2018  «Балапан» Ерте  жас
топ

1  жастан
бастап

6 Мақсот Айару 
Сағындыққызы

15.02.2019  «Балапан» Ерте  жас
топ

1  жастан
бастап

7 Нәби Медина 
Абзалқызы

23.10.2018  «Балапан» Ерте  жас
топ

1  жастан
бастап

8 Унгар Ахмад 
Амандықұлы

23.09.2018  «Балапан» Ерте  жас
топ

1  жастан
бастап

9 Болат Мирас 
Еркінбекұлы

03.05.2018  «Балапан» Ерте  жас
топ

1  жастан
бастап

10 Жолдас Аяла 
Айсұлтанқызы

23.01.2018  «Балапан» Ерте  жас
топ

1  жастан
бастап

11 Жолдас Айзада 
Русланқызы

26.08.2018  «Балапан» Ерте  жас
топ

1  жастан
бастап

12 Көшкімбай 
Нұрислам 
Ақтілекұлы

14.01.2019  «Балапан» Ерте  жас
топ

1  жастан
бастап

13 Өрбісін Абду рашид 
Нұрдаулетұлы

13.10.2018  «Балапан» Ерте  жас
топ

1  жастан
бастап

14 Халина Сафийя 
Нұрпейсқызы

12.06.2019  «Балапан» Ерте  жас
топ

1  жастан
бастап

15 Шайхы Рамазан 
Мейірбекұлы

19.05.2019  «Балапан» Ерте  жас
топ

1  жастан
бастап

16 Азаматұлы Али 08.09.2017 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап

17 Ермағанбет Нұрайым 01.04.2018 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап



18 Жүсіп Рахат 
Дастанұлы

15.09.2017 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап

19 Жеңісқызы Гүлназ 19.11.2017 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап

20 Көшкімбай Асма 
Ақтілекқызы

27.11.2017 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап

21 Құрал Ислам 
Серікұлы

10.02.2018 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап

22 Құрақбай Жанарыс 
Жандосұлы

10.11.2017 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап

23 Қайрат Әдина 
Сағадатқызы

17.10.2017 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап

24 Есмұрат   Осман  
Исатайұлы

20.01.2018 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап

25 Мақсым Нұрдәулет 
Сәулетұлы

16.03.2018 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап

26 Мақсот Саид 
Заманбекұлы

06.12.2017 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап

27 Смагулова Нурайым 
Нурлыбековна

15.03.2018 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап

28 Самат Бекасыл 
Азаматұлы

15.03.2018 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап

29 Самғатқызы Аянат 15.03.2018 «Ботақан» Кіші  топ 2  жастан
бастап

30 Серік Зере 
Асхатқызы

15.03.2018 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап

31 Сайлау Ақжан 18.05. 2018 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап

32 Шайхы Әмина 29.01.2018 «Ботақан» Кіші  топ 2  жастан
бастап

33 Хасен Медина 20.06.2018 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап

34 Қуанжан Ақбота 22.09.2017 «Ботақан» Кіші топ 2  жастан
бастап

35 Алпамысқызы
Райана

10.04.2017 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

36 Асылханұлы 
Батырхан

19.08.2017 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

37 Асхат Данияр 20.03.2017 «Алтын ұя» Ортаңғы 3  жастан



топ бастап

38 Айтқалиқызы  
Асылым

21.06.2016 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

39 Бақтығалиев Елдос 21.08.2016 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

40 Біржан Диана 06.02.2017 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

41 Ғалымбекұлы 
Нұрислам

05.07.2017 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

42 Дабысов  Ерназар 22.01.2017 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

43 Даулетқазы Саят 15.09.2016 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

44 Есентай Іңкәр 10.02.2017 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

45 Ескендірұлы Ернұр 13.07.2017 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

46 Жасұланқызы Амаль 02.10.2016 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

47 Қойлыбай 
Ханшайым

08.10.2016 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

48 Лесова Ақмаржан 16.07.2016 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

49 Нәби Аяна 20.10.2016 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

50 Нұржан Тамерлан 16.10.2016 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

51 Нарынбай Арсен 03.11.2016 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3жастан
бастап

52 Орынбай Нұрали 06.03.2017 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

53 Самат Мұхаммед 12.05.2017 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

54 Кәрім Азиза 29.05.2017 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

55 Талғат Әсемай 21.12.2016 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

56 Ідіріс Балнұр 24.08.2016 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

57 Ізбасарқызы 
Нұрсезім

02.04.2017 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

58 Шахмет Аят 07.08.2016 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

59 Берікұлы Расул 29. 07. 2017 «Алтын ұя» Ортаңғы
топ

3  жастан
бастап

60 Салауатұлы Амир 11.09.2015 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан
бастап

61 Бағытжан Али 11.02.2016 «Күншуақ» Ересек топ  4 жастан



Әсетұлы бастап
62 Өрбісін Ақжүрек 

Нұрдаулетұлы
23.01.2016 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
63 Жамбыл Адина 

Ғаламатқызы
13.05.2016 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
64 Жүсіп Ермахан 05.02.2016 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
65 Самат Айасыл 

Азаматқызы
07.11.2015 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
66 Әжігерейқызы 

Асылзада
15.02.2016 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
67 Санақ Нұриман 09.03.2016 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
68 Қайрат Мейірім 25.11.2015 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
69 Жұмабекұлы Ислам 01.09.2016 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
70 Халина Айшабибі 23.05.2016 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
71 Құрықбай Динара 

Жандосқызы
21.04.2016 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
72 Серікқызы Гүлім 24.01.2016 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
73 Самғатұлы Амир 28.12.2015 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
74 Асхатқызы Айя 22.07.2015 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
75 Тұрақбай Ерасыл 13.072016 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
76 Талапова Айлин 28.05.2015 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
77 Сисенбай Аділхан 06.12.2015 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
78 Жалғасова Балерке 23.04.2016 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
79 Романова Арайлым 07.12.2015 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап
80 Мақсот Аминат 16.09.2015 «Күншуақ» Ересек топ 4  жастан

бастап

8.ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРДІҢ БІЛІМ САПАСЫН БАҒАЛАУ
Бөбекжайдағы  барлық  бағыттағы  жұмыстар  мониторинг  және  бақылау
негізінде  жүргізілген,  әрбір  баланың жұмыс нәтижелері  есепке алынған.
Салыстырмалы диагностика негізінде оқу жылының басындағы (бастапқы
мониторинг),  жыл  ортасындағы  (аралық  бақылау  мониторингісі)  және
аяғындағы (қорытынды мониторинг)  мектеп жасына  дейінгі  балалардың
қабілеттері  мен  дағдыларының  даму  деңгейі  әр  білім  беру   салалары
бойынша бағаланады.



Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына

8-қосымша

Білім сапасының динамикасы:

Оқу жылы Білім  сапасының  пайыздық
көрсеткіші

2020-2021 77,5%

9. Балалардың байқауларға қатысу мониторингі

Көркемдік, шығармашылық конкурстар мен байқауларға қатысу
нәтижелері.

№ Балалардың 
аты-жөні

Уақыты Жетістігі марапаты

1. Самат Айасыл Желтоқсан
2020 жыл

«Айгөлек» мектепке дейінгі
балалар шығармашылық
фестивалінің аудандық

онлайн байқауы, көркем сөз
бағамы бойынша «Бас

жүлде»

аудандық кезең

2. Самат Айасыл Желтоқсан
2020 жыл

«Айгөлек» мектепке дейінгі
балалар шығармашылық
фестивалінің облыстық

онлайн байқауы, көркем сөз
бағамы бойынша ІІ орын.

облыстық кезеңі

3. Қайрат Мейірім Желтоқсан
2020жыл

«Айгөлек» мектепке дейінгі
балалар шығармашылық
фестивалінің аудандық

онлайн байқауы, көркем сөз
бағамы бойынша ІІ орын.

аудандық кезеңі

4. «Әсем-ай»
бишілер тобы

Желтоқсан
2020 жыл

«Айгөлек» балалар
шығармашылығы

фестивалінің, хореография
номинациясы

аудандық кезең

5. Асхатқызы Айя 2020 жыл «Дала жұлдызы» І
Халықаралық балалар мен
жасөспірімдер арасында

ұйымдастырылған байқауда
«Көркем сө» жанры

бойынша.

І дәрежелі
Диплом

6.
ҚайратМейірім
Самат Айасыл

2020 жыл «Дала жұлдызы» І
Халықаралық балалар мен
жасөспірімдер арасында



ұйымдастырылған байқауда
«Көркем сөз» жанры

бойынша.

ІІ дәрежелі
Диплом

7. «Еркем-ай»
аспаптар
ансамбілі

Мамыр 2021
жыл

«Айгөлек» балалар
шығармашылығы

фестивалі, саз аспаптарда
ойнау номинациясы

бойынша «Алғыс хат».

аудандық кезең

8. «Жас өскін»
аспаптар
ансамбілі

Мамыр 2021
жыл

«Айгөлек» балалар
шығармашылығы

фестивалі, саз аспаптарда
ойнау номинациясы

бойынша жүлделі ІІІ орын.

аудандық кезең

9. Самғатұлы Әмір Мамыр 2021
жыл

«Айгөлек» балалар
шығармашылығы
фестивалі, вокал

номинациясы бойынша
жүлделі І орын.

аудандық кезең

10. Самғатұлы Әмір Мамыр 2021
жыл

«Айгөлек» балалар
шығармашылығы
фестивалі, вокал

номинациясы бойынша
«Алғы хат».

облыстық кезең

11. Асхатқызы Айя Мамыр 2021
жыл

«Айгөлек» мектепке дейінгі
балалар шығармашылық
фестивалінің аудандық

байқауы, көркем сөз бағамы
бойынша І орын.

аудандық  кезең

12. Самат Айасыл

Қойлыбай
Ханшайым

Мамыр 2021
жыл

«Айгөлек» мектепке дейінгі
балалар шығармашылық
фестивалінің аудандық

байқауы, көркем сөз бағамы
бойынша «Алғыс хат».

аудандық кезең

13. «Күншуақ»
балалар театры

Мамыр 2021
жыл

«Айгөлек» мектепке дейінгі
балалар шығармашылық
фестивалінің аудандық
байқауы, «Театрлық-

сахналық шығармашылық»
бағамы бойынша «Алғыс

хат».

аудандық кезең

14 «Жас өскін»
аспаптар
ансамбілі

Сәуір 2021
жыл

VIII Республикалық
қашықтықтан өткізілген
«Жадыра, жас дарын!»
фестиваль-конкурсы
Балдырған топ ұлт-
аспаптар ансамблі

номинациясы бойынша.

ІІ дәрежелі
диплом

15 ҚайратМейірім Сәуір 2021
жыл

VIII Республикалық
қашықтықтан өткізілген
«Жадыра, жас дарын!»
фестиваль-конкурсы
Балдырған топ  вокал

номинациясы бойынша.

І дәрежелі

Диплом

16 Құрықбай Динара Сәуір 2021 VIII Республикалық ІІ дәрежелі



Халина Айшабибі жыл қашықтықтан өткізілген
«Жадыра, жас дарын!»
фестиваль-конкурсы
Балдырған топ  вокал

номинациясы бойынша.

Диплом

17 Самғатұлы Әмір Мамыр 2021
жыл

V Халықаралық «Ақ
сәулелі алтын таң»

фестиваль- конкурсы
балдырған топ вокал

номинациясы бойынша.

ІІ дәрежелі
Диплом.

18
Асхатқызы Айя

2021 жыл Мұқағали Мақатаевтың 90
жылдық мерей тойына

орай «Мәңгілік ел
жастары» қоғамдық

қорының
ұйымдастыруымен

өткізілген «Мұқағали
мұрасы» атты байқауда

«Мәнерлеп оқу» аталымы
бойынша.

«Алғы хат»

19 Асхатқызы Айя 2021 жыл Ы.Алтынсариннің 180
жылдық мерейтойына орай

«Мәңгілік ел жастары»
қоры ұйымдастыруымен

өткізілген байқауға
«Мәнерлеп оқу» аталымы

бойынша.

І дәрежелі

Диплом

20 Самат Беасыл
Жүсіп Рахат
Қойлыбай
Ханшайым

2021 жыл ІІ Республикалық  онлайн
«Мен дарынды баламын»
сайысында мәнерлеп оқу
номинациясы бойынша.

І дәределі
Диплом

21. Мақсот Саид
Дабысов Ерназар

Ескендірұлы
Ернұр

Нәби Аяна

2021 жыл ІІ Республикалық  онлайн
«Мен дарынды баламын»
сайысында мәнерлеп оқу
номинациясы бойынша.

ІІ дәределі
Диплом

22. Көшкімбай Асма
Талғат Әсемай
Асхат Данияр
Есентай Іңкәр

2021 жыл ІІ Республикалық  онлайн
«Мен дарынды баламын»

сайысында  сурет салу
номинациясы бойынша

І дәрежелі
Диплом

23. Каримова Әзиза
Ізбасарқызы

Нұрсезім

2021 жыл ІІ Республикалық  онлайн
«Мен дарынды баламын»

сайысында  сурет салу
номинациясы бойынша ІІ дәрежелі

диплом

24. Асылханұлы
Батырхан

2021 жыл ІІ Республикалық  онлайн
«Мен дарынды баламын»

сайысында  сурет салу
номинациясы бойынша

ІІІ дәрежелі
диплом

25. Серік Зере
Сайлау Ақжан

2021 жыл «Bilimger.kz»
республикалық білім

І дәежелі



порталы ұйымдастырған
балалар байқауында

«Алтын күз пейзажы» атты
көркем сурет бойынша.

Диплом

26. Хасен Медина
Жүсіп Рахат

Есентай Іңкәр

2021 жыл Республикалық балалар
шығармашылығы

конкурсы.

І дәрежелі
Диплом

 10.ОҚУ – ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ

Бөбекжай   ұжымы  оқу-тәрбие  міндеттерін  шығармашылық  тұрғыда
шешуге  тырысады,  әрбір  баланың  жеке  ерекшеліктері  мен  қабілеттірін
ескере отырып, оның жан-жақты және толықтай дамуын қамтамасыз ету
үшін жаңашыл әдіс-тәсілдер қолданады.
Топ тәрбиешілерінің жылдық перспективалық жоспарлары, циклограмма,
ата-аналар туралы мәлімет, баланың қатыс дәптері, ата-аналармен жұмыс
жоспары, бала қызуын тексеру дәптері, серуенді жоспарлау картотекалары
түгел. Күннің II- жартысына арналған жоспарлары мен бала жасына сай
түрлі желілік (сюжетті), дидактикалық ойындар жиынтығы жасақталған. 
Педагогтар аудан, облыс, республика көлемінде өткізілген байқаулар
мен шараларға белсене қатысып жүлделі орындарды иеленіп жүр.
2020  жылы  І  Халықаралық  «Дала  жұлдызы»  балалар  байқауына  үздік
шәкірт  дайындағаны  үшін  Усенгалиева  Лаура  Жарылгасиновна  «Үздік
педагог» дипломын иеленді.
2020 жылы Өрлеу қазақстан қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өткен
«Менің  балабақшадағы  бір  күнім»  атты  онлайн  байқауда  ІІ  дәрежелі
дипломмен марапатталды.
2020 жылы «Өрлеу Қазақстан» қорының ұйымдастыруымен өткен «Абзал
жандарға мың алғыс!» тақырыбында эссе жазудан Ныгыметова Алмажай
Сыдиыховна жүлделі ІІ орынды иеленді. 
2021  жылы-  Білім  беруді  трансформациялаудың  өзекті  бағыттары»
тақырыбында аудандық педагогикалық оқуда Сақып Сандуғаш Харесқызы
және Усенгалиева Лаура Жарылгасиновна қатынасып жүлделі ІІІ орынды
иеленді.
2021 жылы Білім беру жүйесіндегі адал еңбегі, қоғамдық өмірге белсене
қатысқаны үшін  Усенгалиева  Лаура  Жарылгасиновна  және  Ныгыметова
Алмажай  Сыдиыховна  аудандық  кәсіп  одағының  «Құрмет  грамотасын»
иеленді. 
2021  жылы  Ы.Алтынсариннің  180  жылдығына  орай  ұйымдастырылған
«Даланың алып қоңырауы» аудандық педагогикалық  оқуына  қатынасып
«Алғыс хатпен» марапаталды.
2021 жылы Өрлеу қазақстан қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өткен
«Мен дарынды баламын» атты онлайн байқауына шәкір дайындағаны үшін
«Алғы хатпен» марапатталды.
2021 жылы V Халықаралық «Ақ сәулелі алтын таң» фестиваль-конкурсына
лауреат  дайындағаны  үшін  саз  жетекшісі  Ексебаева  Айсана  Болатовна
жүлделі  дипломмен марапатталды. 



2021 жылы Республикалық «Жұлдызды жаңа жыл» байқауына дарынды
балаларды  жігерлендіру  мақсатында  өткізілген  байқауға  белсенділік
танытып қатысқаны үшін саз маманы Ексебаева Айсана Болатовна «Алғыс
хатпен» марапатталды.
2021  жылы  VІІІ  Республикалық  қашықтықтан  өткізілген  «Жадыра,  жас
дарын!»  фестиваліне  лауреат  дайындағаны  үшін  саз  маманы  Ексебаева
Айсана Болатовна дипломмен марапатталды. 
2021  жылы  Ы.Алтынсариннің  180  жылдығына  мәнерлеп  оқу  жанры
бойынша  өткен  байқауға  шәкірт  дайындағаны  үшін  «Алғыс  хатпен»
марапатталды. 

Іс-тәжірибе  тарату,  интернет  ресурстармен,  бұқаралық  ақпараттық
құралдармен байланыс.
2020  «Өрлеу»  біліктілікті  арттыру  орталығы»  ұйымдастыруымен  өткен
«Ұлттық  құндылықтар  негізінде  білім  беру  әдіснамасын  жаңарту»
тақырыбында  Ныгыметова  Алмажай  Сыдиыховнаның   республикалық
ғылыми-практикалық   конференцияға  жинақ  кітапшасына  мақаласы
енгізілді. Қатысқаны үшін «Сертификат» берілді.
2021  жылы  Педагогтердің  цифрлық  құзырлығын  дамыту  тақырыбында
Усенгалиева  Лаура  онлайн  біліктілікті  арттыру  курсынан  өтіп
«Сертификат» берілді.
2021 жылы «Балалардың сөйлеу тілін дамытуда креативті ойын түрлерінің
маңызы»  тақырыбында  Ныгыметова  Алмажай  Сыдиыховнаның  «Білім
айнасы»  Республикалық  ғылыми-танымдық  журналына  мақаласы
жарияланды. 

11. ОҚУ МАТЕРИАЛДЫҚ  АКТИВТЕР 
        Медициналық  қамтылуы:  Мектепке  дейінгі   ұйымның
материалдық-техникалық  және  медициналық  әлеуметтік  жағдайы
балалардың  өмірін  қорғау  мен  денсаулығының  нығайуын,
интеллектуалдық  дамуын,  эмоционалдық  жағдайын  қамтамасыз  етеді.
Медбикенің құжаттары мен  кабинеті  ҚР Денсаулық сақтау министрінің
2021 жылғы 9 шілдедегі  №59 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі
ұйымдарға  және  сәбилер  үйлеріне  қойылатын  санитариялық-
эпидемиологиялық  талаптар»  санитариялық  қағидалары  бойынша
жинақталған. Медицина кабинетінің медициналық қызметпен айналысуға
рұқсат лицензиясы бар. \жалғанды\.
Медбике   жұмысы  жоспары бойынша жергілікті  балалар  емханасымен
байланысып,  келісілген  түрде  профилактикалық  егу  жұмыстарын
жүргізеді. Денсаулық бұрышы, бетшелер жасақталған.
 Бір медбике 1 штат бірлігінде жұмыс жасайды.  Хайруллина Сандуғаш
Қасымқызы, білімі арнаулы орта.
Профилактикалық  екпені  ұйымдастыру  және  жүргізуге  дайындықтан
өткені туралы 14 наурыз 2018 жылы алған рұқсат қағазы бар.   Маусымдық
(жаз-күз, қыс-көктем) екі апталық мәзір жасалынып бекітілген. 



Қызметкерлердің  медициналық  бақылау  қорытындыларынан  өткен,
санэпидстанция  мамандарының  жұмысқа  рұқсат  мөрлері  қойылған
медициналық кітапшалары толықтай бар.  
Балалардың бөбекжайға орташа қатысуы – 50 бала құрайды.  Балалардың
жеке физикалық және психикалық дамуына байланысты денсаулық тобы
анықталған.  Бөбекжайға  жаңадан  келген  балалар  бейімделу  мерзімінен
өтуіне бақылау карталары жасақталынып, медико-педагогикалық кеңесте
қаралған. Жылына 3 рет медико-педагогикалық кеңестер жоспарланған.
Баланың балабақшаға қатысы және аурушаңдығы
Ауру белгісі 2020-2021
Бала саны 84
Ауру себеппен жіберілген күн 245
1 баланың ауру себебімен 
жіберген күні

20

1 аурудың орташа ұзақтығы 3-15
Тіркелген ауру саны 245
Жиі ауратын бала саны 25
Созылмалы ауруы бар 
балалар

-

Көрсетілген жыл аралығында  балалар арасында жедел ішек инфекциясы 
тіркелген жоқ. Тамақтан улану фактілері болғаны жоқ.
Балалардың жалпы науқастануы
Ауру түрі Тіркелген саны

2020/пандемия
кезеңі/

2021

ЖРВИ - -
Бронхит 5 16
Отит 2 -
Баспа - -
 Пневмония 17 156
Тұмау 10 15
Жел шешек - -
Тонзиллит - 4
Скарлатина - -
Барлығы 25 176
Жылына  1  рет  дәрігерлердің  жан-жақты  тегін  диспансерлік  бақылауы  жүргізіліп  отырады.
Балалар денсаулығы жіті бақыланып, ата-анамен, дәрігермен бірлескен жұмыстар жасалынып,
балалар арасындағы аурулардың алдын алуға жұмыстары жүргізілді.

 Диспансерлік талдау
Ауру түрі

2020-2021
Бала саны

Отолоринголог -
дерматолог 4
эндокринолог -
окулист 2
кардиолог -
хирург -
педиатр -
невролог -
есту қабілеті төмен -
көру қабілеті төмен -
тіл кемістігі бар -



сколиоз -
жалпақтабан -
дене бітімі бұзылған -
 стоматолог 2

 Балалар  үнемі  ембикенің  бақылауында.  Әр айда  балалардың
балабақшаға  қатысуларының  және  ауырған  күндерінің  қорытындылары
шығарылып отырылады. Ауырған диагноздары анықталып, көктемде және
күзде  балалардың  денсаулықтары  бойынша  мониторинг  жасалады.
Аурудың  алдын  алу  мақсатында  іс-шаралар  жасалынып,  ата-анамен,
тәрбиешілермен, арнаулы мамандармен жыл бойына бірлескен жұмыстар
жүргізіледі.  Он және он  екі  күнге  арналып жасалған  ас мәзірі  бөбекжай
меңгерушісімен бекітіліп, толыққанды тамақтандыру жүзеге асырылады.

Профилактикалық екпенің жоспарының орындалу көрсеткіші

Инфекциялық ауруларға қарсы 
вакциналау

2020 2021жоспар
да

ВГА - -

Тұмауға қарсы - -

АДС ККП - -

Манту группа риска - -

Ойын алаңдары:  Бөбекжай-бақшада балалар ойнайтын алаңдар  4
топқа  жабдықталған.  Әр  топқа  талапқа  сай  4  күркеше  (беседка),  4
құмсалғыш  орнатылған.  Бөбекжай  ауласында  спорттық  ойындарға
арналған құрал-жабдықтар, әр түрлі мүсінді ойыншықтар бар. Атап айтсақ,
қолмен  өрмелеп  шығатын  көлденең  кермелер  биіктігі  60см,  тербелмелі
орындық-әткеншек биіктігі 30 см, сырғанайтын төбешіктер (горка) биіктігі
60 см.  Жыл сайын балабақша ауласын жас көшеттер отырғызылады, 2020-
2021 жылы тал егу күнінде 20 жас көшеттер отырғызылды. Аулада  қара
ағаш,  терек,   түрлі  гүлдер егілген.   Конкурс негізінде  әр топтың ойын
алаңы  ландшафтық  дизайн  бойынша  балалардың  жас  ерекшеліктері,
қауіпсіздік  ережелері  сақтала  отырып,   эстетикалық  талғамға  сай
безендіріліп отырады. Сыртқы 7 бейне бақылау жүйесі қондырылған. Аула
қоршаулы, таза,  толықтай жарықпен қамтылған, 15 жарық шамдары бар.
Асханамен   қамтылуы: Асханада  3  аспазшы  жұмыс  жасайды.  Асхана
тамақ пісіру, дайындау үшін арнайы құрал-жабдықтармен жабдықталған.
Тағамдарды сақтайтын тоңазытқыштар мен мұздатқыштар бар. Көкөністер
мен өзге де шикізаттарды сақтау үшін 2 қойма қарастырылған. Қоймаларға
арналған стеллаждар саны жеткілікті.  Шикі және дайын өнімдерді бөлек
сақтау,  оларды  технологиялық  өңдеу  және  тарату  үшін  бөлек  және



таңбаланған  жабдық,  ас  үй  ыдысы,  соған  байланысты  бөлшектеу
мүкаммалы (бөлшектеуге  арналған тақтай және пышақтар),  таңбасы бар
асүй ыдыстары жеткілікті. Асхана жабдықтары соңғы технология бойынша
жабдықталған.  Тағамдар  арнайы  технологиялық  карта  бойынша
дайындалады.  Ас  блогында  технологиялық  процестердің  бірізділігі
көзделеді,  шикі  және  дайын  өнімнің,  шикі  жартылай  фабрикаттар  мен
дайын  өнімнің,  пайдаланылған  және  таза  ыдыстардың  қарама-қарсы
ағынына жол берілмейді.
Бас аспазшы Утеева Аяжан Жолдасқызы ПТУ-8 училищесін 1994-1995
жылы үшінші разрядты аспаз мамандығы бойынша бітірген.
Аспазшы Есмаганбетова Самал Хасеновна - №8  кәсіптік лицей үшінші
разрядты аспазшы. 
Куатова Алмагул Маликовна 1988-1991жылы Орал совхоз  техникумы
«Агрономия»  мамандығы бойынша бітірген. 
Кір жуу бөлмесі екі  бөлмеден тұрады, таза  төсек жабдықтар   мен лас
кірлерді  кіргізіп  шығару  есігі  бөлек.  Балалардың  төсек  орындары  мен
орамалдар  арнайы  кесте  бойынша  жуылады.  Жартылай  автомат
машиналар, кір кептіргіштер, үтіктер, тігін машиналары бар. 3 аусымнан
тұратын  жұмсақ  мүкаммалдар  мен  қызметкерлер  санына  байланысты  2
түрлі халаттармен қамтамасыз етілген. Кір жуатын орында таза және лас
төсек-орынның қарама-қарсы ағынына жол берілмейді.
Өрт қауіпсіздігі ережелері орындалған. 
Шаруашылық меңгерушісі  Аменова Арайлым Саматовна –  арнаулы
орта,  өртке  қарсы техникалық минимум бағдарламасы бойынша  ТОО
«ПОЖТЕХПРОМ ТРЕНИНГ» оқу орталығынан  №254 квалификациялық
куәлігі (24.12.2022 жылға жарамды).
Бөбекжайда  өртке  қарсы  дабылдатқыш  орнатылған.  4  өрт  сөндіру
гидранты,  15  дана  ОП-5-АВСЕ  өртсөндіргіш  /огнетушитель/  бар.
Дабылдатқыш  және  бейнебақылау  жүйесіне  қызмет  көрсету  бойынша
арнайы  мамандандырылған  «R-center»  мекемесімен  келісім  шартқа
отырған.  Қызметкерлер  жоспарға  сәйкес  «Техникалық  қауіпсіздік»
нұсқамаларынан өтіп отырады. 

Электронды кітапхана

жасы Әдістемелік нұсқау (диск) Демострациялық
материалдар (диск)

Барлық диск 
саны

4+ 11 1 12
3+ 12 1 13
2+ 11 1 12

Барлығы 37

Компьютерлер, интерактивті тақталар туралы мәліметі

р/с Кабинет атауы Компьютерлер
саны (шт)

Келген
жылы

Құны Интернетке
қосылған



1 Директор
кабинеті

Компьютер - 1
Принтер – 3в1

      

     2019ж

200 000 тг
150 000 тг

Иә
Wi-Fi

2 Әдіскер кабинеті Компьютер - 1 
Принтер – 3в1

2019ж
2019ж

200 000тг
150 000тг

Иә

-
3 Психолог

кабинеті
Компьютер - 1 2019ж 200 000тг Иә

4 Мед.кабинет               - -
-

5 Есепші кабинеті Компьютер - 1 
Принтер – 3в1

2019ж
2019ж

200 000 тг
150 000 тг

Иә
Wi-Fi

-
-

6 Шаруашылық
меңгерушісі

кабинеті

Ноутбук - 1 2020ж 150 000 тг Wi-Fi

7 «Балапан» тобы Ноутбук – 1
Теледидар -1

150 000 тг Wi-Fi
-
-
-

8 «Ботақан» тобы                 
Теледидар-1

180 000тг Wi-Fi
-

9 «Алтын ұя» тобы                        
Теледидар-1

180 000тг -
-
-
-

10 «Күншуақ» тобы  Ноутбук-1
Теледидар-1

150 000 тг
257 000тг

-
-
-

Бөбекжайдың басылымдарға, электронды журналдарға жазылу
көрсеткіші және жұмыс порталдары

№ Атауы Саны

1 Balabaqsha SmartNation - мектепке дейінгі білім беру саласында
мемлекеттік қызметтерді алуға арналған бірыңғай порталы

Жүйеге
қосылған

2 BilimKids.kz мектепке дейінгі білім беру платформасы Жүйеге
қосылған

3 Білім беру ұйымының әдіскері 1

12. АТА-АНАМЕН ЖҰМЫС

Мектепке дейінгі мекемеде ата-анамен жұмысты дұрыс ұйымдастырудың маңызы зор.
Осыған орай Қазақстан Республикасының Мемлекеттік  жалпыға міндетті  білім беру
стандартында ата – аналармен жұмыс баланың әр жас ерекшелігіне  сай құрылған. Онда
бір жас пен алты жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеудің  және
оқытудың жалпы білім бағдарламасы мазмұнының базалық минимумында  ата – аналар



жұмысының  міндеттері,  отбасының  мектепке  дейінгі  ұйыммен  ынтымақтастығы,
мектепке дейінгі мекеменің қызметіне ата – аналардың кірісу көрсеткіші көрсетілген.
Ата-аналар  қауымдастығымен  байланыс  орнатудың  бірден-бір  негізгі  бағыты:  ата-
аналар  жиналысы.  Ата-аналар  жиналыстары  арқылы  ата  –аналар  бірімен  –  бірі
танысып,  бірлесіп  ортақ  мәселелер  шешуге  жұмыстанып  қана  қоймай,  қазіргі
ақпараттың  жедел  дамыған  кезінде,  тәрбиеші  оларды жалықтырмай,  жаттанды  әдіс-
тәсілден аулақ болып, дәстүрден тыс түрде ұйымдастыруға машықтанған.  Еліміздегі
пандемиялық  жағдайға  байланысты  ата-анамен  жұмыс  жүргізу  әлеуметтік  желі  мен
мессенджерлер  арқылы  жүзеге  асырылуда.  Сонымен  бірге  ата-аналармен  жұмыс
түрлері  дәстүрден тыс түрлері жолға қойылған: «Педагогикалық зертхана», «Оқырман
конференциясы», «Семинар-тәжірибе», «Шебер-класс».





                                                                            Балалардың біліктіліктері  мен дағдыларының тізбесі бастапқы мониторинг
Р
/
с

Дағдылар
тізбесі

Бөбек жасы (1-3 жас)    Мектепке дейінгі жас (3-6 жас)

Ерте жас (1жастан
бастап)

Кіші жас(2 жастан 
бастап)

Орта жас(3жастан 
бастап)

Ересек жас(4жастан 
бастап)

Барлығы игерген
                            %

Топт
ар 
саны/
Бала
лар
дың 
саны

Дағдылар
ды игер
ген 
балалар 
саны  %

Топт
ар 
саны/
Бала
лард
ың 
саны

Дағдыларды 
игер
ген балалар 
саны  %

Топтар 
саны/
балалар
дың 
саны

Дағдыларды 
игерген 
балалар 
саны  %

Топта
р 
саны/
балала
рдың 
саны

Дағдыларды 
игерген 
балалар 
саны  %

Барлығы 
топтар 
саны/
Балалар
дың саны

Барлығы 
дағдылар
ды игерген 
балалар саны  
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14
1  «Денсаулық» 1/14 І- (14)-100

ІІ- 0
ІІІ-0

1/20 І- (5)-25
ІІ- (11)-55
ІІІ-(4) -20

1/25 І- (9)-36
ІІ- (14)-56
ІІІ-(2) -8

1/25 І- (9)-36
ІІ- (12)-48
ІІІ-(4) -16

4/84 І- (37)-44,4
ІІ- (37)-44,4
ІІІ-(10) -11,2

2 «Қатынас» 1/14 І- (14)-100
ІІ- 0
ІІІ-0

1/20 І- (9)-45
ІІ- (9)-45
ІІІ-(2) -10

1/25 І- (14)-56
ІІ- (7)-28
ІІІ-(4) -16

1/25 І- (12)-48
ІІ- (10)-40
ІІІ-(3) -12

4/84 І- (49)-58,4
ІІ- (26)-30,9
ІІІ-(9) -10,7

3 «Таным» 1/14 І- (14)-100
ІІ- 0
ІІІ-0

1/20 І- (10)-50
ІІ- (8)-40
ІІІ-(2) -10

1/25 І- (12)-48
ІІ- (9)-36
ІІІ-(4) -16

1/25 І- (13)-52
ІІ- (10)-40
ІІІ-(2) -8

4/84 І- (49)-58,3
ІІ- (27)-32,1
ІІІ-(8) -9,6

4 «Шығармашылық
»

1/14 І- (14)-100
ІІ- 0
ІІІ-0

1/20 І- (11)-55
ІІ- (6)-30
ІІІ-(3) -15

1/25 І- (16)-64
ІІ- (9)-36
ІІІ-0

1/25 І- (10)-40
ІІ- (13)-52
ІІІ-(2) -8

4/84 І- (51)-60,7
ІІ- (28)-33,4
ІІІ-(5) -5,9

5 «Әлеумет» 1/14 1/20 1/25 І- (5)-20
ІІ- (18)-72
ІІІ-(2) -8

1/25 І- (11)-44
ІІ- (12)-48
ІІІ-(2) -8

4/84 І- (16)-19,4
ІІ- (30)-35,7
ІІІ-(4) -4,7



Балалардың біліктіліктері  мен дағдыларының тізбесі
2020-2021аралық мониторинг

Р
/
с

Дағдылар
тізбесі

Бөбек жасы (1-3 жас)    Мектепке дейінгі жас (3-6 жас)

Ерте жас (1жастан 
бастап)

Кіші жас(2 жастан 
бастап)

Орта жас(3жастан бастап) Ересек жас(4жастан 
бастап)

Барлығы игерген
                            %

Топт
ар 
саны/
Бала
лар
дың 
саны

Дағдылард
ы игер
ген балалар
саны  %

Топт
ар 
саны/
Бала
лард
ың 
саны

Дағдыларды 
игер
ген балалар 
саны  %

Топтар 
саны/
балалар
дың 
саны

Дағдыларды 
игерген 
балалар саны  
%

Топт
ар 
саны/
балал
арды
ң 
саны

Дағдыларды 
игерген 
балалар саны  
%

Барлығы
топтар 
саны/
Балалар
дың 
саны

Барлығы 
дағдылар
ды игерген 
балалар саны  
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14
1  «Денсаулық» 1/15 І- (10)-66,6

ІІ- (5)-33,4
ІІІ-0

1/20 І- (5)-25
ІІ- (11)-55
ІІІ-(4) -20

1/25 І- (8)-32
ІІ- (13)-52
ІІІ-(4) -16

1/24 І- (6)-25
ІІ- (14)-58,4
ІІІ-(4) -16.6

4/84 І- (29)-34,5
ІІ- (43)-51,1
ІІІ-(12) -14,2

2 «Қатынас» 1/15 І- (12)-80
ІІ- (3)-20
ІІІ-0

1/20 І- (7)-35
ІІ- (9)-45
ІІІ-(3) -15

1/25 І- (8)-32
ІІ- (13)-52
ІІІ-(4) -16

1/24 І- (10)-41,6
ІІ- (10)-41,6
ІІІ-(4) -16,6

4/84 І- (37)-44,4
ІІ- (35)-41,7
ІІІ-(11) -13,9

3 «Таным» 1/15 І- (12)-80
ІІ- (3)-20
ІІІ-0

1/20 І- (9)-45
ІІ- (9)-45
ІІІ-(2) -10

1/25 І- (8)-32
ІІ- (13)-52
ІІІ-(4) -16

1/24 І- (6)-25
ІІ- (14)-58,4
ІІІ-(4) -16,6

4/84 І- (35)-41,7
ІІ- (39)-46,4
ІІІ-(10) -11,9

4 «Шығармашылы
қ»

1/15 І- (3)-80
ІІ- (12)-20
ІІІ-0

1/20 І- (9)-45
ІІ- (7)-
ІІІ-(4) -15

1/25 І- (8)-32
ІІ- (13)-52
ІІІ-(4)-16

1/24 І- (6)-25
ІІ- (14)-58,4
ІІІ-(4) -16.6

4/84 І- (26)-30,9
ІІ- (46)-54,9
ІІІ-(12) -14,2

5 «Әлеумет» 1/25 І- (8)-32
ІІ- (13)-52
ІІІ-(4) -16

1/24 І- (6)-25
ІІ- (14)-58,4
ІІІ-(4) -16.6

4/84 І- (14)-16,6
ІІ- (27)-32,1
ІІІ-(8) -9,5



Балалардың біліктіліктері  мен дағдыларының тізбесі
2020-2021қорытынды мониторинг

Р
/
с

Дағдылар
тізбесі

Бөбек жасы (1-3 жас)    Мектепке дейінгі жас (3-6 жас)

Ерте жас (1жастан
бастап)

Кіші жас(2 жастан 
бастап)

Орта жас(3жастан 
бастап)

Ересек жас(4жастан бастап) Барлығы игерген
                            %

Топт
ар 
саны/
Бала
лар
дың 
саны

Дағдылар
ды игер
ген 
балалар 
саны  %

Топт
ар 
саны/
Бала
лард
ың 
саны

Дағдыларды 
игер
ген балалар 
саны  %

Топта
р 
саны/
балала
рдың 
саны

Дағдылард
ы игерген 
балалар 
саны  %

Топтар 
саны/
балалард
ың саны

Дағдыларды 
игерген балалар 
саны  %

Барлығы 
топтар 
саны/
Балалар
дың саны

Барлығы 
дағдылар
ды игерген 
балалар 
саны  %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14
1  «Денсаулық» 1/15 І- (2)-13,3

ІІ- (7)-46,7
ІІІ-(6)-40

1/19 І- (3)-15,7
ІІ- (13)-68,6
ІІІ-(3) -15,9

1/25 І- (4)-16
ІІ- (16)-64
ІІІ-(5) -20

1/21 І- (2)-9,6
ІІ- (13)-61,9
ІІІ-(6) -28,5

4/80 І- (11)-13,7
ІІ- (49)-61,3
ІІІ-(20) -25

2 «Қатынас» 1/15 І- (6)-40
ІІ- (7)-46,7
ІІІ-(2)-13,3

1/19 І- (5)-26,5
ІІ- (11)-57,8
ІІІ-(3) -15,7

1/25 І- (4)-16
ІІ- (16)-64
ІІІ-(5) -20

1/21 І- (5)-23,8
ІІ- (11)-52,4
ІІІ-(5) -23,8

4/80 І- (20)-25
ІІ- (45)-56,2
ІІІ-(15) -18,8

3 «Таным» 1/15 І- (7)-46,7
ІІ- (6)-40
ІІІ-(2)-13,3

1/19 І- (7)-36,8
ІІ- (9)-47,5
ІІІ-(3) -15,7

1/25 І- (4)-16
ІІ- (16)-64
ІІІ-(5)-20

1/21 І- (3)-14,3
ІІ- (13)-61,9
ІІІ-(5) -23,8

4/80 І- (21)-26,2
ІІ- (44)-55
ІІІ-(15) -18,8

4 «Шығармашылық
»

1/15 І- (6)-40
ІІ- (7)-46,7
ІІІ-(2)-13,3

1/19 І- (7)-36,8
ІІ- (9)-47,5
ІІІ-(3) -15,7

1/25 І- (4)-16
ІІ- (16)-64
ІІІ-(5)-20

1/21 І- (3)-14,3
ІІ- (12)-57,2
ІІІ-(6) -28,5

4/80 І- ()-
ІІ- ()-
ІІІ-() -

5 «Әлеумет» 1/15 1/19 1/25 І- (4)-16
ІІ- (16)-64
ІІІ-(5) -20

1/21 І- (3)-14,3
ІІ- (12)-57,2
ІІІ-(6) -28,5

4/80 І- (7)-8,7
ІІ- (28)-35
ІІІ-(11) -13,7







                                                                        



Балабақшаның материалдық-техникалық  базасының  мінездемесі.

1.  Материалдық–техникалық  база:  МДМ  тиісті
жабдықтармен,жиһаздармен,  ойыншықтармен,  техникалық  құралдармен,  оқыту
кезінде  қолданылатын  әдебиеттермен  қамтамасыздандырылды.
Әдіскер,есепші,медбике  кабинеттері компьютерлендірілген.  

2.  Мектеппен  сабақтастығы:  Жылдық  жоспарға  сәйкес,  мектеп  және
дайындық топтар арасында байланыс жасау,  педагогтармен  қызметтік тәжірибе
алмасу. 
        3. Балаларды оқытуда тәрбие технологиясының түрі - ҚР Мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру стандарты.Базистік оқу жоспарының  сағат сандары 
мемлекеттік жалпығаміндетті білім беру стандартына сәйкес келеді.
-   Ортаңғы топ-12 cағат, вариативтік компонент-  1  сағат
-   Ересектер тобы-14 сағат,вариавтивтік компонент-2 сағат

         4.  Балабақша  тиісті мамандармен қамтамасыздандыру үшін жұмыс
атқаруда.

- Жалпы  қызметкерлер саны- 37  
- Әкімшілік-4
- Педагогикалық құрамы–13

Педагогикалық  құрамының   білім   деңгейі:
Жоғары педагогикалық білім -7
Арнаулы орта білім  - 6
Педагогикалық құрамның біліктілік  деңгейі:
- Бірінші   санатты педагогтар-4
- Екінші санатты педагогтар-2
- Cанаты жоқ педагогтар –7
Балабақшадағы  пән  мамандары:
     - Орыс тілі маманы-1
     - Музыка   маманы-1
     - Денешынықтыру маманы-1
     - Психолог – 0
  



«Балбөбек»  балабақшасының 2020-2021 оқу жылында жүргізілетін оқу-
тәрбие жұмысының бағыты

Мақсаты: Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың сапасын артыра отырып,
балалардың жан-жақты дамуын қамтамасыз ету. 

Міндеттері:

1. Инновациялық  технологиялар  арқылы  балалардың  денсаулықтарын
нығайту, түзету-дамыту жұмыстарынада қолдану. 

2. Тәрбие мен оқыту үдерісінде дамытушы ойындар мен ұлттық ойындарды
қолдану арқылы балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту.

 

Балабақшаның  тәрбие мен оқыту  жұмыстарында  басшылыққа алатын
негізгі нормативтік құжаттар

Р/ Құжаттың   аталуы Құжаттың  мазмұны



с
1 Қазақстан   Республикасының

Конституциясы
 30.08.1995 ж.

ҚР   Конституция    заңдары.
Азаматтың   нәсіліне,  ұлтына,
жынысына   және   әлеуметтік
жағдайына,   мекен   жайына
қарамастан   құқық   пен   еркіндік
теңдігіне  кепілдік  беру.

2 Қазақстан  Республикасының
«Білім   туралы»  Заңы

Білім   саласындағы   қоғамдық
қатынастарды   реттейді   осы
саладағы   мемлекеттік   саясаттың
принциптерін   анықтайды.   ҚР
азаматтарының   білім   алуға
Конституциялық    құқықтарын
қамтамасыз  етуге  бағытталған.

3 Қазақстан  Республикасының
«Тіл   туралы»  Заңы  11.07.1997
жыл   №151

Қазақстан   Республикасындағы
тілдердің   жұмыс   істеуінің
құқықтық   негіздерін   олардың
үйренуге   және  дамытуға   жағдай
жасау   бойынша    мемлекеттік
міндеттерін  бекітеді.

4 Қазақстан  Республикасының
2002   жылғы  08.08.  №345
ІІ  «Бала   құқығын   қорғау
туралы»  конвенциясы.

Қатысушы  мемлекеттер  балалардың
құқығын  мойындайды:
- Баланың  өмірін  деңгейіне  қажет:
қозғалыс,   ой    қабілеті,   рухани,
өнегелі,  әлеуметтік  дамуы;
- Білім  алуға  құқығы;
- Өз  пікірін  еркін  айтуға;
- Өмірдегі  жан – жақты  мәдениет
шығармашылығына   қатыстыру;

5 2013  жылғы  17.  05  №  499
қаулысы.
Мектепке  дейінгі  ұйымдар
қызметінің үлгілік қағидалары.

Мектепке  дейінгі  ұйымдарының
қызметінің тәртібін айқындайды.

6 Қазақстан   Республикасында
білім  беруді  дамытудың
2011 – 2020  жылдарға  арналған
мемлекеттік  бағдарламасы.

«Қазақстан  Республикасының  2020
жылға  дейінгі  Стратегиялық  даму
жоспары   туралы»   Қазақстан
Республикасы   Президентінің   2010
жылғы   1  ақпандағы   Қазақстан
Республикасы № 922  жарлығын  іске
асыру.

7 ҚР  Үкіметінің  2012  жылғы  23
тамыздағы  №1080  қаулысымен
бекітілген   «Мектепке  дейінгі
тәрбие  мен  оқытудың

Мектепке   дейінгі   тәрбие  мен
оқытудың    мазмұнын   мектепке
дейінгі   ұйымдардағы   пәндік  –
дамытушы   ортаның   мазмұнын



мемлекеттік  жалпыға  міндетті
стандарты»  ҚР Үкіметінің 2016
жылғы  13  мамырдағы  №292
қаулысына 1 қосымша

анықтайды.  Тәрбиешілер  мен  білім
алушылардың  оқу  жүктемесінің  ең
жоғары  көлеміне,  тәрбиеленушілер
мен  білім  алушылардың  дайындық
деңгейіне,  мектепке  дейінгі  тәрбие
мен    оқыту   ұйымының
педагогтарын  оқу – тәрбие  процесін
ұйымдастыруға   қойылатын
талаптарды  анықтайды.

8
Білім  және  ғылым  министрінің
2012 ж  20 желтоқсандағы №557
бұйрығына  қосымша 22.06.2016
ж №391 бұйрығы

Қазақстан Республикасында мектепке
дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік
оқу жоспарларын бекіту туралы

9 Қазақстан  Республикасының
Кодексі  2015  жылғы  23
қарашадағы № 414-V ҚРЗ

Қазақстан   Республикасында   еңбек
ететін   барлық   азаматтарға   ортақ
еңбек  тәртібі,  ережелері,  шарттары,
еңбекті,   денсаулықты   қорғау,
еңбекке   қатысты    талаптарды
орындау  т.б  туралы  қарастырылған.

10 Ұжымдық  шарт. Балабақшаның  ішкі  тәртібі,   еңбек
шарты,    жұмыс   уақыты,   еңбекті
денсаулықты   қорғау,   материалдық
жауапкершіліктер   жөнінде
мәліметтер

11 2016  жылғы   27.  01.   №  83
бұйрығы.Білім   және  ғылым
саласындағы  азаматтық
қызметшілерді   аттестаттаудан
өткізу қағидасы.

Мектепке   дейінгі   педагогтарды
аттестациялауан  жалпы  ережесі  мен
тәртібі  қарастырылады.

12 1998   жылғы   13   қаңтар
айындағы   ҚР   Білім   беру
Мәдениет   және   Денсаулық
сақтау  министрлігінің
№ 14  бұйрығы.

Мектепке  дейінгі  мекемеде  балалар
өмірі   мен   денсаулығын   қорғау
туралы.

13 2007  жыл  4  маусым  №258
Конституциялық  Заңы ҚР
«Мемлекеттік  Рәміздер  туралы»
Заңы

Қазақстан  Республикасының  басты
нышандары – рәміздер  туралы.

14 «Балаларды  мектепке  дейінгі
тәрбиелеу  мен  оқыту
объектілеріне  қойылатын
санитариялық-
эпидемиологиялық  талаптар»
санитариялық  қағидаларын

Мектепке  дейінгі  мекеме  мазмұны
мен   қызметіне   қойылатын
санитарлық  –  эпидемиологиялық
талаптардың  сақталуы  туралы.



бекіту  туралы  Қазақстан
Республикасы  Ұлттық
экономика  министрінің  2015
жылғы  17  наурыздағы  №  217
бұйрығы.

15 Қазақстан  Республикасының
Қазақстан   халқына   жолдауы
«Қазақстан   жолы  –  2050»:  Бір
мақсат,   бір  мүдде,   бір
болашақ»

«Қазақстан   -  2050»   Стратегиясы  -
барлық   саланы   қамтитын   және
үздіксіз   өсуді   қамтамасыз   ететін
жаңғыру  жолы.

17 Ойыншықтар   қауіпсіздігі
туралы  заңы 21.07.2007 ж №306

Ойыншықтардың   психологиялық  –
педагогикалық   сараптамасы
ойыншықтарды   балалардың
имандылық  –  эмоционалдық
салауаттылығын  сақтау  нысанасына
зеттеу  жүргізу және талдау  жасау.

18 Қазақстан  Республикасы  
Президентінің   2013  жылғы  24
қыркүйектегі   №  648
Жарлығымен   бекітілген
Қазақстан Республикасында діни
экстремизм  мен  терроризмге
қарсы іс-қимыл жөніндегі 2013 –
2017  жылдарға  арналған
мемлекеттік бағдарлама.

Бағдарламаның  негізгі  мақсаты  діни
экстремизм көріністерінің алдын алу
және  терроризм  қатерлеріне  жол
бермеу  арқылы  адамның,  қоғамның
және  мемлекеттің  қауіпсіздігін
қамтамасыз ету.

19 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
 іс-қимыл туралы.
Қазақстан  Республикасының
2015 жылғы 18 қарашадағы
№ 410-V Заңымен.

Сыбайлас   жемқорлыққа  қарсы  іс-
қимыл  саласындағы  қоғамдық
қатынастарды  реттейді  және
Қазақстан  Республикасында
сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы
саясатты іске асыруға бағытталған.

20 Бадел  А.  Қазақ
этнопедагогикасы  –  тәрбие
бастауы. – Астана, 2012.

Вариативтік  компонентке  бойынша
қолдану.

21 Жұмабекова  Ф.Н.  Өнер  көзі  –
халықта. – Астана, 2012.

Вариативтік  компонентке  бойынша
қолдану.

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

Дене шынықтыру 
маманы

1 Күнделікті бақылау: Күн
тәртібінің  орындалуы.
(таңғы  қабылдау,  таңғы
жаттығу,   гигеиналық
машықтары, ұйқы, т.б.)

Қазан Медбике,дене
шынықтыру маманы

2 Ұйқыдан  тұрған соң  
шынықтыру шараларын  
жүзеге  асыру;
- беті-қолдарын салқын 
сумен шаю
- көз, саусақ 
жаттығуларын жасау
массажды
төсеніштермен жүру.

Ақпан Тәрбиешілер, медбике

3 Серуен кезінде Мамыр Тәрбиешілер,д/ш
нұсқаушысы

Денсаулық күндері

1 «Дені саудың – жаны сау» Қыркүйек Д/ш нұсқаушысы, топ 
тәрбиешілер.

2   «Спорт – денсаулық 
кепілі»

 Қаңтар Д/ш нұсқаушысы , топ 
тәрбиешілер

3   «Шынығамыз, әрдайым» Сәуір  Маман, тәрбиешілер
Дене шынықтыру сауық-кештері

1 «Толағай»  отбасылық
жарыс  (ортаңғы  топ
балаларымен)

Тамыз Тәрбиешілер, дене 
шынықтыру

2 «Әкем, шешем және мен –
шынығамыз  спортсмен»
(ортаңы, ересек) топтар.

Қараша Топ тәрбиешілер
Д/ш нұсқаушысы
Саз маманы



3 «Кел, ойнайық, балақан» 
ойын сауық (кіші топ 
баларымен)

Наурыз Топ тәрбиешілер

Дене шынықтыру мерекелері
1 «Шынығамыз бәріміз» Қаңтар Дене шынықтыру 

маманы,
2   «Спорт менің өмірім» 

(ата-аналармен ортаңғы 
топтар)

Сәуір Д/ш нұсқаушысы

Рационалды теңестірілген тамақтануды ұйымдастыру
1 Азық-түлік сапасын, 

сертификаттарын, 
сақталу ережелерін 
тексеріп бақылау.

Қыркүйек Медбике

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

Желтоқсан Меңгеруші, медбике

3 Тамақ құрамында 
көкөністерді, жемістерді,
аскөктерді шикі күйінде 
пайдалану

Наурыз Меңгеруші, медбике,

4 Балалардың тамақтану 
процесінің 
ұйымдастырылуын 
қадағау.

Мамыр Меңгеруші, медбике

Медициналық-педагогикалық бақылау
1 Барлық  топтарда

санитарлық-гигиеналық
талаптардың
орындалуын бақылау.

Қазан

2 Балаларды
тамақтандыру  кезінде
гигиеналық талаптардың
орындалуын  бақылау
(қолдарын  жуу,
приборларды  дұрыс
пайдалану,  дұрыс
тамақтану  дағдыларын
меңгеруі т.б.)

 Сәуір



ІІ. КАДРЛАРМЕН ЖҰМЫС

2.1. Педагогтерді аттестаттаудан өткізу

Мақсаты: Аттестациядан өтетін педагогтарға бағдар беру, әдістемелік көмек
көрсету, І, ІІ санатқа өтетін педагогтарға аттестаттаудан өткізу. 

Р/с Жұмыстың мазмұны Мерзімі Жауаптылар Қаралатын
жері

1. Балабақшада аттестация 
мүшелері құрамын бекіту.

 Тамыз Меңгеруші  Пед.кеңесте

2. І кезең.
1) Аттесталушы 
педагогтардың 
құжаттарын қарау, тест 
тапсыруға дайындау, күн 
тәртібін ұйымдастыру 
деңгейін бақылау:
2) Әдістемелік шеберлігі, 
балалармен, ата-
аналармен қарым-
қатынасы.

Қараша Меңгеруші, 
әдіскер
Тәрбиешілер

3.  IІ кезең. Аттестаталушы 
педагогтардың   оқу  
қызметтеріне қатысу,   
инновациялық 
технологияларды қолдану
деңгейі.

 Қаңтар Меңгеруші, 
әдіскер
тәрбиешілер

Әдістемелік
кеңесте

4. IIІ кезең. бойынша            
II біліктілік санатқа 
тапсырушы 
педагогтардың
іс-тәжірибелерін 
балабақша ішінде 
насихаттау, көрсету.

Наурыз
Меңгеруші, 
әдіскер
тәрбиешілер

Пед.кеңесте

5. 3) ІV кезең.  Оқу  
қызметтерін  көрсету,
шығармашылық 
жұмыстарын көрсете білуі
бойынша тест тапсыру, 
қорытындысын  анықтау.
Педагогикалық кеңесте    
ІІ санатты беру туралы 
шешім шығару, 
қорытындылау.

Мамыр Меңгеруші, 
әдіскер
тәрбиешілер

Пед.кеңесте



2.4. Жас мамандармен жұмыс жоспары

Мақсаты:  Жас  мамандардың  педагогикалық  тәжірибелік  білімдерін
жетілдіру,  қазіргі  білім  беру  талабына  сай  педагогтарға  бағыт-бағдар  беру,
мамандыққа деген қызығушылығын, жауапкершілігін арттыру. 

Р/с Жұмыс мазмұны Мерзімі Жауапты Қаралатын
жері

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

Тамыз
Меңгеруші

әдіскер
кәсіподақ
төрайымы

 Әдістемелік
кеңесте

2   Ұйымдастырылған оқу 
қызметінде қолданылатын
әдіс-тәсілдер.

Қазан Әдіскер,
тәлімгерле

р

Әдістемелік
кеңесте

3 «Не үйреттім?»
«Не үйрендім?»

Қаңтар Әдіскер,
психолог,
тәлімгерле

р

Дөңгелек үстел

4   Жас мамандардың оқу 
қызметтеріне қатысу, 
тәлімгерлердің кеңестері

Наурыз Әдіскер,  Оқу қызметтері,
талдау

5 «Үздік жас маман-2021» 
байқауын өткізу. Мамыр

Әдіскер,
психолог,
тәлімгерле

р

Көңілді алаң

ІІІ. БІЛІМ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

3.1  Қазақстан  Республикасы  «Тіл  туралы»  заңын  жүзеге  асыру
шаралары



     Мақсаты:  тәрбиеленушілердің   ана  тілін  жетік  білуіне  жағдай  жасау,  
мемлекеттік  тілді  түрлі  іс – шаралар  және  қоғамдық  жұмыстар  барысында  
кең  қолдануын  қамтамасыз  ету,  үштілді  меңгерту.

Балалармен  жұмыс
Р/с Тақырыбы Өтетін

уақыты
Жауаптылар

1 «Тіл  –  тірегіміз,  соғып  тұрған  жүрегіміз!»
«Күншуақ» ересек тобында  ертеңгілік.

 
Қыркүйек
(апталық 21-
25 аралығы)

Әдіскер
Тәрбиешілер

2  «Қазақ  тілі-  болашақтың  ұраны»  «Алтын
ұя» «Күншуақ»  топтары арасында сайыс.

3 «Бала  тілі-  бал  тілі»  ортаңғы  топтарда
тақырыптық оқу қызметі.

4 Тақырып  бойынша іс –шара,    апталықтың
қорытындысы.

Педагогтармен  жұмыс
Р/с Тақырыбы Өтетін

уақыты
Жауаптылар

1 «Өзге  тілдің  бәрін  біл,  өз  тіліңді  құрметте»
атты  топтардың  тәрбиешілері  арасында
дебат

Қыркүйек
(апталық)

Тәрбиешілер

2 «Мен  кішкентай  Полиглотпын»
интеллектуалды  ойын.

              3.2 Ұйымдастырған оқу қызметері

Р/с Негізгі оқу қызмет мазмұны Мерзімі Жауаптылар
1 «Денсаулық»  білім  беру

саласы  бойынша
балабақшадағы  дене
шынықтыру   оқу  қызметінің
дұрыс ұйымдастырылуы.

 Оқу қызметінің кестесі
бойынша

 Меңгеруші
Әдіскер

               

                      3.3  Білім беру процесінің ашық көрсетілімдері
Ертеңгіліктер

Р/ Жұмыс мазмұны Іске асыру Мерзімі Жауаптылар



с түрі
1 «Білім күні» Театрланған 

қойылым
қыркүйек Әдіскер, топ 

тәрбиешілер

2 «Тіл- тірегіміз,соғып 
тұрған жүрегіміз!»

Ойын-сауық қыркүйек Әдіскер, топ 
тәрбиешілер

3 «Берекелі - Алтын күз» Ертеңгілік қазан Әдіскер, топ 
тәрбиешілер, саз
маманы

4 «Елімнің еркіндігі-
 тәуелсіздік»

Тақырыптық
Тәрбие 
сағаттары

желтоқсан Әдіскер, топ 
тәрбиешілер, саз
маманы

5 «Елімнің өр -тұлғасы» Тақырыптық
Тәрбие 
сағаттары

желтоқсан Әдіскер, топ 
тәрбиешілер, саз
маманы

6 «Ғажайыпқа толы – Жаңа 
жыл!»

Ертеңгілік желтоқсан Әдіскер, топ 
тәрбиешілер, саз
маманы

7 «Бала дауысы» сазды 
бағдарлама

байқау қаңтар Әдіскер, топ 
тәрбиешілер, саз
маманы

8 «Біз бақытты отбасы!» 
отбасылық спорттық 
жарысы

жарыс қаңтар Әдіскер, топ 
тәрбиешілер, саз
маманы, 
денешынықтыру
маманы.

9 «Ал кәнекей билейік!» 
сазды бағдарлама

байқау ақпан Әдіскер, топ 
тәрбиешілер, саз
маманы.

11 «Айналайын  анашым» Ертеңгілік наурыз Әдіскер, топ 
тәрбиешілер, саз
маманы.

11 «Қош келдің, Әз-
Наурыз!»

Ертеңгілік наурыз Әдіскер, топ 
тәрбиешілер, саз
маманы,

12 «Күлкі-жан азығы»  Театр
қойылымымен
сазды бағдарлама

Ойын-cауық сәуір Әдіскер, топ 
тәрбиешілер, саз
маманы.

13 «Ғарыш әлемінде» Тақырыптық 
сағаттар

сәуір Әдіскер, топ 
тәрбиешілер, саз
маманы,денешы
нықтыру 
маманы.

14 Қалалық шығармашылық үнемі Әдіскер, топ 



балалар фестиваліне
қатысу.

шаралар тәрбиешілер, саз
маманы.

15 «Дос болайық бәріміз» Ертеңгілік мамыр Әдіскер, топ 
тәрбиешілер, саз
маманы.

16 «Жеңіс күнін тойлаймыз» Саяхат мамыр Әдіскер, топ 
тәрбиешілер, саз
маманы.

17 «Қош бол,  бақшамыз» Ертеңгілік мамыр Әдіскер, топ 
тәрбиешілер, саз
маманы.

                                                          
3.4. Педагогикалық кеңестер

№1  педагогикалық  кеңес 

№ Мазмұны Мерзімі Жауаптылар

Тақырыбы: Жаңа оқу жылына дайындық
 Мақсаты: 2020-2021  оқу  жылына  топтардың,  педагогтардың
дайындығы.  Биылғы жылғы алға қойған мақсат, міндеттерді айқындау.
Жылдық  жұмыс  жоспарын  талдау,  бекіту.   Жазғы  сауықтыру-
шынықтыру  шаралары  бойынша  педагогтардың  есебін  тыңдау.  Тамыз
кеңесінде  айтылған  ой-пікірлерді,  стандартқа  енгізілген  өзгерістерді
саралау.

1 Жазғы  сауықтыру  –  шынықтыру
шараларының есебі.

29 -тамыз

Әдіскер, топ 
тәрбиешілері.

2 Тақырыптық  бақылау.  Топтардың
2020-2021  оқу  жылына  дайындығы
туралы.

Меңгеруші, 
Әдіскер, топ 
тәрбиешілер.

3. 2020-2021  жаңа  оқу  жылының
жылдық  жоспарымен  және   мақсат-
міндеттерімен таныстыру.

Меңгеруші, 
Әдіскер.

4.  2020-2021  жаңа оқу жылының  күн
тәртібін,  оқу қызметі  кестесін бекіту
туралы.

Меңгеруші, 
Әдіскер.

5.  Барлық  топтардың   және   пән
мамандарының  2020-2021  оқу
жылына  арналған  перспективалық
жоспарларды бекіту.

Меңгеруші
Әдіскер

6 Балабақшада  аттестация  мүшелері
құрамын бекіту.

Меңгеруші, 
Әдіскер.

7. №1 педагогикалық кеңес шешімі
                  



№ 2   Педагогикалық кеңеске ашық оқу қызметтері   

№ Мазмұны Мерзімі Жауаптылар

1 «Кел, ойнайық!» оқу қызметі 
барысында ұйымдастырылған 
ойын әрекеті.

19-22
Қараша

Әдіскер, топ 
тәрбиешілері.

2  Күннің ІІ жартысында 
ұйымдастырылатын сауықтыру, 
шынықтыру жұмыстары

Әдіскер, топ 
тәрбиешілері.

3 Сюжетті- рөлдік ойындар 
жинағы

Әдіскер, топ 
тәрбиешілері.

№ 2 Педагогикалық  кеңес

Тақырыбы:  Инновациялық  технологиялар  арқылы  балалардың
денсаулықтарын нығайту, түзету-дамыту жұмыстарынада қолдану.
Мақсаты: Инновациялық  технологиялар  арқылы  балалардың
денсаулықтарын  нығайту,  салауатты  өмір  салтын  қалыптастыру
жолдарын қарастыру.

1. №1 педагогикалық   кеңес 
шешімі  бойынша  анықтама

Қараша

Меңгеруші, әдіскер

2. Тренинг. Адам денсаулығына 
көңіл-күйдің әсері.

Әдіскер, психолог.

3. Шеберлік сынып. Бала 
денсаулығына күнделікті 
жаттығу жасаудың маңызы және
жаттығуларды жасау 
ерекшеліктеріне сай қолдану.

Әдіскер,  топ
тәрбиешілері.

4. Шеберлік сынып. Ерекше 
балалармен (дарынды балалар) 
тіл дамыту жұмыстарын жүргізу.

Әдіскер,  топ
тәрбиешілері.

5. Балаларды ұлттық ойындар 
арқылы саз өнеріне 
қызығушылықтарын ояту.

Әдіскер,  топ
тәрбиешілері.

6. Кешенді  бақылау 
қорытындысы. «Денсаулық» 
саласы бойынша  оқу 
қызметтерінің жүргізілу барысы.

Меңгеруші,Әдіскер.

№2 педагогикалық  кеңес  
шешімі



№ 3   Педагогикалық   кеңеске   ашық  оқу қызметтері

№ Мазмұны Мерзім Жауаптылар
1  «Асықпен ойнайық!»  

ұйымдастырылған ашық оқу 
қызметі

Қаңтар
Әдіскер
Тәрбиешілер

2 «Ойнайық, та ойлайық»  
дамытушы ойындар негізінде 
құрастырылған 
ұйымдастырылған ашық оқу 
қызметі

Топ тәрбиешілері.

3 «Ойын ойнап ән саламай, өсер 
бала бола ма» музыка 
ұйымдастырылған оқу қызметі.

Музыка маманы.

4 Дамытушы ойындарды қолдана 
отырып өткізген тақырыбында    
ұйымдастырылған оқу қызметі.

Топ тәрбиешілері.

Тақырыбы:  Тәрбие мен оқыту үдерісінде дамытушы ойындар мен ұлттық
ойындарды қолдану.
Мақсаты:  Тәрбие  мен  оқыту  үдерісінде  дамытушы  ойындарды  қолдану
арқылы балалардың интеллектуалдық, шығармашылық қабілеттерін дамыту.
Ұлттық ойындар арқылы балаларды  танымдық  қабілеттерін дамыту.

№ Мазмұны Мерзімі Жауаптылар

1. №2 педагогикалық   кеңес 
шешімі  бойынша  анықтама.

Қаңтар айы
2 Іс-тәжірибе: Мектеп жасына 

дейінгі балалардың зияткерлік  
қабілеттерінің даму ерекшелігі

Усенгалиева Лаура

3 Шеберлік сынып. «Кіші 
топтарда қолданылатын 
дамытушы ойындар

Курбанбаева Күлзира

4 Ұлттық бұйымдарды 
әшекейлеуде дәстүрден тыс 
әдістерді қолдану

Әдіскер

5 Ішінара бақылау. Меңгеруші



Ересек , ортаңғы топтарда 
ұлттық ойындарды қолдану 
деңгейі.

Әдіскер

6 Кешенді бақылау 
қорытындысы. Ересек даярлық 
топтарында дамытушы 
ойындарды қолдану деңгейін 
бақылау

Меңгеруші
Әдіскер

7 Көрме: «Қазақтың ұлттық 
ойындары»   құралдар, 
альбомдар, кітапшалар, 
картиналар т.б.

Тәрбиешілер

8 №3 педагогикалық  кеңес  
шешімі.

№ 4   Педагогикалық   кеңеске   ашық оқу қызметтері

№ Мазмұны Мерзімі Жауаптылар
1 «Менің отбасым» ата-аналармен 

бірге бейнелеу өнерінен ашық оқу
қызметі.

Сәуір

Ибраева Жанбота

2 «Кел, ойнайық, балақан» ойын 
сауық (кіші топ баларымен)

Дюсешова Ұлдай

3 Ата-ана бала тәрбиесінің айнасы» 
ата-аналармен тренинг.

Психолог
Әдіскер
Тәрбиешілер

№4 педагогикалық кеңес
Тақырыбы: Балабақша мен отбасы арасындағы ынтымақтастық
Мақсаты:  Балабақша  мен  отбасы  арасында  байланысты  нығайтуда  ата-
аналармен жұмыс жүргізу бағыттарын жетілдіру.

№ Мазмұны Мерзімі Жауаптылар

1. №3 педагогикалық  кеңес шешімі  
бойынша анықтама

Наурыз
2.  Ақыл-кеңес. Ата-аналарды 

балабақшаның жұмыстарына 
тарту әдістері.

Психолог
Тәрбиешілер

3. Іс-тәжірибе. Ата-аналармен 
сөйлесу мәдениеті.

Ныгыметова Алмажай

4. Шеберлік сынып. Ата-аналар Психолог



арасында дау –дамайды шешу 
жолдары.

5. Тақырыптық бақылау 
қорытындысы.  Балалардың 
мектепке педагогикалық, 
психологиялық дайындығына 
бақылау жасау.

Меңгеруші
Әдіскер
Тәрбиешілер

6. №4 педагогикалық  кеңес  шешімі

№ 5  педагогикалық   кеңеске  іс-шаралар

№ Мазмұны Мерзім Жауаптылар
1 Кіші топтарда қортынды оқу 

қызметтері  Сәуір айы
  Топ тәрбиешілері2 Ортаңғы топта қорытынды оқу 

қызметі
3 Ересек топтарда қорытынды 

оқу қызметі

№ 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.
№4  педагогикалық   кеңес шешімі  
бойынша  анықтама

    Мамыр

Сауықтыру  және  шынықтыру  іс-
шаралары   есеп  беру

Меңгеруші
Әдіскер
Топ тәрбиешілері

2020-2021 оқу жылында 
аттестатталатын педагог 
қызметкерлерінің  тізімін бекіту.

Меңгеруші
Әдіскер

Педагогтардың (тәрбиешілер мен 
мамандардың)   жылдық жұмыс 
қорытындысы.

Топ  тәрбиешілері

Педагог-психологтардың жылдық есебі, 
балалардың  психологиялық тұрғыдан 
мектепке дайындығы

Психолог

2020-2021 оқу  жылындағы   жұмыс  
нәтижесіне   қорытынды   есеп.

Әдіскер

№5 педагогикалық   кеңес   шешімі.



3.5. Әдістемелік кеңестер 
Мақсаты: педагог, мамандармен бірлесе отыра жұмыс жүргізу, атқарылатын

жұмыстың нәтижелерін арттыру.
Р/с Жұмыс мазмұны  Мерзімі Жауаптылар
1 - Күн  тәртібін  ұйымдастыру

барысы.
- Балалардың  балабақшаға
бейімделу деңгейі.
- Бастапқы  мониторинг
қорытындысы
- Тақырыптық  бақылау
қортындысы:
Ойын технологиясын тәрбие мен 
оқыту жұмысында қолданылуын 
бақылау.

Қыркүйек Әдіскер
Тәрбиешілер

2 - Күн тәртібінде денсаулық сақтау
технологияларын енгізу барысы.
- Тақырыптық бақылау. 
қорытындысы: Топтарда ұлттық 
ойындарды қолдану деңгейін 
бақылау.
-

Ақпан Әдіскер
Тәрбиешілер

3 - Практикалық әрекетті енгізу 
әдістемесі
- Тақырыптық бақылау 
қортындысы:  Ойын-сауықтар мен 
ертеңгіліктердің ұйымдастырылу 
деңгейі.

Сәуір Әдіскер
Тәрбиешілер

 
                                        

                                     ІҮ. ӘЛЕУМЕТПЕН ЖҰМЫС

                                4.1. Ата-аналармен өзара бірлескен әрекет
                                                Ата-аналар жиналыстары

№
Ата-аналармен жұмыс 
мазмүны

Мерзімі Жауаптылар



1
Балаға тәрбие беру мен оқыту 
бастамасы

Қыркүйек
Меңгеруші
Әдіскер
Топ тәрбиешілері

2
Салауатты ұрпақ тәрбиелеу – 
басты мақсатымыз

Желтоқсан
Меңгеруші
Әдіскер
Топ тәрбиешілері

3
 «Бала біздің болашағымыз»  
Ата-аналар конференциялары

Сәуір
Меңгеруші
Әдіскер
Топ тәрбиешілері

                                               Бірлескен іс-шаралар

№ Ата-аналармен жұмыс мазмүны Мерзімі Жауаптылар

1
 «Алтын күз» меркесіне көрме 
ұйымдастыру

Қазан Топ тәрбиешілері

2
«Сахналық қойылымдар» Ата-
аналар және балалардың 
қатысуымен көрініс ұйымдастыру.

Ақпан Топ тәрбиешілері

3
Балаларды мектепке шығарып салу 
іс-шарасын бірлесе ұйымдастыру

Мамыр Топ тәрбиешілері

4.2. Мектеппен сабақтастық
Мақсаты: Педагогикалық үрдістің байланысы мен үздіксіздігін қамтамасыз

 ету, балалардың білімдерін мектепте сәтті жалғастыруға жағдай жасау. 
Р/
с

Іс-шаралар мазмұны Мерзімі Жауаптылар

1 Мектепке кеткен балалардың
бейімделуі  туралы  бастауыш
сынып мұғалімдерімен әңгімелесу

Қараша Меңгеруші
Әдіскер
Тәрбиешілер

2 Ересек топ балаларымен мектепке
саяхат ұйымдастыру.

Ақпан Әдіскер
Тәрбиешілер

3 Өзара  ұйымдастырылған  оқу
қызметіне  қатысу

Сәуір Ересек топ тәрбиешілері

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

5.1. Бақылаулар



№ Бақылау
түрі

Бақылау
мазмұны

Бақылау
мерзімі

Бақылау
қайда

талданады

Жауаптылар

1

Тақырыптық
бақылау

Топтардың
2020-
2021оқу 
жылына 
дайындығы 
туралы

Тамыз №1 
пед.кеңес

Меңгеруші,әдіс
кер

2

Тақырыптық 
бақылау

Ойын 
технологияс
ын тәрбие 
мен оқыту 
жұмысында 
қолданылуы
н бақылау.

Қыркүйек №1 
әдістемелі
к кеңес

Меңгеруші, 

әдіскер.

3

Кешенді  
бақылау

«Денсаулық»
саласы 
бойынша  
оқу 
қызметтеріні
ң жүргізілу 
барысы

 Қараша №2 
педагогика
лық кеңес

Меңгеруші, 

әдіскер

4

Салыстырма
лы бақылау

Ересек 
топтарынд
а 
дамытуш
ы 
ойындард
ы қолдану
деңгейін 
бақылау.

Желтоқсан №3 
педагогика
лық кеңес

Меңгеруші, 

әдіскер

5
Тақырыптық

бақылау

Ересек  
топтарда 
ұлттық 
ойындард
ы қолдану
деңгейін 
бақылау

Қаңтар №2 
әдістемелі
к кеңес

Әдіскер

Тәрбиешілер

6

Тақырыптық
бақылау

Ата-
аналармен 
жүргізілген 
жұмыстың  
ұйымдастыр
у деңгейі.

Ақпан №4 
педагогика
лық кеңес

Сақып 
Сандуғаш



7

Тақырыптық
бақылау

 Ойын-
сауықтар мен
ертеңгіліктер
дің 
ұйымдастыр
ылу деңгейі

Наурыз №3 
әдістемелі
к кеңес

Әдіскер

Тәрбиешілер

8

Кешенді
бақылау

Балалардың 
мектепке 
педагогикал
ық, 
психологиял
ық 
дайындығын
а бақылау 
жасау.

Сәуір №5 
педагогика
лық кеңес

Психолог

Әдіскер

5.2. Мониторинг

№
Түрі Мерзімі

Қаралатын орны Жауаптылар

1 Бастапқы  
диагностика

Қыркүйек
№1 әдістемелік 
кеңесте

Әдіскер,топ 
тәрбиешілер

2 Аралық
диагностика

Қаңтар №3 педагогикалық 
кеңесте

Әдіскер, топ 
тәрбиешілер.

3 Қорытынды 
диагностика

Сәуір
№5 педагогикалық 
кеңесте

Әдіскер, топ 
тәрбиешілер

  
















































































	Топ тәрбиешілерінің жылдық перспективалық жоспарлары, циклограмма, ата-аналар туралы мәлімет, баланың қатыс дәптері, ата-аналармен жұмыс жоспары, бала қызуын тексеру дәптері, серуенді жоспарлау картотекалары түгел. Күннің II- жартысына арналған жоспарлары мен бала жасына сай түрлі желілік (сюжетті), дидактикалық ойындар жиынтығы жасақталған.
	Педагогтар аудан, облыс, республика көлемінде өткізілген байқаулар мен шараларға белсене қатысып жүлделі орындарды иеленіп жүр.

