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МЕКТЕП- ЛИЦЕЙ ДИРЕКТОРЫ ЖАНЫНДАҒЫ КЕҢЕСТЕР 

  СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ  ШКОЛЫ-ЛИЦЕЯ 
 

Ай 

Месяц 
Не  талқыланады 

Что обсуждается 
Сөз  сөйлейтіндер 

Выступающие 
Қорытындысы 

Результаты 

Тамыз 

25-31 

 

Август, 

25-31 

1. Лицейдің жаңа  оқу жылына  дайындығы (санитарлық-гигиеналық  

тәртіп және қауіпсіздік техникасы, оқу кабинеттерінің  дайындық 

көрсеткіштері,  асхана, спорт зал, кітапхананың жаңа оқу жылына 

дайындығы) 
Готовность лицея к новому учебному году (санитарно-гигиенический 

режим и техника безопасности, степень готовности учебных кабинетов, 

столовой, спортзала, библиотеки к новому учебному году) 

Бекжанова К.А.  

1. 2.Кадрлармен қамтамасыз ету, қызметкерлердің  жеке  істерінің  

жағдайы сыныптарды жинақтау, жұмыс тәртібін  бекіту, мектеп 

құжаттарының жағдайы 
Обеспечение кадрами, состояние личных дел сотрудников,  

комплектование классов, утверждение режима работы, состояние 

школьной документации 

Бекжанова К.А.  

Успанова З.А. 

Ильясова Н.Т. 

Агаджанова Ш.С. 

  

  Утверждение плана работы и 

режима работы  лицея 

   3.Әкімшіліктің функционалдық   міндеттерін  талқылау және бекіту 
    Обсуждение и утверждение функциональных обязанностей 

администрации 

Әкімшілік 

Администрация 

Әкімшілік жұмысын 

ұйымдастыру 

Организация работы 

администрации 

4.Лицейдің ғылыми-әдістемелік кеңесінің  құрамын бекіту 
      Утверждение состава научно-методического совета лицея 

 Агаджанова Ш.С. 

 

Жұмыстарды реттеу 

Координация работы 

     5.2017-2018  оқу жылына   аттестациялық комиссияның  құрамы 

      жұмыс жоспарын бекіту 
      Утверждение состава и плана работы аттестационной комиссии на 2017-

2018 учебный год 

Агаджанова Ш.С. 

 

 

Аттестацияланушы 

оқытушыларға ұсыныс беру 

Выработка оперативных 

рекомендаций аттестуемым 

учителям 



 

     6.Оқу сабағының  кестесі  
     Расписание учебных занятий 

Успанова З.А. Кестені бекітуУтверждение 

расписания занятий 

    7.Жұмыс өтілін анықтау комиссиясының есебі 
     Отчет комиссии по определению стажа 

Бекжанова К.А. 

Баранбаева А. 

Агаджанова Ш.С. 

Алапанова К 

Ильясова Н.Т. 

Қорытындысын бақылау 

Отслеживание результатов 

   8.  Жалпыға бірдей міндетті білім берудің қыркүйек айлығы 
       Сентябрьский   месячник по всеобучу 

 Ильясова Н.Т. ҚР «Білім туралы» заңын 

орындау. 

Выполнение Закона РК «Об 

образовании» 

Қыркүйек 

  

 

Сентябрь 

  

1. Жаңа 2017-2018  оқу жылына контингенттің қалыптасуы 

Формирование контингента учащихся на начало нового 2017-2018 

учебного года 

Әкімшілік 

Администрация 

Лицейдің жұмысқа дайындығы 

Готовность к работе лицея 

2. Оқушыларды оқулықпен қамту 

Обеспеченность учащихся учебниками. 

 Счасткова Л.Н Талдау 

Анализ 

3. Сынып жетекшілерді тағайындау, кабинеттерді бекіту, ӘБ 

жетекшісін тағайындау, әскери-патриоттық білім беруді 

ұйымдастыру туралы. 

Приказ о назначении классных руководителей, закрепление 

кабинетов, назначение руководителей МО и об организации военно-

патриотического обучения   

Бекжанова К.А. 

 

  

Тамақтандыруды ұйымдастыру. Аз қамсыздандырылған  жанұя  

оқушыларын  есепке алу 
4. Учет учащихся из малообеспеченных семей. Организация   горячего 

питания. 

 

Айтембетова А 

  

5.  Сабақ кестесін бекіту.Мектеп әдістемелік кеңесінің  құрамы мен 

жоспарын бекіту. ӘБ жұмыс жоспарын бекіту. 

Утверждение расписания уроков. Утверждение состава и плана 

школьного методического совета Утверждение планов работы МО. 

Бекжанова К.А. 

Агаджанова Ш.С. 

Рук ШМО 

 

  

 

  

6.   Факультативтер мен пән үйірмелерін, спорттық секцияларды 

ұйымдастыру. 
Организация факультативов и предметных кружков, спортивных 

секций  

Бекжанова К.А Жұмыс кестесін бекіту 

Утверждение расписания работы 

7. Құжаттарды  дайындау: тарификация, кесте, мектеп есебі 

Журнал толтыру (мұғалімдерге нұсқау) 

Подготовка документации: тарификация, расписание, ОШ 

Заполнение журналов   на  15 сентября (инструктаж учителей) 

 Администрация Бұйрық     

Приказ  



8. ҚР аймағында  тұратын халықтар тілдері апталығы 
Неделя языков народов, проживающих на территории РК 

  
Урынбаева Г.У. 

Жоспар бойынша жұмыс ұйымдастыру 

Организация работы согласно плану 

 9.Жалпыға  бірдей міндетті білім беруді қыркүйек айлығының  

қорытындысы  
           Итоги сентябрьского месячника по всеобучу  

Ильясова Н.Т. Жұмысқа талдау 

Анализ работы 

 

 

Қазан 

 

Октябрь 

1. Оқушылардың сабаққа қатысы. Тексеру қорытындысы  
Посещаемость занятий учащимися. Итоги проведения рейда 

 Жаксыбаева Л.А. Бұйрық     

 Приказ  

2.Лицей ғимаратының  қысқа  дайындығы 
     Подготовка здания лицея к зиме 

Алапанова К Мониторинг 

3. 2017-2018 о.ж. «Алтын белгі» белгісі, «Үздік аттестат»,  «Үздік куәлік» 

үміткерлері туралы. 

    О претендентах «Алтын белгі»,  «Аттестата с отличием», «Свидетельства 

с отличием» 

Ильясова Н.Т. 

  

 

4.5-сыныптарда сыныптық-жалпы бақылау қорытындылары 

Анализ успеваемости учащихся 5 классов в период  адаптации 

Успанова З.А. 

Агаджанова Ш.С. 

Рекомендации  

5.Отчет о состоянии ведения дневников в 5 кл Жаксыбаева Л.А. Справка 

6. Мектепшілік  пәндер олимпиадасы туралы 

   О внутришкольной предметной олимпиаде 

Имангалиева Г.Б.  

7.Химия, география, биология пәндерінің берілісі жөнінде есеп. 

  Отчет о состоянии преподавания предметов география, биология, 

  химия в 5,7 кл кл  в рамках преподавания обновления стандарта  

   образования  и внедрения  полиязычия  

Администрация  

Қараша 

Ноябрь 
1. Пәндік олимпиаданың  қалалық  кезеңіне   дайындық 

Подготовка к проведению   городского  тура предметной  олимпиады 

Имангалиева Г.Б. Қалалық олимпиадаға 

қатысушылар тізімін анықтау 

2. Мектепішілік құжаттарды тексеру  нәтижелері (күнделіктер, 

дәптерлер, журналдар, жеке құжаттар)Тоқсандық бағалардың дұрыс 

қойылуы. 
     Результаты проверки школьной документации (журналы). 

Объективность выставления  четвертных  оценок 

Администрация 

Рук ШМО 

Анықтама    

 

Справка 

3. Мектеп кітапханасының жұмысы 

Работа школьной библиотеки 

Счасткова Л.Н. Справка  

4. 2017-2018 о.ж. аттестациядан өтетін  мұғалімдерді    бақылау. 

Персональный контроль учителей  аттестующихся в 2017-2018уч.году 

 

Администрация 

Анықтама    

Справка 

5. Технология, бейнелеу, ән-саз пәндерінің берілісі жөнінде есеп. 

Отчет о состоянии преподавания предметов технология, изо,музыка  в 5,7кл  

в рамках преподавания обновления стандарта образования.  

 

 

Администрация 

Анықтама    

Справка 



Желтоқсан 

Декабрь 
1. Лицейдің қысқы  демалысқа арналған жұмыс жоспары 

     План работы  лицея на зимних каникулах 

Алапанова К 

 

Бұйрық      

Приказ 

2.  ҚР Тәуелсіздігіне арналған  апталық қорытындысы 
     Итоги недели, посвященной Независимости РК 

  Жаксыбаева Л.А.   

Тураева Л.Н 

  

3. Қалалық  олимпиада қорытындысы  және облыстық 

олимпиадға дайындық 
      Итоги городской  предметной   олимпиады и подготовка  к  областной  

     олимпиаде 

Имангалиева Г.Б. Талдау 

Анализ 

4. Тарих,құқық   пәндерінің берілісі жөнінде есеп. 

       Отчет  о состоянии  преподавания истории, права в 5, 7 кл кл  в рамках 

преподавания обновления стандарта образования.   

Администрация 

 

  Справка 

      5. Қазақ тілі мен әдебиет   пәндерінің берілісі жөнінде есеп. 

           Отчет  о состоянии  преподавания  предметов  «Казахский язык 

           и литература»   в 5, 7 кл кл  в рамках преподавания обновления 

           стандарта образования.    

Администрация 

 

  Справка 

6.2017-2018 о.ж. аттестациядан өтетін  мұғалімдерді    бақылау. 

Персональный контроль учителей  аттестующихся в 2017-2018уч.году 

Администрация 

 

  Справка 

 

Қаңтар 

Январь 

1. Облыстық  олимпиада қатысушыларының тізімін бекіту. 

Итоги областной предметной олимпиады и подготовка к 

Республиканской  предметной олимпиаде  

Әкімшілік 

Администрация 

Имангалиева Г.Б. 

Жұмысты жоспарлау 

Планирование работы 

2. Бірінші жарты жылдықтағы ұжым  жұмыстарының  

қорытындылары.Оқу жоспарының орындалуы.  
     Итоги работы коллектива в первом полугодии. Выполнение      учебного  

плана 

Агаджанова Ш.С. 

Рук ШМО 

Пед ұжымның жетістігін 

талдау,жаңа міндеттер 

Определение уровня 

достигнутого педагогическим 

коллективом и новые задачи 

3.«Тіл туралы Заңның» орындалуы 

       Выполнение  «Закона о языках РК» 

 Урынбаева Г.У. Справка 

4.Бірінші  жарты жылдық  бойынша  ОЖСБ қорытындысы 

         Мониторинг  ВОУД  за первое полугодие в 9 кл 

Койшибаева А.Т. Справка-анализ 

 5.  Емтиханға  және ҰБТ-ға  дайындық 

      Подготовка к экзаменам и ЕНТ 

Койшибаева А.Т. Справка-анализ 

6. Агылшын  тілі мен әдебиет   пәндерінің берілісі жөнінде есеп. 

    Отчет  о состоянии  преподавания  предметов  «Английский  язык 

           и литература»   в 5, 7 кл кл  в рамках преподавания обновления 

           стандарта образования.    

  

 

Ақпан  

1. Лицейдегі  спорттық-көпшілік  жұмыс 
    Спортивно-массовая работа в лицее 

Рук. МО 

 Шевелева Т.П. 

Справка-анализ 



Февраль 2. Жарақаттанудың алдын-алу және техникалық қауіпсіздік 

ережесінің сақталуының орындалуы. 

     О выполнении правил техники безопасности и мероприятий по     

     профилактике детского травматизма 

  

Медсестра Кибашева 

З.Х 

Анықтама 

 

Справка 

3. Жалпыға  бірдей міндетті білім берудің қаңтар айлығының 

қорытындысы,  наурыз айлығының жоспарымен таныстыру 

Итоги январского месячника по всеобучу и ознакомление с 

мартовским  месячником по всеобучу. 

Ильясова Н.Т.. Бұйрық      

Приказ 

4.«Математика »пәнінің  берілісі  жөнінде есеп   

     Отчет о состоянии преподавания предмета «Математика» в 5, 7 кл  в 

рамках обновления преподавания стандарта образования 

    

Администрация 

Успанова З.А. 

Анықтама    

Справка 

5.«Өзін-өзі тану» пәнінің берілісі жөнінде есеп. 

   Отчет  о состоянии  преподавания предмета  «Самопознание».    

 Администрация Анықтама    

Справка 

6.Физика, информатика, математика пәндерінің берілісі жөнінде есеп. 

Отчет о состоянии преподавания предметов физика, ОИВТ, математика   в 

5, 7 кл  в рамках преподавания обновления стандарта образования и 

внедрения полиязычия. 

 

 Әкімшілік 

Администрация 

  Справка  

 

Наурыз 

Март 

1.  Мектепішілік  бақылау (жоспар бойынша) 
       Внутришкольный контроль (по плану) 

 Администрация  
 

Оқушылардың білім-білік 

дағдыларының деңгейін анықтау 

 2.Мұғалімдер мен сынып жетекшілерінің жартыжылдықта бір 

     «үштік» және бір «төрттік» бағаға ие оқушылармен жұмысы  
Работа учителей и классных руководителей с учащимися, имеющими 

одну тройку и одну четверку за полугодие 

Администрация  

 

Ұжым жұмысын реттеу 

Корректирование работы 

коллектива 

3.Орыс тілі пәнінің берілісі жөнінде есеп. 

Отчет  о состоянии  преподавания предмета  «Русский  язык» в начальной 

школе и  в 5, 7 кл  в рамках преподавания обновления стандарта 

образования.  

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Сәуір 

Апрель 

1.Қорытынды аттестация өткізу бойынша нұсқаумен жұмысы 
     Работа с Типовыми правилами проведения итоговой  аттестации 

учащихся 

Бекжанова К.А. 

Ильясова Н.Т. 

 

Құжаттарды оқу 

Изучение документации 

2.Емтиханға және ҰБТ-ға  дайындық. 

           Подготовка к  выпускным  экзаменам  ЕНТ. 

Ильясова Н.Т. 

Койшибаева А 
 

Бұйрық        

Приказ 



2. Емтиханға дайындық жоспарын бекіту  
     Утверждение плана подготовки к экзаменам 

Бекжанова К.А. 

Успанова З.А. 

Бұйрық      

 Приказ 

3. Мамыр айына арналған басқару және бақылау жоспарын бекіту  
Утверждение плана мероприятий по завершению учебного года 

Бекжанова К.А. 

 

Жұмыс жоспарын реттеу 

Корректировка плана работы 

4. Президенттік тест және дене шынықтырудан емтихан тапсыру  

туралы  
      О сдаче экзаменов по физкультуре и Президентских тестов 

Рук МО 

Шевелева Т.П. 

 

Бұйрық        

Приказ 

  5. Дене   пәнінің берілісі жөнінде есеп. 

           Отчет  о состоянии  преподавания  предмета  «Физическая культура»        

Администрация 

 

Анықтама    

Справка 

  6.Жалпыға  бірдей міндетті білім берудің  наурыз  айлығының 

қорытындысы  
Итоги мартовского месячника по всеобучу   

Ильясова Н.Т. 

 

 

Мамыр 

Май 
1.  Жазғы еңбек практикасының ұйымдастырылуы  
     Организация летней трудовой практики (10 кл) 

Администрация   Бұйрық      

 Приказ 

2.  Жазғы жағдайға байланысты лицейдің жұмысқа дайындығы 

     Подготовка к работе лицея в летних условиях 

Бекжанова К.А. 

 

Бұйрық         

Приказ 

3.   Мектепішілік  құжаттардың  жағдайы  
     Состояние внутришкольной документации  

 Администрация  Бұйрық      

Приказ 

4.  Дене, БӘД пәндерінің берілісі жөнінде есеп. 

Отчет о состоянии преподавания предметов физическая культура и 

Начальная военная подготовка  в рамках преподавания обновления 

стандарта образования.  

 
 

 Администрация  

Калимулин А.Н. 

Бұйрық      

Приказ 

Маусым 

Июнь 
1.  Мемлекеттік  емтихандар  және  ҰБТ-ға қорытындысы  
     Итоги государственных экзаменов и ЕНТ 

Әкімшілік 

Администрация 

Пед ұжымның жетістігін талдау,жаңа 

міндеттер 

Определение уровня достигнутого 

педагогическим коллективом и новые 

задачи 

2. Жаңа  оқу жылына  кабинеттердің  дайындығы  
      Подготовка  кабинетов к новому учебному году 

Алапанова К. Кабинеттердің байқауы 

Смотр кабинетов на готовность к приему 

детей 

 

 


