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ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕС ОТЫРЫСЫНЫҢ 

 ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 оқу жылы 

 

 



 

 

Әдістемелік кеңес отырысының жұмыс жоспары  

Р/с Не қаралды Мерзімі Жауапты адамдар 

І 1. 2021-2022 оқу жылының жоспарын бекіту. 

2. 2021-2022 оқу жылында білім негіздерін оқыту 

ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хатпен 

таныстыру. 

3. БА курстарынан өту кестесін бекіту. 

4. Күнтізбелік тақырыптық жоспарды, тәрбие 

жоспарын, таңдау курстары, факультатив, үйірме, 

қолданбалы курс бағдарламаларын қарастырып 

бекітуге ұсыну. 

5. Ұйымдастыру сұрақтары: 

-әдістемелік кеңес құрамын және әдістемелік 

жұмыстың жоспарын бекіту; 

-әдістемелік бірлестіктердің  жетекшілерін тағайындау; 

-жас мамандарға тәлімгерлер тағайындау; 

- Дәрісхана меңгерушілерін тағайындау; 

-мұғалімдердің шығармашылық шағын тобын құру 

6. Пән бірлестіктері бойынша қабілеті жоғары, қабілеті 

төмен оқушылармен жұмыс жоспарын талдап, бекітуге  

ұсыну 

7.Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру, 

оқушылардың олимпиада, ғылыми жоба сайыстарына, 

интеллектуалдық ойындарға қатысуын жоспарлау. 

8.Мұғалімдерді «Педагогикалық қызметкерлерді 

аттестаттау» ережелерімен таныстыру, аттестациядан 

өтетін мұғалімдердің тізімін бекіту 

9.Мектепішілік олимпиада өткізу туралы 

10. Оқушылардың оқулықпен қамтылуы 

тамыз ОІЖО орынбасары 

Бірлестік  

жетекшілері 

 

ОІЖО орынбасары 

Пән мұғалімі 

Бірлестік  

жетекшілері 

 

 

Пән мұғалімі 

ОІЖО орынбасары 

 

 

 

Пән мұғалімі 

Бірлестік  

 жетекшілері 

ОТЖ орынбасары 

Пән мұғалімі 

ОІЖО орынбасары 

Кітапханашы  

ІІ 1. «Шығармашылық ізденіс-шеберлік шыңының 

бастамасы» 

 

 

 

 

 

 

2. Мектепішілік олимпиаданың қорытындысы. 

3.Аудандық олимпиадаға дайындық туралы 

4. І тоқсанның әдістемелік жұмысына талдау. 

-тәжірибелі мұғалімдердің іс-тәжірибесін бақылап, 

жинақтаудың  қорытындысы, озық тәжірибелерді 

тарату жайлы. 

Пән мұғалімдерінің өзара сабаққа қатысу дәптерлерін 

тексерісінің есебі. 

қараша Аттестациядан 

өтетін 

мұғалімдердің 

шығармашылық 

есебі: 

Пән мұғалімдері 

 

Пән мұғалімі 

Бірлестік 

жетекшілері 

 

 

Бірлестік  

жетекшілері 

ІІІ 

 

 

 

 

1. «I жартыжылдықтағы  мектеп әдістемелік 

жұмысының нәтижелігі» жұмысын талдау 

2. «Жаңашыл мұғалімнің жаңашылдыққа көзқарасы» 

 

 

қаңтар 

 

 

 

 

ОІЖО орынбасары 

Деңгейлік курстан 

өткен мұғалімдер 

                              

Пән мұғалімдері 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ғылыми-практикалық конференцияға дайындық 

(мектепішілік, аудандық) 

 

3.   «Шәкірт жетістігі-мұғалімнің кәсіби біліктілігі мен 

шеберлігінің жемісі» 

Аттестациядан өтетін мұғалімдердің шығармашылық 

есебі. 

 

4. Аудандық пән олимпиадасың қорытындысы 

 ОІЖО орынбасары 

Бірлестік  

жетекшілері 

 

Пән мұғалімдері: 

Пән мұғалімдері 

ОІЖО 

орынбасарлары 

 

IV 1. III тоқсан бойынша бірлестік жұмысын талдау, 

мониторинг жүргізу 

2. Шығармашылық топтардың ішінен бір мұғалімнің 

шығармашылық есебін көрсету. «Рухани жаңғыру: Білім 

және бәсекге қабілеттілік»  

3. Бірлестік жетекшілерінің «Мемлекеттік білім 

стандарты талаптарының өз бірлестіктерінде 

орындалуы туралы» есебі 

4. Бейінді оқытудағы нәтижелер 

5. Негізгі жалпы орта мектеп, жалпы орта мектеп 

бітірушілер, аралық емтихан тапсыратын 5 – 8, 10 

сынып оқушыларын емтиханға дайындық жұмыстары 

сәуір ОІЖО орынбасары 

 

Бірлестік. жетекш 

І деңгей мұғалімі 

Пән мұғалімі 

ОІЖО орынбасары 

Пән мұғалімдер 

Бірлестік 

жетекшілері 

Пән мұғалімдері 

ОІЖО орынбасары 

 

V 

 

1. 2021-2022  оқу жылының әдістемелік жұмысына 

қорытынды талдау.  

2. 2021-2022 оқу жылындағы мұғалімдердің еңбек 

санатын көтеруі,  курстардан өтуінің қорытындысы 

Келесі оқу жылына арналған жоспарын талқылау. 

мамыр Бірлестік 

жетекшілері  

ОІЖО орынбасары 

 

 


