
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының 

Орал қаласы білім беру бөлімінің «№29 «Балауса» бөбекжайы» 

мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының  
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2021-2022 оқу жылы 



Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының 

Орал қаласы білім беру бөлімінің «№29 «Балауса» бөбекжайы» 

мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны 

өзін –өзі бағалау туралы есебі 

 

2021-2020 оқу жылы бойынша №29 «Балауса» бӛбкжайы МКҚК – да ӛзін - ӛзі  

бағалауды ұйымдастыру және ӛткізу үшін тӛмендегідей құрамада комиссия 

жасақталды: 

      Комиссия төрайымы: Г.Г.Кубалиева-меңгеруші; 

 Комиссия мүшелері:  А.А.Дощанова -әдіскер; 

                                          Р.К.Асангалиева-инноватор әдіскер: 

                                      А.Е.Сарсеева-тәрбиеші; 

       Н.В.Борисова-есепші; 

Хатшы:                        А.Г.Аккалиева 

 

 

1. Білім беру ұйымы туралы жалпы мәлімет 

1)Бiлiм беру ұйымының толық атауы:  «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім 

басқармасының Орал қаласы білім беру бӛлімінің «№29 «Балауса» бӛбекжайы»  

2)Заңды мекен-жайы: Білім беру ұйымының орналасқан жері және заңды мекен 

жайы: 090005, Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы, Гагарина кӛшесі, 36/5 үй. 

3)Заңды тұлғаның байланыс деректері: электрондық адресі- balausa.2012@mail.ru, 

web-сайт-https://balausa.bilim-oral.gov.kz/ 

телефон/факс-  8 (7112) 28-15-41 

4)Заңды өкілі: Кубалиева Гулбану Гайнуллиевна– меңгеруші,Орал қаласы білім 

беру бӛлімінің 02.12.2016 жылғы №90 §2 негізінде лауазымға ауыстыру тәртібімен 

қайта тағайындалған. 

5)Құқық белгілейтін және құрылтайшылық құжаттары: 

Бӛбекжайдың Жарғысы Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының 06.01.2021 

жылғы №11 қаулысымен бекітіліп, 18.01.2021 жылы  Орал қалалық тіркеу және 

жер кадастры бӛлімінде тіркелген (алғашқы тіркелген күні 02.02.2007)  

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласындағы қызметтің  басталғаны туралы 

хабарлама № KZ43RVK00028910 26.01.2021 жылы берілген. Мемлекеттік тіркелуі 

туралы анықтама: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамның Батыс Қазақстан облысы бойынша 

филиалының Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды тіркеу 

бӛлімі берген «заңды тұлғаны қайта тіркеу туралы»анықтама, берілген күні 18 

қаңтар 2021 жыл (алғашқы тіркелген күні 02 ақпан 2007 жыл) Бизнес сәйкестендіру 

нӛмері 070240004170  

6)Бӛбекжайда тәрбие мен оқыту үрдісін ұйымдастыру үшін жас ерекшеліктеріне 

сәйкес 11 топ, жұмыс жасайды. Жобалық қуаты 270 бала. 
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1). Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, білім беру мазмұны  
1) Білім беру салаларының және ұйымдастырылған оқу қызметінің МЖМБС 

талаптарына және ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 20 

желтоқсандағы №577 бұйрығымен бекітілген мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың үлгілік оқу жоспарына сәйкестігі;  

 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министірінің 2018 жылғы 

31қазандағы №604 бұйрығына ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ҚР 

Білім ғылым министірінің 2020 жылғы 5 мамырдағы №182 бұйрығы, жұмыс оқу 

жоспары ҚР Білім және ғылым министірінің 2020 жылғы 12 мамырдағы №195 

бұйрығымен «1 жастан бастап 1-сыныпқа қабылданғанға дейін балаларды оқыту 

қазақ тілінде жүргізілетін мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу 

жоспары» басшылыққа алынып, 1-қосымшаларға сәйкес жасалған. 

2). Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2016 жылғы 

12 тамыздағы № 499 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығына сай тәрбие мен оқытудың 

үлгілік оқу бағдарламасын басшылыққа алынып, 5 білім беру саласы бойынша 

білім беру қызметін жүзеге асыру мақсатында 2021-2022 оқу жылдарында 

перспективалық жоспар, перспективалық жоспарға сәйкес балаларды тәрбиелеу 

мен оқытуды жоспарлау циклограммасы бекітіліп, жинақталған. Білім беру 

қызметінің мақсаттары балалардың жас ерекшеліктеріне, бағдарлама мазмұнын 

негізінде құрылған. Перспективалық жоспарда алынған мақсатты жүзеге асыру 

үшін жазылған циклограммадағы оқу қызметінің әдістемелік құрылымы толық 

ашылған. Топтар бойынша жас ерекшелігіне сай  жазылған циклограммада білім 

беру салалары, вариативті бӛлімі қарастырылған. Оқу жүктемесі, 

ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы мен кӛлемі үлгілік оқу  жоспарға 

сәйкес берілген. Күн тәртібі сақтаған. 

1) Оқытудың күтілетін нәтижелері түрінде ұсынылған мақсттар мен 

міндеттерге қол жеткізу: Бӛбекжайда 11 мектеп жасына дейінгі топтар 

жасақталған. Жас топтарына сәйкес жыл сайынғы жылдық перспективалық 

жоспарлары мен апталық циклограммалары 2021-2022 о.ж.- 40  ӛтпелі 

тақырыптармен бекітілген. Топ тәрбиешілері мен пән жетекшілерінің жылдық 

перспективалық жоспарлары тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктерін ескере 

отырып, ортақ ӛтпелі тақырыптар негізінде жасалған. Перспективалық жоспарға 

сәйкес әрбір аптаға балалардың ӛтпелі тақырыптары жан-жақты зерттеуіне 

бағдарланған, әлеуметтік дағдылары мен ӛз бетінше үйрену дағдыларын дамытуға 

бағытталған циклограмма құрылған. Оқытудың күтілетін нәтижелері түрінде 

ұсынылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізген. Циклограммада 

Санитариялық қағидалар талаптарына сәйкес балалардың жас ерекшеліктерін 

ескере отырып, әрбір күн тәртібі сәтінің міндеттері, мазмұны және ұзақтығы 

анықталып жазылған.  

 Педагогтер ұйымдастырылған оқу қызметі мен күн тәртібі сәттерінің білім 

беру міндеттерін анықтауда тәсілдерді ӛзгерте отырып, ӛз бетінше шешім 

қабылдау үшін жағдайлар жасап, балаларға ойлануға, зерттеуге, белгілерді санауға 

және оларға бағдарлануға мүмкіндік берілетін ойындар топтамасы қамтылған. 

Серуендерді, гимнастиканы (таңертеңгі, саусақ, артикуляциялық және т.б.), 

ойындарды (дамытушы, сюжеттік-рӛлдік, қимылды, танымдық, шығармашылық, 



дидактикалық ойындары және т.б.) ұйымдастыру үшін түрлі картотекаларды 

қолданған. Картотекадағы карточкалар циклограммаға қосымша болып табылған.  

    2)  Қимыл, коммуникативтік, танымдық, шығармашылық, әлеуметтік білім, білік, 

дағдыларын, ӛз бетінше үйрену дағдыларын, сонымен бірге аталған білім, білік, 

дағдыларды ерте жастағы балаларда қалыптастыру жұмыстары ұйымдастырылған 

оқу қызметерінде және балаларды тәрбиелеу мен оқытуды жоспарлау 

циклограммасында  жасалған  талдау кезінде анықталған. Балалардың бойында 5 

білім беру саласы бойынша білім, білік, дағдыларын, ӛз бетінше үйренуін 

қалыптастыру жұмыстары жетілдірілген. 

      3) Тәрбиелеу мен оқытуға психологиялық-педагогикалық жағдай жасау: 

Тәрбиелеу мен оқытуға психологиялық-педагогикалық жағдай жасау бағытында 

ұсынылған материалдар бойынша  бӛбекжайда тәрбиелеу мен оқытудағы 

психологиялық-педагогикалық қызмет жұмысының негізгі бағыттарын 

қарастырған. Топтардың балалар ӛмірін ұйымдастыру және тәрбиелеуді жоспарлау 

циклограммасында ата-аналарға кеңестер, ұсыныстар беру, жеке әңгімелесу т.б. 

жұмыстар жоспарланып, жүргізген. Бӛбекжайда педагогикалық психологиялық 

қызмет жұмысы жылдық жоспарға және психологиялық диагностика, ағарту, 

алдын алу шаралары, түзету-дамыту және психологиялық кеңес беру  бағыттарға 

сай ұйымдастырған.  2021-2022 оқу жылдары аралығындағы педагог-психологтың 

жылдық жоспары, балалармен ӛткізілген танымдық процестер диагностикасының 

қортындылары, психологиялық бейімделу, психологиялық ағарту, психологиялық 

түзету және дамыту жұмыстары, психологиялық-педагогикалық кеңес беру 

жұмыстары, ата-аналармен және педагогтармен жүргізілген  жұмыс түрлері  

құжаттарын жинақтаған. 

  2021-2022 оқу жылы бойынша психикалық процесстердің деңгейін анықтау 

диагностикасы  оқу жылының қыркүйек-қазан, қаңтар-ақпан, сәуір- мамыр  

айларында ӛткізілген. Балалардың таным үрдістерін зерттеу  барысында 

«суреттерді есіңе сақта», «4-ші артық», «Бір жүйемен орналастыр» т.б. жұмыс 

түрлері ӛткізілді. Сонымен қатар ата-аналармен «Танысу» тренингі жүргізілді, 

«Балабақшаға бейімделу», «Ойын арқылы бала тілін дамыту жолдары», 

«Гиперактивті баламен қалай жұмыс жасауға болады?» «Агрессивті бала», 

«Баланы мейірімділікке тәрбиелеу», «Баланы мектепке дайындау» кеңестер 

берілді, «Сіз қандай ата-анасыз?», «Мен және менің балам», «Отбасында бала 

тәрбиесіндегі стилім», «Сіз және сіздің балаңыз», «Б алаңыз мектепке дайын ба?» 

тест жұмыстары жүргізілді, «Бала тәрбиелеудің ережелері», «Қалай жақсы ата-ана 

болу керек?» тақырыптарында жаднамалар берілді. Педагогтермен «Жас келсе, 

іске», «Сенімді маман болудың жолдары», «Біздің қарым-қатынас» тренингтер 

ӛткізілген. "Педагогтың сӛйлеу мәдениеті", "Ойын арқылы балалардың тілін, сӛздік 

қорын дамыту", "Ұялшақ және тұйық бала» «Балалардың белсенділігін арттыру 

жолдары» бойынша кеңестер берілді. С. Деллингер әдісі бойынша адамның 

тұлғалық типін анықтау», «В.Ф. Ряховский бойынша педагогтың қарым-қатынас 

деңгейін бағалау» педагогтармен тест жұмыстары жүргізілген. 

4)  Мектеп жасына дейінгі тәрбиеленушілерді бастауыш білім беру 

ұйымдарында оқыту үшін тең бастапқы мүмкіндіктер құру: 

2021-2022 оқу жылында №29 «Балауса» бӛбекжайы МКҚК мен №2 және №32 

ЖОББМ арасында бірлескен қызметі туралы келісім шарт жасалып, сабақтастық 

жұмыс жоспары жүргізілген. 



5) Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту және бастауыш білім беру арасында оқыту, 

дамыту, тәрбиелеу міндеттерін ескеріп, сабақтастық пен үздіксіздік ұстанымдарын 

қамтамасыз ету мақсатында 2021-2022 оқу жылында №29 «Балауса» бӛбекжайы 

мен «Орал қаласы білім беру бӛлімінің №32 және №2 жалпы орта білім беретін 

мектептері» арасында келісім шарт жасалып,  мекеме басшысылар қолымен, 

мӛрімен бекітілген. Жұмыс жоспарларына жасалған талдау нәтижесінде мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымы және мектеп арасындағы сабақтастық бойынша 

жоспарлы жұмыстарын үздіксіз жүргізген. Бӛбекжай жұмыс жоспарына сай 

бӛбекжай әдіскері мен әдіскер - новаторы мектептің бастауыш сынып оқу ісінің 

орынбасары, тәрбиешілері, бастауыш сынып мұғалімдерінің қатысуымен 

«Бӛбекжай мен мектеп арасындағы сабақтастық» талдау бағытында жиын 

ӛткізілген. Мектеп пен бӛбекжай педагогтері ӛзара тәжірибе алмасу мақсатында  

 «Ӛмір қауіпсіздігі ережелерінің белгілері», «Біз нені үйрендік?», «Ғажайып білім 

әлемі», «Білім еліне саяхат» ашық ұйымдастырылған оқу қызметтері қаралған. 

Мектеп пен балабақша тәрбиеленушілер арасында «Жол ережесін білейік, аман 

есен жүрейік», «Ұлттық ойын – ұлттық қазына» спорттық жарыс, «Балабақша 

кӛшбасшысы» сайысы ӛткізілді. Ата-аналармен «Қалай жақсы ата - ана болу 

керек?» кеңес, «Отбасы-балабақша-мектеп» бірлескен ата-аналар жиналысы, «Біз 

мектепке барамыз-балабақшам қош енді» бӛбекжай мен қоштасу ертеңгілігі ӛткен. 

Мектеппен сабақтастық оқу жылында жұмыс жоспарына сай жүргізілген. 

    6) Тәрбиеленушілердің жеке және жас ерекшеліктерін ескеріп, оқу қызметіне 

дайындау: Балалар ӛмірін ұйымдастыру және тәрбиелеуді жоспарлау 

циклограмасында балалардың жас және жеке мүмкіндіктерін ескеріп, 

ұйымдастырылған оқу қызметіне дайындық бӛлімінде ойындар, әңгімелер, жеке 

жұмыстар жоспарланған. 

   7) Креативтілік, коммуникативтілікті, сыни ойлаудың және командада 

жұмыс істей білуді дамытуға бағытталған әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерді 

қалыптастыру:  
«№29 «Балауса» бӛбекжайында "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

бұйрығына ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 5 мамырдағы № 182 бұйрығының 5-

тармағы 7-тармақшасына сәйкес  креативтілікті, коммуникативтілікті, сыни 

ойлауды және командада жұмыс істей білуді дамытуға бағытталған әлеуметтік-

тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру мақсатында 2021-2022 оқу жылында мектеп 

жасына дейінгі балаларда 4К моделі бойынша негізгі құзыреттерді қалыптыстыру 

«Денсаулық», «Қатынас», «Таным», «Шығармашылық» және «Әлеумет» білім беру 

салаларында жылдық жоспар құруда және балалар ӛмірін ұйымдастыру және 

тәрбиелеуді жоспарлау циклограммасы бойынша  оқу қызметтерінде сыни 

тұрғысынан ойлауға негізделген әдіс-тәсілдерде: ашық сұрақ, зияткерлік ойын, 

жұмбақ жасыру, миға шабуыл, логикалық тапсырмалар, креативтілік дағдыны 

қалыптастыру бойынша: шығармашылық жұмыстар, ертегі қойылымдары, сюжетті 

ойындар, музыкалық сергіту сәттері т.б, командалық жұмысты жүзеге асыруда: 

жұптық жұмыс, топтық жұмыс, интеллектуалдық сайыстар, коммуникативтік 



дағдылар бойынша сӛздік қорды дамыту, қарым-қатынас, ауызша сӛйлеу тәсілдері 

қолданған. 

8) «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру шеңберінде ұлттық салт-

дәстүрлер мен жалпы адами құндылықтарға негізделген рухани-

адамгершілік дағдыларды қалыптастыру бойынша:   

«№29 «Балауса» бӛбекжайында «Рухани жаңғыру» бағдарламасының міндеттерін 

іске асыру мақсатында мектеп жасына дейінгі балаларда ұлттық салт-дәстүрлер 

мен жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделген рухани-адамгершілік 

бағдарларды қалыптастыру, «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласының жобаларын 

ескере отырып, ата-аналардың жауапкершілігін арттыру және тәрбие процесіне 

белсенді тарту бойынша жұмыстар ӛткізілген.  Балалардың жас ерекшеліктерін 

және бағдарлама талаптарын ескере отырып «Туған жер», «Ұлы дала есімдері» 

бағыты бойынша жоспарланған жұмыстар жүзеге асырылған. «Болашаққа бағдар: 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында оздырылған іс-шаралары бӛбекжайдың 

жылдық жоспарында және ӛтпелі тақырыптары негізінде қамтылған, бӛбекжай 

топтарының барлық циклограммаларында ұлттық қимылды ойындар, балалардың 

құрдастарына мейірімді қарым-қатынасын дамытуға, адамдарға деген құрмет 

сезімін, игі істер жасауға ұмтылысын тәрбиелеуге ерекше кӛңіл бӛле отырып, 

ұлттық сана тәрбие жұмыстарын жоспарлаған. Бӛбекжайда балаларға ұлттық 

құндылықтарды, баланы жақсылық жасауға баулитын, рухани-адамгершілік 

қасиеттерге тәрбиелей отырып дағдыларды қалыптастыру бойынша «Жер – Ана!» 

«Жайнай бер, Қазақстаным», «Менің Қазақстаным!», «Салт-дәстүрлер және 

фольклор», «Ӛнер кӛзі-халықта», «Бір шаңырақ астында» және т.б. ӛтпелі 

тақырыптар алынған. Н.Ә.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» бағдарламасымен 

ұжымды таныстырып, осы бағдарлама аясында Туған жер туралы не білеміз?» 

викторина,  «Тіл мәртебесі ел мәртебесі » тілдер мерекесіне арналған апталық, 

«Тілім менің ардағым» кітап кӛрмесі, «Атадан қалған асыл сӛз» зияткерлік ойын, 

«Тілге құрмет – елге құрмет», «Абай дара, Абай дана қазақта» тақырыбында 

мәнерлеп оқу сайысы, «Еңсерген елімнің тәуелсіздігіне 30 жыл» тақырыптық 

апталық  құрылып «Тәуелсіздік - бала  кӛзімен» сурет кӛрмесі, «Жырыма қостым 

ӛзіңді – Тәуелсіздігім», мәнерлеп оқу челленджі,  «Тәуелсіздік ел тірегім!» 

ертеңгілік, «Тәуелсіз елдің оқырмандары» кітап кӛрмесі, «Тәуелсіздік – ұлы 

ұғым» мәнерлеп оқу сайысы, «Достық, адамгершілік, қайырымдылық, 

мейірімділік» тақырыбында әңгіме жүргізілді. «Жыл басы – Наурыз келді!» 

ертеңгілігі, «Қазақстан – достық елі!»  балалар фестивальі,  Чернобыль 

құрбандарына арналған саябаққа бару мақсатты серуен ұйымдастырылды. 

Отбасымен «Туған қалам – Оралым»  сурет кӛрмесі, «Сүйікті қалам - Орал» қала 

күніне орай фото кӛрме, «Тәуекелсіздік – бала кӛзімен» сурет кӛрмесі, 

«Тәуелсіздікке тағзым» ата-аналардың жүрек жарды тілегі» мәнерлеп оқу 

челленджі, «Мәңгілік ел-тұрағым» кӛрме бұрышы ӛткізілді. Педагогтармен 

«Салауатты ұлт-Қазақстан болашағы» баскетбол ойыны, «Әсем ӛлкем - Ақжайық» 

әдеби - сазды кеші,  «Бабалар аңсаған еркіндік» ұжым арасында сайыс,«Тұғырың 

биік болсын, Тәуелсіздігім» тәуелсіздікке ән тарту челленджі, «Мәңгілікке 

желбіресін кӛк туымыз» спорттық шара, Поэзия әлемі   М Мақатаевтың 91 

жылына арналған  әдеби-сазды кеш, ұжым арасында «Балауса аруы» байқауы, 

«Ұлттық ойын - ұлт қазынасы» спорттық сайысы ұйымдастырылған. 

 



3).МДТО үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес баланың өмірін қорғауды және 

денсаулығын нығайтуды қамтамасыз ететін пәндік-кеңістіктік дамытушы 

орта құру:  

№29 «Балауса» бӛбекжайындағы әр топта «Денсаулық», «Қатынас», «Таным», 

«Шығармашылық» және «Әлеумет» білім беру салаларының талаптарын жүзеге 

асыру барысында заттық-кеңістік дамытушы орталары жасақталған. Топтарда 

балалардың жас ерекшеліктеріне қарай пәндік-кеңістік дамытушы ортасы 

әдістемелік дидактикалық құралдармен, ойыншықтармен жабдықталған.  

«Денсаулық» білім саласы бойынша 

Балалардың денсаулық сақтау технологиясын қолданып, ойындар мен жаттығулар 

арқылы дене шынықтыруға қызығушылықты, қауіпсіз-мінез-құлық негіздерін 

қалыптастыруда спорттық құрал-жабдықтар (кегли, доптар, шығыршықтар, 

пластмасса гантелдер т.б.) қимылдық ойындар жиындығы, атрибуттар, табан 

бұлшық еттерін жетілдіруге массажды тӛсеніштер, дәстүрлі емес спорттық құрал-

жабдықтар бар. Сонымен қатар әйгілі спортшыларға, спорт түрлеріне арналған 

альбомдар мен фотосуреттер қойылған. 

«Қатынас» білім саласы бойынша: 

Балалардың коммуникативтік біліктері мен дағдыларын дамытуда және қарым-

қатынас жасауын қалыптастыруда дидактикалық ойындар және атрибуттары, 

қуыршақ театрлары, сюжеттік, тақырыптық суреттер, балаларға арналған кітаптар 

бұрышы, жұмбақтар мен мақал-мәтелдер жинақтары тақырыптық альбомдар, 

дауысты, дауыссыз дыбыстарға арналған кеспе әріптер, әр тісті магниттер т.б. 

жинақталған. 

«Таным» білім саласы бойынша: 

Баланың танымдық процестерін және заттардың қасиетін бағдарлау, 

математикалық ұғымдарын қалыптастыру бағытындағы сенсорлық-дидактикалық 

ойындар, геометриялық пішіндер, ұсақ, ірі конструкторлар, мозайкалар, пазлдар, 

құрылыс материалдары, мезгіл туралы түсініктерді қалыптастыруға арналған 

кӛрнекіліктер, математикалық материалдар, санауға арналған материалдар, бӛлме 

ӛсімдіктері және оларды күтіп, баптауға қажетті құрал-жабдықтар, зерттеуге 

арналған құралдар. 

«Шығармашылық» білім саласы бойынша: 

Балаларға бейнелеу іс-әрекетіне жеке пайдалануға түрлі-түсті карандаштар, май 

шам және акварель бояулар, борлар, гуашь, фломастерлер, губкалар, сурет 

альбомдар, ермексаздар, түрлі-түсті қағаз түрлері үлгі суреттер жинақталған. 

«Әлеумет» білім саласы бойынша: 

Балалардың қоршаған ортамен таныстыру негізінде, әлеуметтік дағдыларын 

дамыту және қалыптастыруда сюжеттік - рольдік ойындардың жиынтығы , жол 

ережелері, ұлттық бұрыштардың элементтері, табиғат бұрыштарында жемістермен 

кӛкӛністер, жәндіктердің түрлері, ойындарға атрибуттар, үлкендер еңбегімен 

таныстыруға бағытталған дидактикалық ойындар, ойыншық жиһаз, техникалық 

заттар, ыдыстар, қуыршақтар, жануарлар, түрлі театрлар: қуыршақ, саусақ, үстел 

үсті, туған ӛлкеге арналған бұрыштар, альбомдар жинақталған. 

   Топтарда білім беру салалары бойынша кеңістік ортаны жабдықтау барысында 

эстетикалық талаптар сақталған, құралдар балалардың жас ерекшелігіне 

байланысты қол жетімді жерде орналасқан. Сонымен қатар, педагогтардың 

шығармашылығымен саусақ, қуыршақ театрлары және денсаулық саласы бойынша 



дәстүрден тыс спорт құралдарымен толықтырылған. Топтар пәндік-дамытушы 

ортаны ұйымдастыруға қойылатын талаптар бойынша жабдықталған. 

 

4). МЖМБС және МДТО үлгілік оқу бағдарламасының талаптарына сәкес 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнын орындауды қамтамаыз 

ететін «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша білімі бар 

педагогтердің болуы:  

№29 «Балауса» бӛбекжайы МЖМБС және МДТО үлгілік оқу бағдарламасының 

талаптарына сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнын орындауды 

қамтамасыз ететін «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша 

білімі бар педагогтармен қамтылған. Тәрбиеленушілерді тәрбиелеу және оқыту 

бойынша кәсіби қызметті жүзеге асыратын педагогтардың дипломдарына 

жүргізілген талдау бойынша барлығының да мамандығы сәйкес келеді. 2021- 2022 

оқу жылында 40 педагог, 24 тәрбиеші жұмыс жасаған.  

Оқу жылдары  Педагогтар саны «Мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқыту» 

мамандығы бар 

педагогтер 

Пайыздық 

мӛлшермен  

2021-2022 22 22 100% 

 

Сонымен қатар, мына педагогтар: Кубалиева Г. Г., Дощанова А. А.,- ПШО -2022ж, 

Асангалиева Р. К., Муса А. М.Рассохина Н. А., айнуллин Г. Ж.,Ержанова Р. 

Ш.,Тимирбекова С. Г.,Сагинова Д. Б.Лукпанова А. С., Сергалиева Н. Е.- «Ӛрлеу» 

БАҰО АҚ БҚО» қайта даярлау курсынан ӛтті.  

Педагогтар мен тәрбиешілер саны «Ұлттық білім беру деректер қоры» 

ақпараттық жүйесіндегі мәліметтермен сәйкес келеді. 

№29 «Балауса» бӛбекжайының білім беру ұйымдарын бағалау 

ӛлшемшарттарының 5-қосымшасындағы МЖМБС және үлгілік оқу 

бағдарламасының талаптарына сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 

мазмұнын орындауды қамтамасыз ететін «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» 

мамандығы бойынша білімі бар тәрбиешілердің біліміне берген «uzdik» деген 

бағалауға сәйкес жасаған. 

Меңгеруші мен әдіскер, әдіскер - новатрды қосқандағы «Мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқыту» мамандығы бар педагогтар үлесі: 

Оқу жылдары  Педагогтар саны «Мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқыту» 

мамандығы бар 

педагогтер 

Пайыздық 

мӛлшермен  

2021-2022 25 25 100% 

 

 

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша білімі бар 

педагогтар: 

№ Педагогтар аты - 

жӛні 

Білімі (қандай оқу орнын, 

қашан бітірген) 

Мамандығы 

1 Кубалиева Гулбану Арнаулы - орта                               "Мектепке дейінгі 



Гайнуллиевна Орал педагогикалық колледжі  - 

1990ж.  

мекемелердің 

тәрбиешісі" 

2 Дощанова Алма 

Амангалиевна 

Жоғары,                                            

БҚ инженерлік- гуманитарлық 

университет-2014ж.  

"Мектепке дейінгі 

оқыту мен 

тәрбиелеу",  

3 Асангалиева Райхан 

Кансултановна 

Жоғары,  

БҚинженерлік- гуманитарлық 

университет-2014ж. 

"Мектепке дейінгі 

оқыту мен 

тәрбиелеу" 

4 Тимирбекова Сауле 

Гайсаевна 

Жоғары, БҚ инженерлік- 

гуманитарлық университет-

2014ж. 

"Мектепке дейінгі 

оқыту мен 

тәрбиелеу" 

5 Картмагамбетова 

Айым Кармысовна 

Жоғары,                                       

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық инстетуты 

2002ж 

"Мектепке дейінгі 

мекемелер 

тәрбиешісі, әдіскер" 

6 Сергалиева Назым 

Еркиновна 

Жоғары,                                           

БҚ инженерлік- гуманитарлық 

университет-2014ж. 

"Мектепке дейінгі 

оқыту мен 

тәрбиелеу"  

7 Филимонова Надия 

Наильевна 

 Арнаулы-орта,                      

Орал педагогикалық 

училищеесі           1988ж 

"Балабақша 

тәрбиешісі" 

8 Сарсеева Аида 

Ермековна 

 Арнаулы-орта,                             

Орал педагогикалық колледжі -

2014ж 

"Мектепке дейінгі 

ұйымдардың 

тәрбиешісі" 

9 Белозерова Ирина 

Евгеньевна 

Арнаулы-орта,                              

Орал педагогикалық 

училищеесі-1991ж 

Балабақша 

тәрбиешісі 

10 Масеева Людмила 

Владимировна 

Арнаулы-орта,                               

Орал педагогикалық 

училищеесі  - 1988ж 

"Мектепке дейінгі 

мекемелердің 

тәрбиешісі" 

11 Рахметжанова 

Альбина 

Қаныбекқызы 

Жоғары,   БҚ инженерлік 

техникалық университеті -

2018ж 

"Мектепке дейінгі 

оқыту мен 

тәрбиелеу" 

12 Кадырова Балжан 

Жакиевна 

Арнаулы-орта,                              

Орал педагогикалық 

училищеесі  -1996ж 

Мектепке дейінгі 

мекемелердегі 

тәрбиешісі 

13 Сагинова Данагуль 

Болатовна 

Арнаулы-орта,  

Орал педагогикалық 

училищеесі  -1993. 

 "Бала бақша 

тәрбиешісі" 

14 Нугманова Риза 

Темиралиевна 

Жоғары,  

Атырау педагогикалық 

инстетут-1993ж.                    

Арнаулы-орта,                              

Орал педагогикалық 

училищеесі  -1988 ж 

"М.д.пед және 

психол. пән. оқыт., 

мек.д. тәрбие 

әдіскері", "Балалар 

бақшасының 

тәрбиешісі" 

15 Ержанова Раушан Арнаулы-орта,  "Балабақша 



Шадиевна Орал педагогикалық 

училищеесі  -1994ж 

тәрбиешісі" 

16 Джайгужиева  

Гүлназым   

Кенжегалиева 

Арнаулы-орта,  

Орал гуманитарлық колледжі 

Мектепке дейінгі 

оқыту мен тәрбиелеу 

17 Нуржанова 

Светлана 

Махпозовна 

Арнаулы-орта,  

Орал гуманитарлық колледжі - 

2015ж 

"Мектепке дейінгі 

ұйымдардың 

тәрбиешісі" 

18 Олейникова Татьяна 

Владимировна 

Арнаулы орта, 

Орал педагогикалық 

училищеесі  -1989 ж 

"Балалар 

бақшасының 

тәрбиешісі" 

19 Шугулова Толқын 

Болатовна 

Арнаулы-орта,                              

Орал гуманитарлық колледжі -

2014ж 

"Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту" 

20 Талапқалиева 

Арайлым 

Маратқызы 

Жоғары,                                    

БҚ инженерлік техникалық 

университеті -2016ж 

Мектепке дейінгі 

оқыту мен тәрбиелеу 

21 Бактыгалиева 

Айтолқын 

Тельмановна 

Арнаулы-орта,                              

Орал гуманитарлық колледжі -

2020ж.   

"Мектепке дейінгі 

тәрбиелеу мен 

оқыту"   

22 Ерсайн Назерке 

Айбекқызы 

Арнаулы-орта,                       

Орал гуманитарлық колледжі -

2020ж.   

Мектепке дейінгі 

тәрбиелеу мен оқыту 

23 Ермекқалиева 

Нұржанар 

Ермекқалиқызы 

Арнаулы-орта,                             

Орал педагогикалық колледжі -

2018ж.   

"Мектепке дейінгі 

тәрбиелеу мен 

оқыту"   

24 Нигметуллина 

Асемгуль 

Биржановна 

Жоғары, БҚинженерлік 

техникалық университеті - 

2021ж Арнаулы-орта, ОПК-

2016ж.   

"Мектепке дейінгі 

тәрбиелеу мен 

оқыту"   

25 Лукпанова Айнур 

Сайновна 

Жоғары, БҚинженерлік 

техникалық университеті -

2019ж. Арнаулы-орта, ОПУ-

2002ж 

"Мектепке дейінгі 

тәрбиелеу мен 

оқыту" 

 

5).Жеке оқу жоспарлары мен жеке бағдарламаларды әзірлеу кезінде баланың 

ерекшеліктерін ескере отырып ерекше білім беру қажеттілігібар балаларды 

оқытуда инклюзивті білім беру талаптарын орындау:  

№29 «Балауса» бӛбекжайы бойынша 2021-2022 оқу жылында ҚПДПҚ 

қорытындысымен тізім бойынша 10 бала келген. Балалар тізімі жасақталып, 

жолдамалары мен қорытындылары жинақталып, зерттелген, жұмыстанылған. 

Ерекше білімді қажет ететін балалармен дефектолог- мұғалімі, педагог- психологі, 

логопед - мұғалімі, әлеуметтік педагог, дене –шынықтыру нұсқаушысы 

жұмыстанған. Әлеуметтік зерттеу картасы толтырылып, педагогикалық консилиум 

ӛткізіліп, ұсынымдар берілген. Педагогтардың жылдық жұмыс жоспары, балаларға 

жеке түзете дамыту бағдарламасы құрылған. Диагноздарына байланысты және 



жеке ерекшеліктері ескеріле отырып жеке түзете-дамыту бағыты жүргізіліп, түзете-

дамыту бағдарламасы бойынша жұмыстанылған. Жылдық жоспарлар құрылып, 

бӛбекжайдың жоспарына сәйкес тақырыптар қамтылған. 

6). Баланың даму мониторингін қамтамасыз ететін және оның жеке дамуын 

жоспарлаудың негізі болып табылатын оқыту нәтижелері бойынша 2021-2022 оқу 

жылында бӛбекжайда «Ақбота», «Капелька», «Еркемай» аралас ересек-мектепалды 

даярлық тобы топтары жасақталған. Топ тәрбиеленушілеріне білім беру салалары 

бойынша жеке жұмыстар жүргізілген. Оқу жылы бойынша  «Баланың жеке даму 

картасы» толтырылып, жинақталған. Баланың даму мониторингін қамтамасыз 

ететін және оның жеке дамуын жоспарлаудың негізі болып табылатын оқыту 

нәтижелерінің жеке даму картасының кӛшірмелеріде жинақталған.  

 

7). "Денсаулық", "Қатынас", "Таным", "Шығармашылық", "Әлеумет" білім беру 

салаларына негізделген мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнын түрлі іс-

әрекеттерді ұйымдастыру арқылы оларды кіріктіру жолдарымен іске асыруда:   

Білім беру салаларының ӛзара байланысуы балада қоршаған ортаның тұтас 

бейнесінің қалыптасуын қамтамасыз етеді. Білім беру салаларынң мазмұнын 

кіріктірубалалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес олардың міндеттерін біріктіру 

әдісімен іске асырылған. Мысалы, ұйымдастырылған оқу қызметін, сондай-ақ күн 

тәртібінің сәттерін ӛткізуде балалардың ауызекі сӛйлеуін дамытуды, сӛздік қорды 

толықтруды, санауға, би қимылдарын қолданып, музыканың сүйеелдеуімен 

жаттығулар орындауға үйретуді жоспарлаған. Сонымен қатар бӛбекжай 

тәрбиеленушілері зияткерлік, спорттық, шығармашылық және кӛркемдік 

бағыттағы конкурстарға қатысып, нәтижесінде түрлі номинациялармен, 

сертификат, алғыс хат, дипломдармен марапатталған. 

№ Тегі, аты-жӛні Тақырыбы Деңгей Марапат жылы  

1 Башкирцев 

Захар 

Республиканский 

творческий  конкурс 

«Новогодняя 

открытка-2021»  

Республикалық І дәрежелі 

диплом 

 

2021ж 

2 Набугорнова 

Алиса 

Қалалық сурет 

байқауы «Қыс 

қызығы» 

Қалалық ІІІ орын 2021ж 

3 Нұрлыбекұлы 

Нұрдәулет 

«Тәуелсіздік- ел 

тілегі» 

Қалалық Алғыс хат 2021ж 

4 Мұрат Айша Республикалық 

шығармашылық 

байқауы «Жыл 

Мезгілдері» 

Республикалық І дәрежелі 

диплом 

 

2021ж 

5 Кажиева 

Айназ 

«Шабыт» білім беру 

әдістемелік 

орталығы-ның «М 

Мақатаевтың поэзия 

әлемі» мәнерлеп оқу 

сайысы 

Республикалық ІІІ 

дәрежелі 

диплом 

 

2021ж 

6 Плотникова Республиканский Республикалық І дәрежелі  



Виктория творческий  конкурс 

«Времена года» 

диплом 2021ж 

7 Бисалиева 

Дилия 

Республиканский 

экологический 

конкурс 

«Защитники 

природы» 

Республикалық І дәрежелі 

диплом 

 

2021ж 

8 МАғауия 

Нұрайым  

Республикалық 

шығармашылық 

байқауы «Қош 

келдің, алтын күз» 

Республикалық І дәрежелі 

диплом 

 

2021ж 

9 Шумилов 

Андрей 

Республиканский 

творческий  конкурс 

«Волшебный Новый 

год» 

Республикалық І дәрежелі 

диплом 

 

2022ж 

10 Бергалиева 

Элина 

Республиканский 

творческий  конкурс 

«Волшебный Новый 

год» 

Республикалық І дәрежелі 

диплом 

 

2022ж 

11 Жасымова 

Бахыт 

Республиканский 

творческий  конкурс 

«Волшебный Новый 

год» 

Республикалық І дәрежелі 

диплом 

 

2022ж 

12 Набугорнова 

Алиса 

Республиканский 

творческий  конкурс 

«Зимнии марафон» 

Республикалық І дәрежелі 

диплом 

 

2022ж 

 

8). Тәрбиеленушілердің даму мониторингісінің (бастапқы мониторинг) болуы:  
бойынша 2021-2022 оқу жылдарында мектеп жасына дейінгі балалардың біліктері 

мен дағдыларының дамуына мониторинг жүргізуде Қазақстан Республикасының 

Білім және ғылым министрлігінің «Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық 

орталығы ұсынған«Үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнын игеру бойынша 

балалардың біліктері мен дағдыларының дамуына мониторинг жүргізу бойынша»   

«Мектеп жасына дейінгі балалардың біліктері мен дағдыларының дамуына 

мониторинг ұйымдастыру мен жүргізудің» (2020ж. 28 қыркүйек №5 хаттама) 

әдістемелік ұсынымдарын басшылыққа  алған. Стандарт талаптарына сай бала 

дамуының 3 деңгейі болуы қарастырған және балалардың біліктері мен дғдылары 

дамуының бастапқы бақылау нәтижелері бойынша жинтық есебі шығарылған. 
 

 

 

Жиынтық есеп 

 

Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын бастапқы бақылау нәтижелері 

бойынша 

 №29 "Балауса" бөбекжайы МКҚК                     2021- 2022 оқу жылы 

№ Топтың атауы Бала І деңгей ІІ деңгей ІІІ деңгей 



саны 

1 "Балапан"  (кіші топ) 25 18(72%) 5 (20%) 2 (8%) 

2 "Колобок" (ортаңғы тобы) 25 8(32%) 15(60%) 2(8%) 

3 "Алма" (ортаңғы тобы)   23(27) 10(43%) 11(48%) 2(9%) 

4 Айналайын(ортаңғы тобы) 3 2(67%) 1(33%) 0(0%) 

5 "Айналайын"(ересек тобы) 3 2(67%) 1(33%) 0(0%) 

6 "Гүлдер"  (ортаңғы тобы) 4 2(50%)    1 (25%) 1 (25%) 

7 "Гүлдер"  (ересек тобы) 19 7(37%)    8 (42%)    4 (21%) 

8 "Жұлдыз" ( ересек тобы) 23    5 (20%)    12 (52%)    6 (28%) 

9 "Солнышко" (ересек тобы) 16    6(38%)    6 (38%)    4 (25%) 

10 "Ақбота" (ересек тобы) 9 3(33%)    4(45%)    2 (22%) 

11 "Ақбота" (мектепалды 

даярлық тобы) 

13(14) 4(31%)    6 (46%)    3 (23%) 

12 «Колокольчик»(ортаңғы 

тобы)  
1 0(0%) 1(100%) 0(0%) 

13 «Колокольчик» (ересек 

тобы)  
26 5(19%) 16(62%) 5(19%) 

14 "Капелька" (ересек тобы) 6(7) 0(0%) 1(17%) 5(83%) 

15 " Капелька" (мектепалды 

даярлық тобы) 
20(22) 0(0%) 13(65%) 7(35%) 

16 "Еркем-ай"  (ересек топ) 5(7)    4(80%)    1(20%)    0(0%) 

17 "Еркем-ай"  (мектепалды 

даярлық тобы) 
3    1(33%)    1(33%)    1 (34%) 

  Барлығы: 224(234) 77 103 44 

      Тӛмен 

деңгейдегі 

балалардың 

үлесі  34% 

Орташа 

деңгейдегі 

балалардың 

үлесі  46% 

Жоғары 

деңгейдегі 

балалардың 

үлесі 20% 

 

2021-2022 оқу жылының басында тізім бойынша бӛбекжайда 234 бала болған, 

сонын 224 баласы бастапқы бақылауға қатысқан, денсаулығы және ата-

аналарының еңбек демалысында болуына байланысты 10 бала бастапқы бақылауға 

қатыспады.  Оқу жылының соңында 263 бала болды қорытынды бақылауға 259 

бала қатысқан, денсаулық жағдайына байланысты 4 бала қорытынды бақылауға 

қатыспады.    

          

9). Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің оқу жүктемесінің ең жоғары 

көлеміне қойылатын талаптар: 

1. МДТО ҮОЖ белгіленген тәрбиеленушілердің оқу жүктемесінің ең жоғары 

көлеміне қойылатын талаптарға сәйкестігі және сақталуы; 

 2021-2022 оқу жылдары Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие 

мен оқытудың. Үлгілік оқу жоспарын бекіту туралы» Білім және ғылым 



министрінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 557 бұйрығы (ӛзгерістермен 

толықтырулар енгізу туралы 12.05.2020 ж №195, «1 жастан бастап 1 сыныпқа 

қабылданғанға дейін балаларды оқыту қазақ, орыс тілінде жүргізілетін, 

мүмкіндіктері шектеулі, сӛйлеу тілі жалпы дамымаған балалармен жұмыстанатын  

мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспары» 1,2,3 қосымша) 

сәйкес құрастырылан.  «Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» бұйрығы негізінде бӛбекжай 

басшысымен бекітілген, қалалық білім беру бӛлімімен келісілген оқу жоспарлары 

бар. Оқу жоспарларындағы оқу жүктемесінің ең жоғары кӛлеміне жасалған талдау 

бойынша норматив талабы сақталған. 

  2021-2022 оқу жылында қазақ тілінде жүргізілетін білім беру салалары 

бойынша: кіші топтарында ұйымдастырылған оқу қызметінің жалпы кӛлемі -9 

сағат, ұзақтығы 10-15 минут; ортаңғы топтарында ұйымдастырылған оқу 

қызметінің жалпы кӛлемі – 11, вариативтік компонент-1 сағат: 0,5 сағаты «Кел, 

билейік», 0,5 сағаты «Театр - ӛмір айнасы», барлығы-12 сағат, ұйымдастырылған 

оқу қызметінің ұзақтығы 15-20 минут; ересек топтарында ұйымдастырылған оқу 

қызметінің жалпы кӛлемі 12 сағат, вариативтік компонент -2 сағат, оның 1сағаты 

«Театр-ӛмір айнасы», 0,5 сағаты «Кел билейік», 0,5 сағаты «Дарабоз» барлық сағат 

саны -14, ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы 20-25 минут; мектепалды 

даярлық топтарында ұйымдастырылған оқу қызметінің жалпы кӛлемі-17, 

вариативтік компонент-3 сағат: оның 1сағаты «Театр-ӛмір айнасы», 1 сағаты «Кел 

билейік», 1 сағаты «Дарабоз» барлық сағат саны -20, ұйымдастырылған оқу 

қызметінің ұзақтығы 25-30 минут; 

 

2021-2022 оқу жылында орыс тілінде жүргізілетін білім беру салалары бойынша: 

ортаңғы топтарында ұйымдастырылған оқу қызметінің жалпы кӛлемі – 11,5 

вариативтік компонент - 0,5 сағат: 0,25 сағаты «Кел, билейік», 0,25 сағаты «В мире 

театра», барлығы-12 сағат, ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы 15-20 

минут; ересек топтарында ұйымдастырылған оқу қызметінің жалпы кӛлемі 12,5 

сағат, вариативтік компонент -1,5 сағат, оның 1сағаты «В мире театра», 0,25 сағаты 

«Кел билейік», 0,25 сағаты «Дарабоз» барлық сағат саны -14, ұйымдастырылған 

оқу қызметінің ұзақтығы 20-25 минут; мектепалды даярлық топтарында 

ұйымдастырылған оқу қызметінің жалпы кӛлемі-18, вариативтік компонент -2 

cағат: оның 1сағаты «В мире театра»,  0,5 сағаты «Кел билейік», 0,5 сағаты 

«Дарабоз» барлық сағат саны -20, ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы 25-

30 минут; 

 

2021-2022 оқу жылында мүмкіндіктері шектеулі, сӛйлеу тілі жалпы дамымаған 

балалардың  білім беру салалары бойынша: кіші топтарында ұйымдастырылған оқу 

қызметінің жалпы кӛлемі -9,5 сағат, ұзақтығы 10-15 минут; арнайы түзету оқу 

қызметі «Қатынас» саласы бойынша: тіл дамыту-1cағат,  ортаңғы топтарында 

ұйымдастырылған оқу қызметінің жалпы кӛлемі – 12, арнайы түзету оқу қызметі 

«Қатынас» саласы бойынша-1сағат: тіл дамыту-1,5 cағат, ұйымдастырылған оқу 

қызметінің ұзақтығы 15-20 минут; ересек топтарында ұйымдастырылған оқу 

қызметінің жалпы кӛлемі 14 сағат, арнайы түзету оқу қызметі «Қатынас» саласы 

бойынша-2,5сағат: тіл дамыту-2,5cағат, ұйымдастырылған оқу қызметінің 

ұзақтығы 20-25 минут; мектепалды даярлық топтарында ұйымдастырылған оқу 



қызметінің жалпы кӛлемі-20, арнайы түзету оқу қызметі «Қатынас» саласы 

бойынша-4,5: тіл дамыту-1,5cағат, сауат ашу-1,5 сағат, дыбыс айту -1,5 сағат 

ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы 25-30 минут. 

2. Оқыту тілдері бойынша апталық оқу жүктемесінің сақталуы. 

2021-2022 оқу жылы қазақ тілінде тәрбиеленетін топтар:  «Балапан» кіші тобы,  

«Айналайын» арнайы аралас кіші, ортаңғы тобы, «Алма» ортаңғы тобы, «Жұлдыз» 

аралас ортаңғы  ересектер тобы, «Гүлдер» аралас ортаңғы, ересектер тобы,  

«Еркем - ай» арнайы  аралас ересек, мектепалды даярлы тобы, «Ақбота» аралас 

ересек, мектепалды даярлық тобы; Орыс тілінде тәрбиеленетін топтар:  

«Колобок»  ортаңғы тобы, «Солнышко» аралас ортаңғы ересек тобы, 

«Колокольчик» аралас ортаңғы ересектер тобы, «Капелька» аралас ересек 

мектепалды даярлық топтары жасақталған. 

Топтардың апталық ұйымдастырылған оқу қызметінің кестелері құрылып, 

бекітілген.       

  2021-2022 оқу жылдарында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 12 желтоқсандағы №195 бұйрығына 1,2,3 қосымшаға 

сәйкес «1 жастан бастап 1 сыныпқа қабылданғанға дейін балаларды оқыту қазақ 

тілінде, орыс тілінде жүргізілетін, мүмкіндіктері шектеулі, сӛйлеу тілі жалпы 

дамымаған балалардың қазақ тілінде жүргізілетін 2 жастан 1 сыныпқа 

қабылданғанға дейінгі мектепке дейінгі тірбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспары» 

1,2,3 қосымша) сәйкес құрастырылған.      

11). Тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар: 

1) МЖМБС мен МДТО үлгілік оқу бағдарламасында анықталған әрбір білім беру 

саласы және әрбір ұйымдастырылған оқу қызметі және жас топтары бойынша 

меңгеруге тиіс игеруге жататын білім, білік, дағдылар мен құзыреттіліктердің 

кӛлемін игеру бағытында тӛмендегі ұйымдастырылған оқу қызметтері ӛткізілді:  

Дене шынықтыру нұсқаушы О.К.Сәмиев  ортаңғы «Алма» тобында денсаулық 

білім беру саласы бойынша дене шынықтыру бӛлімінен «Денсаулық кілті»; 

Тәрбиеші Н.Е.Сергалиева мектепалды даярлық «Ақбота» тобында денсаулық білім 

беру саласы бойынша қауіпсіз мінез-құлық негіздері бӛлімінен «Ӛмір қауіпсіздігі 

ережелерінің белгірлері»;  

Тәрбиеші   аралас ортаңғы/ ересек  «Колокольчик» тобында таным білім беру 

саласы бойынша жаратылыстану «Күн, ауа, су – біздің нағыз досымыз;  

Тәрбиеші А.Е. Сарсеева аралас ортаңғы/ересек «Жұлдыз» тобында әлеумет білім 

беру саласы бойынша қоршаған ортаны танысу бӛлімінен «Айналайын, абай бол»;  

Тәрбиеші А.Т.Бақтыгалиева арнайы ортаңғы «Айналайын» тобында таным білім 

беру саласы бойынша математика негіздері бӛлімінен «Сиқырлы пішіндер»;  

Саз жетекшісі Н.А.Рассохина ересек/ мектеп алды даярлық «Капелька» тобында 

шығармашылық білім беру саласы бойынша музыка бӛлімінен «Путешествие в 

страну звуков зимушки-зимы»;  

Тәрбиеші Н.Н.Ермеккалиева  ортаңғы «Алма» тобында вариативтік компонет, 

тәжірибелік алаң бойынша «Театр- ӛмір айнасы» бӛлімінен «Әжемнің ертегісі»; 

Логопед мұғалімі А.Х.Айтюрина арнайы ортаңғы «Айналайын» тобымен «Достық 

әлемі» топтық дамыту жұмысын;  

Тәрбиеші А.Б. Нигметуллина кіші «Балапан» кіші тобымен қатынас білім беру 

саласы бойынша сӛйлеуді дамыту бӛлімінен «Үй жануарлары»;  



Ком. сауат. үйрету мұғалі Б.Т.Губайдуллина мектепалды даярлық «Ақбота» 

тобында вариативтік компонент бойынша «Дарабоз» бӛлімінен «Дарабозбен 

компьютер еліне саяхат»  

Тәрбиеші Р.Т. Нугманова  ортаңғы «Колобок» тобында вариативтік компонет, 

тәжірибелік алаң бойынша «В мире театра» бӛлімінен «В гостях у сказки»  атты 

оқу қызметтерін ӛткізген болатын. 

2) 2021-2022оқу жылы бойынша мектеп жасына дейінгі балалардың біліктері мен 

дағдыларына талдау жасалған. Балалардың біліктері мен дағдылары дамуының 

қорытынды бақылау нәтижелері бойынша жиынтық есебі шығарылған. Сонымен 

қатар тәрбиеленушілердің жас кезеңіне сәйкес жетістіктерінің мониторингі 

(қорытынды) нәтижелерінің кӛрсеткіші анықталған. Бастапқы және қорытынды 

бақылау бойынша біліктер мен дағдыларды игерген балалардың (ІІ-ші, ІІІ-ші 

деңгей) нәтижелері анықталған. 

2021-2022 оқу жылының басында тізім бойынша бӛбекжайда 234 бала болған, 

сонын 224 баласы бастапқы бақылауға қатысқан, денсаулығы және ата-

аналарының еңбек демалысында болуына байланысты 10 бала бастапқы бақылауға 

қатыспады.  Оқу жылының соңында 263 бала болды қорытынды бақылауға 259 

бала қатысқан, денсаулық жағдайына байланысты 4 бала қорытынды бақылауға 

қатыспады.    

Бастапқы бақылау бойынша денсаулық сақтау дағдылары-77%; 

коммуникативті-тілді дағдылары-66%; танымдық дағдылары-60%; шығармашылық 

дағдылары-60%; әлеуметтік дағдылары-45% нәтижесін кӛрсеткен. 

Қорытынды бақылау бойынша денсаулық сақтау дағдылары-96%; 

коммуникативті-тілді дағдылары-95%; танымдық дағдылары-93%; шығармашылық 

дағдылары-93%; әлеуметтік дағдылары-84% нәтижесін кӛрсеткен.                 

Балалардың бес білім саласы бойынша біліктері мен дағдыларын дамыту, 

бағдарламаны меңгерту мақсатында жеке түзету жұмыстары, ұйымдастырылған 

оқу қызметтері, түрлі іс-әрекеттер ӛткізіліп, жұмыстанылды. 

12) Оқу мерзіміне қойылатын талаптар: 

1) 2021-2022 оқу жылы бӛбекжайда 11топ жасақталған, тәрбиеленушілердің жас 

кезеңдері сақталған және топтар бірдей жастағы принип бойынша жасақталған.  

2021-2022 оқу жылдарында бӛбекжайдан шығарылып және қабылданған балалар 

саны:  

 Оқу жылдары Шығарылған бала 

саны 

Қабылданан бала 

саны 

Оқу жылындағы 

барлық бала 

саны 

 2021-2022 72 234 263 

2) тәрбиеленуші 1- сыныпқа қабылдағанға дейін МДТО үлгілік оқу бағдарламасын 

игеру талаптарын сақтау бойынша №29 «Балауса» бӛбекжайында мектепалды 

даярлық тобы бойынша 2021-2022оқу жылында тәрбиеленушілер үлгілік оқу 

бағдарламасын игеріп, қазіргі таңда 34 бала 1 сыныпқа қабылданды. 

 

№29 «Балауса» бөбекжайы МКҚК өзін-өзі бағалау қорытындысы: 

 

1) 2021-2022 оқу жылында білім беру салаларының және ұйымдастырылған оқу 

қызметінің МЖМБС талаптарына және ҚР Білім және ғылым министрінің 2012  



 

 

 

 
 


