
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГ 

ҚАПШАҒАЙ ҚАЛАСЫ «БАЛДӘУРЕН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОҚУ-САУЫҚТЫРУ ОРТАЛЫҒЫ

«ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 30 ЖЫЛДЫҒЫ»

«Мектеп парламенті» мүшелерінің республикалық онлайн бас қосуының 

материалдар жинағы

ҚАПШАҒАЙ

2021



Қапшағай қаласы «Балдәурен» оқу-сауықтыру орталығының кезектен тыс әдістемелік кеңес

шешімімен баспаға жіберілді.

26.01.2022 ж. 

Жалпы редакциясын басқарған:

Джалаева Л.А.- Қапшағай қ. «Балдәурен» РОСО кешен басшысы

Құрастырушылар: Кулжанова Г.Н., Байтасова А.Т., Дауталиева А.С., Бақытов А.О.

«Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы» «Мектеп парламенті» мүшелерінің республикалық онлайн бас 

қосуының материалдар жинағы/құраст: Кулжанова Г.Н., Байтасова А.Т., Дауталиева А.С., Бақытов А.О.,-Қапшағай  

2022ж.

Аталған жинақта Қапшағай қаласы «Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру орталығында өткен
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«Мектеп парламенті» білім алушылардың өзін-өзі басқару органдарын дамыту

ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

Қазақстанның балалары мен жастары – Қазақстан қоғамының стратегиялық құндылығы және болашақ адами капиталы.

Жаһандық тәуекелдер мен сын-қатерлер кезеңінде өмір сүретін жаңа буын белсенділігі мен қызығушылықтарының әртүрлілігімен сипатталады.

Сондықтан мемлекет пен азаматтық қоғамның шынымен біртұтас балалар-жасөспірімдер және жастар қозғалысын құрудағы күш-жігерін біріктіру – заманауи

мемлекеттің стратегиясы.

Соңғы онжылдықта республиканың қоғамдық-саяси өмірінде болып жатқан өзгерістер балалар мен жастар ортасындағы адамгершілік-рухани

бағдарлар мен мұраттардың өзгеруіне алып келді. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, өскелең ұрпақ (балалар, жасөспірімдер, жастар) тәрбиелеудің қолданыстағы

моделі трансформацияны және жаңа идеологиялық негізді талап етеді.

Бүгінгі таңда білім беру ұйымы қызметінің қазіргі жағдайында білім беру ұйымын демократиялық басқаруға жағдай жасауға байланысты мәселелер

туындайды, онда тек басшы мен педагогикалық кеңес қана емес, сонымен қатар білім алушылар, студенттер мен ата-аналар білім беру үдерісінің толық

субъектілері ретінде білім беру ұйымы ұсынатын қызметтердің сапасына әсер ете алады.

Қазіргі уақытта мемлекет пен азаматтық қоғам балалар мен жастардың құқықтық мүмкіндіктерін іске асыру мәселелерін белсенді түрде көтеруде.

Осыған байланысты қазақстандық мектептердің, колледждер мен жоғары оқу орындарының алдында құқықтық мемлекет жағдайында шығармашыл,

бастамашыл, өзі және қоғам үшін пайдалы әрекет ете алатын еркін, жауапты тұлғаны, мәдениетті адамды тәрбиелеу міндеті тұрды.

Бүгінгі таңда республикада балалар мен жастардың өз құқықтарын іс жүзінде қолдануға және қорғауға оқытатын оңтайлы тетік жоқ, бұл оқушылардың

әлеуметтік маңызы бар қызметке уәждемелік дайындығын төмендетуге әкеп соғады. Білім беру ұйымының қабырғасынан шыққан білім алушылар нақты

өмірде көбіне мүлдем дәрменсіз болып қалады.

Қазақстан Республикасының балалар-жасөспірімдер және жастар қоғамдық қозғалысы шеңберіндегі мектеп кеңестерінің, старостаттардың, жоғары

сынып оқушылары кеңестерінің, мектеп әкімдіктерінің және т.б. орнына «Мектеп парламенті» (бұдан әрі – Парламент) түріндегі бірыңғай құрылымдық

моделі бола алады.

Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында білім алушылардың «Мектеп парламенті» өзін-өзі басқару органдарын дамыту тұжырымдамасы

«Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының заңдары және т.б. жөніндегі жол картасы

негізінде әзірленді.

Парламент – оқу-тәрбие процесінің мәселелерін шешуде мектеп әкімшілігінің таптырмас көмекшісі.

Парламентте оқушылар мен педагогтер бірлесіп ынтымақтасуға үйренеді, маңызды мәселелерді шешуде толық құқылы әріптес болады.

Парламент – бұл білім алушылардың білім беру ұйымын бірлесіп басқаруға, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру кезіндегі мәселелерді шешуге қатысу

нысаны.



Парламенттің мақсаты: білім алушылардың бойында азаматтық белсенділік, әлеуметтік құзыреттілік, азаматтық жауапкершілік дағдыларын дамыту, әлеуметтік шығармашылыққа

қабілетті, өзінің жеке басын, қоғам мен мемлекетті жетілдіру мүддесінде әрекет ете алатын жоғары мәдениетті, гуманистік бағыттағы азаматты тәрбиелеу.

Парламенттің міндеттері:

- білім алушылардың қабілеттері мен мүдделерін, мектепте бірыңғай құқықтық кеңістікті дамыту үшін жағдай жасау, білім беру ұйымын басқаруға қатысуға нақты мүмкіндік беру;

- ұжымдық өмір нормаларына, мемлекет заңдарына, адамдарға пайда әкелгісі келетіндігіне, достары мен құрдастарына қиындықтарды жеңуге көмектесуге оң көзқарас қалыптастыру;

- әрбір білім алушыны білім беру ұйымының қоғамдық өміріне тарту;

- өзіндік ойлау мен өзіндік сана-сезімді, көшбасшылық мінез-құлық дағдыларын, ұйымдастырушылық білімді, іскерлікті, ұжымдық және басшылық қызмет дағдыларын дамыту.

Парламент өзара көмек және сенім, дамуға ұмтылу, барлық оқушылардың тең құқылығы, шешімдер қабылдаудың ұжымдылығы, оқушылардың құқықтары мен мүдделерінің

басымдығы, әрбір жеке тұлғаға қатысты ізгілік, ашықтық, еріктілік, адалдық және серіктестерді құрметтеу қағидаттарына негізделеді.

Парламент құрылымы 8 фракциядан тұрады:

1.Құқық және тәртіп фракциясы. 5. Қамқорлық фракциясы (еріктілік).

2. Ақпарат фракциясы. 6. Мәдениет және өнер фракциясы (музыкалық, көркем шығармашылық).

3. Спорт және салауатты өмір салты фракциясы. 7. Дебат қозғалысының фракциясы.

4. Өзін-өзі тану және бақыт фракциясы (психология). 8. Экология және еңбек фракциясы.

Парламенттің жоғарғы органы – фракциялар көшбасшыларының жалпы жиналысы.

Білім беру ұйымының әр сыныбында, әр тобында барлық 8 фракцияға депутаттар сайланады. Парламент Президенті қажет болған жағдайда білім беру ұйымының түрлі алқалы

органдарының отырыстарына қатысады. Парламентті басқарудың негізгі нысаны–жобалықменеджмент тетіктерді тиімді басқарудың әмбебап технологиясы. Мектеп оқушылары Парламент

депутаттары бола алады.

Парламенттің жобалық қызметінің бағыттары: экологиялық, еріктілік, өлкетану, туристік, зияткерлік, экономикалық, спорттық, дебаттық, этномәдени, көркем-эстетикалық,

музыкалық және басқа да шығармашылық жобалар. Парламенттердің жобалау қызметін жүзеге асыру үшін мектептер, колледждер мен жоғары оқу орындары базасында жобалау кеңселері

(бұдан әрі – жобалау кеңселері) құрылады.

Жобалық кеңселер:

- жыл бойы парламент фракцияларының жобалық қызметін;

- мектеп Президентін сайлау және өзін-өзі басқару күндерін;

- алқалы органдардың жұмысына қатысуды үйлестіреді.

Әр жобаға түрлі іс-шаралар, жарыстар, акциялар, флешмобтар, экскурсиялар, жорықтар, турнирлер және т. б. кіреді.

Парламент Президентінің сайлауы жылына 1 рет қыркүйек айында өткізіледі.

Парламент мүшелерін, мектеп және студенттік өзін-өзі басқару көшбасшыларын ынталандыру үшін көтермелеудің мынадай түрлері мүмкін: мадақтамалар, дипломдар, «Мектеп

Парламентінің көшбасшысы», Қазақстан бойынша сапарлар, «Балдәурен» РОСО сауықтыру және басқа да лагерьлерде балаларды сауықтыру.

Күтілетін нәтижелер: - адал, мейірімді және белсенді тұлғалардың тәрбиелі жас ұрпағы; - қоғамдық (балалар мен жастар) сананы трансформациялау мен жаңғыртуда оқушылар мен

студенттердің өзін-өзі басқару органдарының мәртебесі мен рөлін арттыру; - білім алушылардықызығушылықтары бойынша жобалық қызметке тарту; - барлық деңгейлердегі

бюджеттерден тұрақты және жүйелі қаржыландыру.



Қапшағай қаласы «Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру орталығы Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында «Мектеп/студенттік парламент»

білім алушылардың өзін-өзі басқару органдарын дамыту тұжырымдамасы бойынша Парламент мүшелерін, мектеп өзін-өзі басқару көшбасшыларын ынталандыру

үшін, орталық пен мектептер арасында байланыс жасау үшін онлайн форматта бас қосу өткізді.

Орталықта әр ауысым сайын оқу және сауықтырумен қамтамасыз етілетін балалар ұжымында «Балдәурен парламенті» өзін-өзі басқару ұйымы жұмыс

жасайды. 2021 жылдың 15 ауысымы барысында республика бойынша жұмыс жасап жатқан өзін-өзі басқару ұйымдарының арасында байланыс орнату, іс-тәжірибе

алмасу, белсенді балаларды анықтап қолдау мақсатында 24 қараша күні «Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы» атты «Мектеп парламенті» мүшелерінің

республикалық онлайн бас қосу жоғары деңгейде өтті.

Онлайн басқосуға әр облыстан нәтижелі жұмыс жасап жатқан «Мектеп парламенті» өзін-өзі басқару ұйымының мүшелері шақырылды. Қатысушылар

2021 жылдың 20 қарашасына дейін mektep_parlament2021@mail.ru электронды поштасына №1,2-қосымшаға сәйкес сұраныс пен қатысушы материалдарын

жіберді. Республикалық онлайн басқосуға ұсынылған жұмыс презентация түрінде Power point бағдарламасында 5 -6 слайдта орындалды.

1 слайд: қатысушы туралы толық мәлімет (облыс, аудан/қала, білім беру ұйымының атауы, қатысушының аты-жөні, жетекшісінің аты-жөні, лауазымы, байланыс 

телефоны);

2 слайд: Парламенттің мақсаты, міндеттері, жобалық қызметінің бағыты;

3-4 слайд:Жылдық жұмыс жоспары;

5-6 слайд: Жас ұрпақтың Отанды нығайту және өркендетудегі рөлі бойынша атқарылған жобалық қызметтерінің нәтижелері (дәлелдеме ретінде фотолар, кестелер 

қолдануға болады)

Іріктеуден өткен жұмыстар республикалық онлайн басқосуда таныстырылым жасалып, үздік деп танылған өзін-өзі басқару ұйымының мүшелері

Қапшағай қ. «Балдәурен» РОСО-ға кезекке сай сауықтыруға шақырылды. Олар:

1. Рахымғали Нұрсұлтан Ерланұлы, Атырау облысы, Кенбай орта мектебі, 8 - сынып

2. Батырғали Шұғыла Әділқызы, Атырау облысы, Абай атындағы жалпы орта мектебі, 9 - сынып

3. Уайсова Томирис Сейдуллаевна, Алматы қаласы, И. К. Мандоки атындагы №154 ЖББМ, 9 - сынып

4. Әскергазина Гүлмара, Шығыс Қазақстан облысы, Шәкір Әбенов атындағы орта мектеп, 9 - сынып

Барлық қатысушыларға сертификаттар, жетекшілерге Алғыс хаттар берілді.

Балалар мен жастар қозғалысы көшбасшыларының азаматтық қоғамды дамыту және жас ұрпақтың Отанды нығайту және өркендетудегі рөлі мәселелері

жөніндегі бірегей республикалық бас қосу алаңы ең алғаш өткізілген шара болды. Нәтижесінде мектептер бір-бірімен тәжірибе алмасуға мүмкіндік алды.

Алдағы уақытта да Орталық бойынша «Мектеп Парламенті» бойынша көптеген мерекелік іс-шаралар, мерей тойлар, дебат ойындарын, топтық жобалар

қорғай жұмыстарын ұйымдастыру және өзін-өзі басқару ұйымының жұмысын жандандыру жоспарлануда.

Ұсынылып отырған жинақ осы бас қосуға жіберген жұмыстардан іріктеліп алынды. Жинақ мектеп оқушыларына, мұғалімдерге, директордың тәрбие ісі

бойынша орынбасарларына арналған.

mailto:mektep_parlament2021@mail.ru
















Атырау облысы 

Құрманғазы ауданы 

Абай атындағы жалпы орта мектебі

Ұйым жетекшісі: Хайрбеков 

Мақсат 

Лауазымы: Қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімі

Байланыс тел. 87761729883

masat.khayrbekov@mail.ru



Ұйым 

эмблемасы:

Ұйым 

ұраны:

Біз жақсылыққа 

сенетін жастармыз,

Болашақтан үміт 

күтетін. 

Ұйымның мақсаты:

оқушылардың бойына 

азаматтық белсенділік, 

қоғам мен мемлекеттік 

мүддесінде әрекет ете 

алатын жоғарғы 

мәдениетті, көшбасшы 

жастарды тәрбиелеу 

Ұйым мүшелері: 

Жобалық қызметіміздің 

бағыттары 

Бала құқығы

Еріктілік

НӘТИЖЕ
Мәңгілік елдің-Мәңгілік 
мектебі статусын құру







“Құқықтық лига” мен “Ұлы тұлғаларды-ұлттың 

бейнесі” жобалары сізге өз көмегін берді ме?

Иә, әсіресе құқы жобасы

Жоқ. Әліде даму керек

Еріктілік жобасы тиімді болды
Екі жобаныда қолдаймын



Аудандық жобалар байқауы І орын

Аудандық мәдениет және өнер 

фракциясының мүшелері ІІ орын

Аудандық  ерікті мектеп клубтарының слетінде
"Ең үздік жоба" номинациясы бойынша жүлделі 1-орын



«Қазақстан тәуелсіздігінің 30жылдығы»атты «Мектеп парламенті» мүшелерінің   республикалық онлайн бас қосуына 
қатысуға сұраныс

№ Қатысушының аты –жөні Оқу орны,аудан/

қала,облыс

Қатысушының байланыс 

телефоны

Жетекшісі аты-

Жөні,лауазымы

1 Рахымғали Нұрсұлтан Ерланұлы Атырау облысы,

Қызылқоға ауданы,

Кенбай орта мектебі,

8 - сынып оқушысы

87026512364

Карабалина Акбопе 

Амангелдиевна

Рақымғали Нұрсұлтан Ерланұлы

Атырау облысы, Қызылқоға ауданы 

Кенбай орта мектебінің 

«Жас қанат» өзін-өзі басқару 

Парламентінің Президенті 

«Жас қанат» өзін-өзі басқару Парламентінің Президенті Рақымғали Нұрсұлтан Ерланұлының бағдарламасы

Мен ұлттық құндылықтарды ұлықтаған, тарихты дәріптеу дәстүрін сақтаған,көпбалалы отбасынан шыққан,ауыл баласымын. Оқушылардың

өзін-өзі басқару ұйымының шешімімен 2021 жылдың 10 сәуірі күні – Мектеп Парламентінің Президентін сайлау күні болып жарияланды. Сайлау

«Мектеп Парламентінің Президентін сайлау туралы» Ережеге сәйкес ұйымдастырылып, сол сайлауда мен Кенбай орта мектебінің «Жас

қанат»өзін-өзі басқару Парламентінің Президенті болып сайландым.

Мен президенттік сайлауға түсер алдында өзімді толғандырып жүрген ойларым мен армандарымды қоса отырып, мынадай жобалар мен

жоспарлар құрдым. Шалғай ауылдағы мектеп оқушысы болсам да, елімізде білім саласы бойынша атқарылып жатқан жұмыстарға үлесімізді

қосып, мектебімізде ұстаздарыммен бірге жұмыс жасап келеміз. Бірақ та мектебімде, ауылым мен елімде жасалар жұмыстар өте көп. Соған орай

өз бағдарламамды ұсынамын.

1.Ұлттық құндылықтарымызды, төл мәдениетімізді оқушыларға, жастарға насихаттап, тілді дамыту, шешендік өнерге баулу мақсатында

клубтар, үйірмелер, т.б ұйымдар ашып ұйымдастыруға, жастар тілі әлеуметтік желі форматында насихаттайтын жобалар ұйымдастырып, ауыл

жастарының бос уақытын ұйымдастыруға;

2. Көп балалы және аз қамтылған отбасыларға, қамқорлықты қажет ететін үлкендер мен ата анасынан ерте айырылған құрбыларымызға

қайырымдылық қолын созуға;

3. Жасөспірімдердің білімін тереңдете отырып, ұлттық құндылықтарымызды құрметтеуді, тілді дамытуды, патриоттық рухы күшті ұрпақ

болуды, ауылымның таза табиғатын сақтап, экологиясын қорғауға;

4.Жазғы демалыстарда да жұмыс жасауға, «Балалар бастамалары» жобасын қолдай отырып, экология бағытында «Таза аула – таза ауа» кіші

жобасын, «Бір гүл – бір оқушы» акциясын, «Жүрек жылуы» қайырымдылық жобасын, «Ел ардақтылары» атты ауылымыздың дамуына үлес

қосқан еңбек ардагерлерінің есімін ардақтауға;

5. Ел болашағы жастардың өсіп - өркендеуі жолында, жастар өміріне мәдениет, өнер, білім тақырыптарында ашық пікірталас алаңдарын

ұйымдастыруға, оған елімізге танымал адамдарды шақыруға, кездестіруге, оны ұйымдастыруға жастардың өзін тартуға;

6. Ауыл шарушылығы, соның ішінде мал шарушылығы, осы бағытта жастардың ауыл шаруашылық мамандықтарын таңдап, ауыл

экономикасын көтеруге ат салыстыруға, барлық күш - жігерімді жұмсаймын.

Қай кезеңде де ел іргесі сөгілмесін, бірге болайық!

Талантты да дарынды, өнерлі достарымды қолдаймын, солар үшін еңбек етемін!



Мақсаты: Мектеп өміріндегі барлық қоғамдық жұмыстарға белсене араласу, жарқын ұйымдастырушылық қасиеттері бар жеке тұлға

болып, өз бетімен шешім қабылдай алатын, жауапты және тәртіпті, дербес таңдау жасауға дайын, белсенді өмірлік ұстанымы

қалыптасқан қабілетті көшбасшы, рухы мықты тәуелсіз елдің ұлтжанды патриоты болып, шығармашыл, белсенді, өміршең ұйым 

болу.

Міндеті:отансүйгіштікті қалыптастыру, ғылым негіздерін терең меңгеріп, керекті еңбек дағдыларына ие болу, идеяларын еркін 

ұстап, өзіндік жеке пікірін ашық білдіре алатын оқушыларға жәрдем беру.

Жобалық қызметінің  негізгі бағыттары:

- ` Құқық және тәртіп` фракциясы - «ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТ» ЖОБАСЫ

- `Ақпарат` фракциясы –«ЖАҢАЛЫҚ ЖАРШЫСЫ» ЖОБАСЫ

- `Спорт және салауатты өмір салты` фракциясы - «МЕН САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚОЛДАЙМЫН!» ЖОБАСЫ

- `Өзін-өзі тану және бақыт` фракциясы – «СҮЙІСПЕНШІЛІК - ЖҮРЕКТЕН» ЖОБАСЫ

- `Қамқорлық` фракциясы (еріктілік) - «ЕРІКТІЛЕР» ЖОБАСЫ

- `Мәдениет және өнер `фракциясы «ӨНЕРЛІ ӨРЕН» ЖОБАСЫ

- `Дебат қозғалысы` фракциясы – «ҰШҚЫР ОЙ АЛАҢЫ» ЖОБАСЫ

- `Экология және еңбек` фракциясы - «ЭКО START» ЖОБАСЫ

Спорт, әлеуметтік жұмыс, мәдени, жауапкершілікті арттыру, ұйым құрамындағы әрбір оқушының мүдделерін қорғап, ойларын 

ескере отырып, өз бағытының үздігі атандыру. Мектептегі оқушылар өмірінің қызықты, әрі әсерлі өтуі үшін, өзін- өзі басқару 

ұйымының белсенді жұмыс жасауын жаңашылдықпен ұйымдастыру.

Атырау облысы  Қызылқоға ауданы Кенбай орта мектебінің
«Жас қанат» өзін-өзі басқару Парламенті



, 

Атырау облысы  Қызылқоға ауданы Кенбай орта мектебінің 

«Жас қанат» өзін-өзі басқару Парламентінің жылдық жұмыс 

жоспары



Ұйымның ұраны:

«Жас қанаттың»  қатайтамыз қанатын,

Шәкірттер бар оттай лаулап жанатын.

Биік ұстап достық, білім, ілімді

Қуанышын бірлігінен табатын.

Ж жас жеткіншек 

А адалдығымен
С             сан қырлы
Қ             қасиетімен
А             адамгершілігімен
Н             намысымен
А             абыройымен
Т             тәлім алады



Атқарылған жобалық  қызметтердің  нәтижелері



«Жүрек жылуы» 

қайырымдылық жобасына 

дайындық кезеңі

"Қамқорлық" фракциясының тьюторы М.Жүсіпова және мүшелері: "Тазалықты сүйеміз" 

тақырыбында аз қамтылған, II топ мүгедегі және зейнеткер Қ.Телеқұс ағайдың отбасына

тазалық жұмыс жүргізген сәтінен

`Дебат қозғалысы`

фракция мүшелері  

жасөспірімдердің білімін 

тереңдете отырып, ұлттық 

құндылықтарымызды 

құрметтеу, тілді дамыту 

мақсатында жоспарлар 

жасалуда.

`Экология және еңбек` фракция мүшелері

«Таза аула – таза ауа»
кіші жобасы 

аясында жұмыс жүргізуде.



•өзіңді таны;

•өзіңді меңгер;

•білімге, өнерге ұмтыл;

•өзіңе есеп бер;

•орныңды біл, адамдарға қайырымдылық жаса;

•ерік жігеріңді басқар;

•тұлға екеніңді дәлелде.

«Құс қанатымен, адам баласы ұрпағымен алысқа барады» 

дегендей әр бала ел ертеңі. Еліміздің көгілдір туында 

бейнеленген қыран құстай қанатымыз талмай алға 

жылжимыз.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР



Қазақстан Тәуелсіздігінің  30 жылдығы

атты «Мектеп Парламенті» мүшелерінің 

Республикалық бас қосуына ұсынылған 

жұмыс презентациясы»

«Ш.Әбенов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі»КММ



Әскерғазина Гүлмара Нұрлыбекқызы

ШҚО Абай ауданы , Жүрекадыр ауылы

«Ш.Әбенов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі»КММ

Сыныбы: 9

Жетекшісі: Ермекқалиқызы Күмісай , мектеп тәлімгері

Байланыс телефоны: 8 775 390 77 06

Мектеп парақшасы: _sh. Abenov_



білім алушылардың бойында азаматтық белсенділік, әлеуметтік

құзыреттілік, азаматтық жауапкершілік дағдыларын дамыту,

әлеуметтік шығармашылыққа қабілетті, өзінің жеке басын,

қоғам мен мемлекетті жетілдіру мүддесінде әрекет ете алатын

жоғары мәдениетті, гуманистік бағыттағы азаматты тәрбиелеу.

❑білім алушылардың қабілеттері мен мүдделерін, мектепте бірыңғай құқықтық кеңістікті дамыту

үшін жағдай жасау, білім беру ұйымын басқаруға қатысуға нақты мүмкіндік беру.

❑ұжымдық өмір нормаларына, мемлекет заңдарына, адамдарға пайда әкелгісі келетіндігіне,

достары мен құрдастарына қиындықтарды жеңуге көмектесуге оң көзқарас қалыптастыру

❑әрбір білім алушыны білім беру ұйымының қоғамдық өміріне тарту

❑өзіндік ойлау мен өзіндік сана-сезімді, көшбасшылық мінез-құлық дағдыларын,

ұйымдастырушылық білімді, іскерлікті, ұжымдық және басшылық қызмет дағдыларын дамыту

МЕКТЕП ПАРЛАМЕНТІ 

өзін-өзі басқару

ПАРЛАМЕНТТІҢ 

мақсаты

М
ІН

Д
Е

Т
Т

Е
Р

І

АҚПАРАТ ЖӘНЕ БАСПА фракциясы

ЖОБАЛДЫҚ 

ҚЫЗМЕТІНІҢ 

БАҒЫТЫ



Білім беру мен ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасына сәйкес

«Мектеп парламент» білім алушылардың  өзін-өзі басқару органдарын 

дамыту тұжырымдамасын іске асыру үшін атқарылатын 

ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

2021 - 2022 оқу жылы

АҚПАРАТ және  БАСПА ФРАКЦИЯСЫНЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЖҰМЫС 

ЖОСПАРЫ (МЕКТЕПТІҢ БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ)



№ Жобалық 

қызметінің 

бағыттары

Іс-шаралар атауы, өткізілу 

формасы

Өткізу 

мерзімі

Жауаптылар Серіктестер Мақсатты 

аудитория: 

қатысушылар

Орындалуы 

туралы 

мәлімет

1

«ЖАҢАЛЫҚ 

ЖАРШЫСЫ» 

ЖОБАСЫ

Ақпараттық бұрыш жасау.

«Оқулықты күтіп ұста» 

радиолинейкасы. 

Тоқсанына 1 

рет

Фракция

мүшелері

Педагог-

ұйымдастырушы

Тәлімгер

Сынып

жетекшілер

1-11 сыныптар Әлеуметтік

желіге

жариялау

/Сілтеме/

2 Парламент отырысын өткізу Айына 1 рет Фракция

мүшелері

ДТІЖО

ұйымдастырушы

педагогтер

1-11 сынып білім 

алушылары

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау 

/Сілтеме/

3 «Үздік оқушы»,«Жас спортшы»

«Мектеп белсенділері»

«Өнерлі оқушы», «Қамқор оқушы»

жарнамаларын жасау

Аптасына1 

рет

Фракция

мүшелері

Педагог-

ұйымдастырушы

Тәлімгер

Сынып

жетекшілер

5-7 сынып білім 

алушылары

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау 

/Сілтеме/

4 «Менің ұстазым» тақырыбында жас

блогерлер айдары

Қазан айы Фракция

мүшелері

Педагог-

ұйымдастырушы

Тәлімгер

Сынып

жетекшілер

1-4 сынып білім 

алушылары

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау 

/Сілтеме/

5 «Мектеп NEWS» апталық 

жаңалықтарды жариялау. 

Газет-журнал беттеріне мақала жазу

Айына 1 рет Фракция

мүшелері

Педагог-

ұйымдастырушы

Тәлімгер

Сынып

жетекшілер

8-11 сынып білім 

алушылары

Әлеуметтік 

желіге, БАҚ 

жариялау 

/Сілтеме/



Жас ұрпақтың Отанды нығайту және өркендетудегі рөлі

бойынша атқарылған жобалық

қызметінің нәтижелері



«Оқулықты күтіп ұста» радиолинейкасыМектеп өміріндегі басты мәселелердің бірі – оқу жылы басталысымен

кітап алу. Көпшілігіміз кезекке тұрып аламыз. Кей кездері кітап жетіспей

қалып, ата-анамыз сатып алып беретін де жағдайлар болып жатады. Одан

бөлек әр кітаптың шығуының өзінде үлкен еңбек жатқанын елемей жатамыз.

Баспадан шығуы, әр парағына жазылған дүниеге қаншалықты тер төгіліп,

еңбек сіңірілетінін білеміз бе?! Сондай еңбекпен келген кітапты қалай

күтеміз?! Адамның рухани жан азығы саналатын дүниені қаншалықты

таңдап-талдап оқысақ, соншалықты күтіп, дұрыстап ұстау қажет. Кез-келген

кітап дүниеге оңайлықпен келмейді. Оның үстіне, жақсы кітаптар қолдан-

қолға өтіп, парақтары тозып, беттерін кір басады. Кітапты мұндай жағдайға

дейін жеткізбей күту керек. Ең әуелі, мұқабасын қаптап алған дұрыс. Әрбір

оқыған кітапты ерекше ұқыптылықпен пайдаланған жөн. Парақтағанда

саусақты суламай, ептеп ашса, оқып келген жерін қайырмай, арасына қалың

заттарды емес, жіңішке ғана қағаз қыстыра салса, кітап көпке дейін жақсы

сақталады. Кез-келген кітапты күннің көзінде сақтамаған дұрыс. Себебі,

кітап беттері сарғайып, бастапқы қалпынан өңі бұзылуы мүмкін.

Дәл сол секілді кітапты дымқыл жерде сақтаған да дұрыс емес. Өйткені,

кітап арасы көгеріп, парақтары бір-біріне жабысып қалады. Кітапқұмар адам

болсаңыз, үйіңіздің бір бұрышынан кітаптарға арналған арнайы сөре жасап

қойсаңыз болады. Жоғарыдағы ережелерді ұмытпағаныңыз жөн. Мейлінше,

жабық сөре болғаны жақсы. Кітапқа түрлі зиянкес жәндіктер құмар келеді.

Бірі кітап желімін кемірсе, бірі парақтарына зиян келтіруі мүмкін. Сол үшін

де, әр апта сайын кітап тұратын сөреңізді шаңсорғышпен тазалап

тұрғаныңыз жөн. Адам баласына ауа қаншалықты қажет болса, кітаптарға да

соншалықты қажет екенін ұмытпаңыз. Сол себепті де, сөредегі кітаптардың

арасы тығыз орналаспағаны дұрыс.

Мектеп бағдарламасындағы кітаптардың жөні тіптен бөлек. Өзіңізден

кейінгі буынның да ұстайтынын естен шығармағаныңыз жөн. Сізге сырты

қапталмаған, парақтары жыртылған немесе түгел емес кітап келсе қандай

күйде болacыз?! Сондықтан, өзіңізден кейінгі адамның білім алуына

пайдаңыз тимесе де, зияныңыз тимесін. Кітапты бағалап, құнды дүниедей

күтіп ұстап үйренейік!

Ақпарат және баспа фракциясы Ә. Гүлмара

https://www.instagram.com/tv/CVg2OaYqQs5/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/CWafWzCImML/?utm_source=ig_web_copy_link_sh. Abenov_ парақшасынан сілтемелер



«Жас спортшы»

https://www.instagram.com/p/CWIcST5AfxY/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/CVPKOCuIagG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUhN

bltgnZ3/?utm_source=ig_web_copy

_link

https://www.instagram.com/p/CUeZ

pzwsfA2/?utm_source=ig_web_cop

y_link

https://www.instagram.com/p/CUhNbltgnZ3/
https://www.instagram.com/p/CUeZpzwsfA2/


«Мектеп белсенділері» және «Өнерлі оқушылар»

https://www.instagram.com

/p/CWUr8AVKh3C/?utm_s

ource=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/CWVjS13K4qW/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/CVcum6oA3Qb/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/CUB5c8UKVvZ/
https://www.instagram.com/p/CWUr8AVKh3C/


Назарларыңызға рақмет! 



“Мектеппарламенті”
«ЖасSTAR» ұйымыпрезиденті

жәнежетекшісі
“Жас Star”ұйымының президенті –Тұсупқанова Назерке Берікқызы. 

ШҚО Аягөз ауданы Мамырсу ауылы «С.Ғаббасоватындағыжалпыбілім

беретінорта мектеп» КММ-нің10«А» сыныпоқушысы.

Жетекшісі –Амангельды Айгүл Амангельдыевна. Мектеп тәлімгері.

+7 (707)-420-49-09



«Жас STAR» 
ұйымының
мақсатыжәне

міндеті

▪ «Жас STAR» ұйымының максаты:

▪ Білім алушылардын бойында азаматтык белсенділік, әлеуметтік кузыреттілік, азаматтык жауапкершiлiк 

дагдыларын дамыту, әлеуметтік шығармашылыкка қабілетті, өзiнiң жеке басын, когам мен мемлекетті жетілдіру 

мүддесінде әрекет ете алатын жоғары мәдениетті, гуманистік бағыттағы азаматты тәрбиелеу.

▪ «Жас STAR» ұйымының мiндеттерi

▪ ■ Бiлiм алушылардың қабiлеттері мен мүдделерiн, мектепте бiрынгай құқықтық кеңiстiктi дамыту үшiн жагдай 

жасау, бiлiм беру ұйымын баскаруга катысуга накты мумкіндік беру.

▪ ұжымдық өмiр нормаларына, мемлекет заңдарына, адамдарға пайда әкелгiсi келетiндiгiне, достары мен 

курдастарына киындыктарды женуге көмектесуге он көзкарас калыштастыру

▪ ■ Әрбiр бiлiм алушыны бiлiм беру ұйымынын когамдык өмiрiнетарту

▪ Өзiндiк ойлау мен өзіндік сана-сезімді, көшбасшылык мiнез құлық дағдыларын, ұйымдастырушылық білімді, 

іскерлікті, ұжымдык жане басшылык кызмет дағдыларын дамыту



1.Парламенттің жобалау
кеңсесін құру
2.Оқу жылына жұмыс жоспарын 
бекіту
3. ҚР «Білім туралы»,
«Мемлекеттік Жастар саясаты
туралы» Заңдарын, ҚР өзге де
нормативтік-құқықтық актілері
мен мектепішілік Ережемен
таныстыру

Қыркүйек

«ҚҰҚЫҚТЫҚ 
МӘДЕНИЕТ» 
ЖОБАСЫ

«Өз-өзіңді ұстай біл»
дөңгелек үстел

Қазан 

«Үлкенге-құрмет, кішіге 
ізет» бейне фильм көрсету

Қараша

Мектепішілік /мектеп формасы, 
оқулық, суық қару, т.б./ рейд

айына бір рет

Құқық қорғау органдары 
қызметкерлерімен кездесу

тоқсанына 1 

рет

Ақпараттық бұрыш жасау.

«Оқулықты күтіп ұста»

радиолинейкасы.

Қазан

Фото-видеоға  түсіру  

жолын таныстыру

Видео монтаж жасауды 

үйрету

Қараша

«ЖАҢАЛЫҚ 
ЖАРШЫСЫ» 
ЖОБАСЫ

«Үздік оқушы»

«Жас спортшы»

«Мектеп белсенділері»

«Өнерлі оқушы»

«Қамқор оқушы»

жарнамаларын жасау

Айына 1 рет

«Қыс ғажайыптары!» 

атты фото сайыс 

ұйымдастыру

Қаңтар

Апталық жаңалықтарды 

жариялау

Газет-журнал беттеріне 

мақала жазу

Айына 1 рет



«МЕН САЛАУАТТЫ 
ӨМІР САЛТЫН 

ҚОЛДАЙМЫН!» 
ЖОБАСЫ

«Денсаулық-бұл 
спорт»

стендін безендіру

Қыркүйек 

«Баскетбол»  жарысы Қазан

«Мектеп денсаулық 
ортасы» 

дене тәрбиесі 
мұғалімдерімен 
дөңгелек үстел
«Мини футбол» 

жарысы

Қараша

Медицина 
мамандарымен 

кездесу ұйымдастыру

Жылына
2 рет

«Шаңғы тебу» жарысы Желтоқсан

«Көңілді мәрелер» 
сайысы

Қаңтар

«Волейбол» жарысы Ақпан

Тәуелсіздіктің 30 

жылдығына орай «30 

үздік көшбасшы» 

марапаттау

Сәуір

«ЕРІКТІЛЕР» 

ЖОБАСЫ

«АЯЛЫ 

АЛАҚАН» 

ЖОБАСЫ

«Қамқор»

акциясына қатысу

Қыркүйек

«Ризашылық 

марафоны» 

қайырымдылық 

жәрмеңке 

акциясы

Қазан

«Ағаның ініге 

қамқорлығы»

бейнеролик 

сайысы

Қараша

«Қайырымдылы

қ-қайырлы іс» 

іс-шара

Желтоқсан 

«Жас 

Тимуршылар»

топтарының 

жұмыстары

Жыл бойы

«Жануарларды 

қорғай біл!»

сурет сайысы

Қаңтар

Короновирустан 

сақтанудан оң 

әсерін берген 

шаралар

Наурыз

Мамандық таңдау 

жолдары

Сәуір

Жылдық есеп Мамыр



«ҰШҚЫР ОЙ 

АЛАҢЫ» ЖОБАСЫ

«Қоғамдық тәртіп 

негіздері» пікірталас

«Адал дос- амал дос» 

пікірталас

Қазан 

«Білім артық па, 

байлық артық па?»

дебат

Қараша

«Әлемде 

мейірімділік бар 

ма?» пікірталас

Желтоқсан

«Қазақстанның 

жастары 

қаншалықты 

патриот?»

Қаңтар

Дебат ойындарында  

кейісті дұрыс құру 

ережелері

Ақпан 

Короновирустан 

сақтанудан оң әсерін 

берген шаралар

Наурыз

Мамандық таңдау 

жолдары

Сәуір

Жылдық есеп Мамыр

«ЭКО START» 

ЖОБАСЫ

«Табиғат 

тамашалары» 

суреттер 

байқауы

Қыркүйек

«Күз бояуы»

көрме

Қазан

«Қоқысты 

қайта өңдеу 

мүмкін бе?» 

танымдық сабақ

Қараша

«Әке көрген оқ 

жонар, 

шеше көрген тон 

пішер»

қолөнер көрмесі

Желтоқсан

«Менің туған 

өлкем» 

сурет көрмесі

Қаңтар

Адам ағзасына 

пайдалы 

өсімдіктер

Ақпан

«Мекенім-жасыл 

орманым» үйінің 

жанына көшет 

отырғызу акциясы

Наурыз 

«Табиғатты 

аялайық»

бейнеролик 

байқауы

Сәуір 

Жылдық есеп Мамыр



«ӨНЕРЛІ ӨРЕН» 

ЖОБАСЫ

Мектептегі өтілетін 

іс-шараларға көмек 

көрсету

Қыркүйек

«Ұстаздар күні»

мерекелік іс-шара

Қазан

«Бала құқығын 

қорғау!»

күніне арналған 

флешмоб

Қараша

«Қазақстан, саған 

арнаймын» 

ән байқауы

Желтоқсан

«Біз өнерлі 

жастармыз!»

Флешмоб

Қаңтар

«Мен мықтымын!»

(викторина)

Ақпан

«Анама алғыс!»

бейнеролик жасау

Наурыз

«Жас сарбаздар» 

байқауы

Сәуір

Жылдық есеп Мамыр

«СҮЙІСПЕНШІ

ЛІК -

ЖҮРЕКТЕН» 

ЖОБАСЫ

«Жан қазынасы 

–

адамгершілік 

негізі»

дөғгелек үстел, 

акция

Қыркүйек

Қазан

«Әдеп – ең 

қымбат мирас» 

дөңгелек үстел

Қараша

«Мен ерекше 

баламын»

байқауы

Қаңтар

«Мейірім толы 

жүрек»

акциясы

Наурыз

Тәуелсіздіктің 30 

жылдығына орай 

«30 үздік 

көшбасшы» 

марапаттау

Сәуір





Алматы қаласы
Түрксіб ауданы

№59 мектеп-гимназиясы
Жолдас Дінмұхаммед Азаматұлы  

9-сынып оқушысы 
«Мектеп парламентінің» мүшесі           

87784950382

Жетекшісі : Кыпшакова Дариха    

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Байланыс телефоны : 87014181014



Мақсаты  Бәсекеге қабілетті, білім мен өнерге құштар, өз елінің тарихын

білетін, еңбекқор , салауатты, адами құндылықтар бойына

қалыптасқан, тұлғаны қалыптастыру.

 Оқушылардың өзін-өзі басқару жұмыстарын жетілдіріп, мектептің

қоғамдық жұмыстарына тарту.

 Мектепте өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру бойынша жұмысты

жетілдіру

 Өзін-өзі басқару ұйымының бағдарламасы негізінде, сапалы білім 

саналы тәрбиенің жан- жақты артуына оқушы, жастар ұйымының 

белсенділігі арттыру

 Ұйым белсенділерінің құқын, міндетін, жауапкершілігін арттыру

 Дебаттық, музыкалық

Жобалық 

қызметінің 

бағыты

Міндеттері



«Парламент» ұйымының жылдық жоспары



«Парламент» ұйымының жылдық жоспары



ШҚО, Күршім ауданы, Марқакөл ауылы

«№1 Марқакөл орта мектебі»КММ

№ Қатысушының аты-

жөні

Оқу орны, 

аудан/қала, 

облыс

Қатысушының 

Байланыс 

телефоны

Жетекшісі 

аты –жөні, 

лауазымы

1 Дәкенов Зейін ШҚО, Күршім 

ауданы, 

Марқакөл 

ауылы, «№1 

Марқакөл орта 

мектебі»КММ

87766329500 Тәлімгер

Әлімбекова 

Мөлдір 

Айбекқызы

2 Амирбаев Алдияр 87719873908

3 Мұқтарханова Айым 87770189123

4 Ренатова Диляра 87056242006

5 Джанекеев Саят 87767210644

6 Қонысбаева Әдемі 87054179823

7 Оразиман Айзере 87775216029

8 Сағымбекова Аделя 8747 886 9605

9 Құрманғажиев Арсен 87776128576



ПАРЛАМЕНТТІҢ МАҚСАТЫ

Білім алушылардың бойында азаматтық белсенділік, әлеуметтік

құзыреттілік, азаматтық жауапкершілік дағдыларын дамыту, әлеуметтік

шығармашылыққа қабілетті, өзінің жеке басын, қоғам мен мемлекетті

жетілдіру мүддесінде әрекет ете алатын жоғары мәдениетті, гуманистік

бағыттағы азаматты тәрбиелеу.

МІНДЕТТЕРІ

❑ білім алушылардың қабілеттері мен мүдделерін, мектепте бірыңғай

құқықтық кеңістікті дамыту үшін жағдай жасау, білім беру ұйымын

басқаруға қатысуға нақты мүмкіндік беру.

❑ ұжымдық өмір нормаларына, мемлекет заңдарына, адамдарға пайда

әкелгісі келетіндігіне, достары мен құрдастарына қиындықтарды жеңуге

көмектесуге оң көзқарас қалыптастыру

❑ әрбір білім алушыны білім беру ұйымының қоғамдық өміріне тарту

❑ өзіндік ойлау мен өзіндік сана-сезімді, көшбасшылық мінез-құлық

дағдыларын, ұйымдастырушылық білімді, іскерлікті, ұжымдық және

басшылық қызмет дағдыларын дамыту



№ Жобалық 

қызметінің 

бағыттары

Іс-шаралар атауы, өткізілу формасы Өткізу мерзімі Жауаптылар Серіктестер Мақсатты 

аудитория: 

қатысушылар

Орындалуы 

туралы 

мәлімет

1

«ҚҰҚЫҚТЫҚ 

МӘДЕНИЕТ» 

ЖОБАСЫ

1.Парламенттің жобалау кеңсесін құру

2.Мектеп Парламенті президентін сайлау 

күнін бекіту.

3.Оқу жылына жұмыс жоспарын бекіту.

01-15.09. 2021ж Фракция

мүшелері

ДТІЖО Педагог-

ұйымдастырушы

Тәлімгер

Сынып жетекшілер

5-11 сыныптар Әлеуметтік

желіге

жариялау

/Сілтеме/

2 Сыныптардағы өзін-өзі басқару ұйымын

сайлау.

15-22.09. 2021ж Фракция

мүшелері

ДТІЖО

ұйымдастырушы

педагогтер

1-11 сынып білім 

алушылары

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау 

/Сілтеме/

3 ҚР «Білім туралы», «Мемлекеттік Жастар

саясаты туралы» Заңдарын, ҚР өзге де

нормативтік-құқықтық актілері мен

мектепішілік Ережемен таныстыру

24.09. 2021ж. Фракция

мүшелері

ДТІЖО Педагог-

ұйымдастырушы

Тәлімгер

Сынып жетекшілер

Мектеп инспекторы

1-11 сынып білім 

алушылары

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау 

/Сілтеме/

4 Мектепішілік /мектеп формасы, оқулық, суық

қару, т.б./ рейд

Айына бір рет Фракция

мүшелері

Педагог-

ұйымдастырушы

Тәлімгер

Сынып жетекшілер

1-11 сынып білім 

алушылары

Анықтама 

5 Құқық қорғау органдары қызметкерлерімен 

кездесу

Тоқсанына 1 рет Фракция

мүшелері

Педагог-

ұйымдастырушы

Тәлімгер

Сынып жетекшілер

1-11 сынып білім 

алушылары

Әлеуметтік 

желіге, БАҚ 

жариялау 

/Сілтеме/

ҚЫРКҮЙЕК АЙЫ

1. ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ТӘРТІП ФРАКЦИЯСЫ



№ Жобалық 

қызметінің 

бағыттары

Іс-шаралар атауы, өткізілу формасы Өткізу мерзімі Жауаптылар Серіктестер Мақсатты 

аудитория: 

қатысушылар

Орындалуы 

туралы 

мәлімет

1

«ЖАҢАЛЫҚ 

ЖАРШЫСЫ» 

ЖОБАСЫ

Ақпараттық бұрыш жасау.

«Оқулықты күтіп ұста» радиолинейкасы. 

04-08.10.2021ж. Фракция

мүшелері

Педагог-

ұйымдастырушы

Тәлімгер

Сынып жетекшілер

1-11 сыныптар Әлеуметтік

желіге

жариялау

/Сілтеме/

2 Парламент отырысын өткізу Айына 1 рет Фракция

мүшелері

ДТІЖО

ұйымдастырушы

педагогтер

1-11 сынып білім 

алушылары

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау 

/Сілтеме/

3 «Үздік оқушы»,«Жас спортшы»

«Мектеп белсенділері»

«Өнерлі оқушы», «Қамқор оқушы»

жарнамаларын жасау

Аптасына1 рет Фракция

мүшелері

Педагог-

ұйымдастырушы

Тәлімгер

Сынып жетекшілер

5-7 сынып білім 

алушылары

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау 

/Сілтеме/

4 «Менің ұстазым» тақырыбында жас

блогерлер айдары

Аптасына 1 рет Фракция

мүшелері

Педагог-

ұйымдастырушы

Тәлімгер

Сынып жетекшілер

1-4 сынып білім 

алушылары

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау 

/Сілтеме/

5 «Мектеп NEWS» апталық жаңалықтарды 

жариялау. 

Газет-журнал беттеріне мақала жазу

Аптасына 1 рет Фракция

мүшелері

Педагог-

ұйымдастырушы

Тәлімгер

Сынып жетекшілер

8-11 сынып білім 

алушылары

Әлеуметтік 

желіге, БАҚ 

жариялау 

/Сілтеме/

ҚАЗАН АЙЫ

2. АҚПАРАТ ФРАКЦИЯСЫ (МЕКТЕПТІҢ БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ)





«Мектеп парламенті» ұйымының құрылымы



Жобалық қызметтерінің нәтижесі

«Парламент» ұйымының кезекті отырысы

Дебат сайысының жеңімпаздары

Музыкалық байқау 

жетістіктері



Дінасыл

Нұрасыл

ҚА Л А , А У Д А Н :

М е к т е п а т а у ы :

Ж е т е к ш і :

№ 8 7 Ж Б Б М

Әс е м б е к Д у м а н

Л а у а з ы м ы : Т Ә л і м г е р

А л м а т ы Қа л а с ы ,  

Ж е т і с у а у д а н ы

Мектеп парламенті
мүшесі



Парламент

Мақсаты

Балалар мен жастардың 

табысты әлеуметтенуі және өзін-

өзі тиімді жүзеге асыруы үшін 

жағдай жасау, сондай-ақ 

туындайтын мәселелерді білім 

алушылардың өз бетінше шешуі 

үшін мүмкіндіктер жасау.

М ін д е т і

Парламент 

міндеттері жалпы 9 

бағытты қамтиды

олар



Парламент  

міндеттері:

1) білім алушылардың 

шығармашылық 

белсенділігін және өз 
бетінше әрекет етуін іске 
асыру;

2 )  білім алушылардың құқықтары мен 
мүдделерін қорғауға, оның ішінде білім беру, 

әлеуметтік-тұрмыстық және олардың 

мүдделерін қозғайтын өзге де мәселелерді 
шешуге көмек көрсету болып табылады;

3 ) білім беру ұйымының басшылығына білім 

беру және ғылыми міндеттерді шешуде, білім

алушылардың бос уақыты мен тұрмысын

ұйымдастыруда, салауатты өмір салтын

насихаттауда көмек көрсету;

4 ) білім беру ұйымдарына білім беру және тәрбие 

процесі шеңберінде өткізілетін іс-шараларға

көмек көрсету;

5 )  білім беру ұйымының рухы мен дәстүрлеріне патриоттық 

қатынас жасауға, білім алушылардың санасын және олардың өз 

білім деңгейіне талап етуін арттыруға, мүлікке ұқыпты қарауға

тәрбиелеуге бағытталған жұмыстар жүргізу;

6 ) білім алушыларды білім беру ұйымының 

қызметі туралы хабардар ету

7)  қазақстандық қоғамды дамытудың нақты күші және 

стратегиялық ресурсы ретінде балалар мен жастар туралы

қоғамдық пікір қалыптастыруға қатысу;8 ) балалар мен жастардың 

қоғамдық маңызы бар

бастамаларын іске 

асыруға көмек көрсету 

болып табылады

9 . Білім беру ұйымдарында Парламент
қызметі өңір мен білім беру ұйымының 

ерекшелігін ескере отырып айқындалатын 

басқа да міндеттерді шешуге бағытталған.



Жылдық жоспар

Сыныптардағы өзін-өзі басқару

ұйымын сайлау.

«Мектеп Лигасы» спорттық іс-

шаралар

«Мектеп денсаулық ортасы бола 

ала ма?»ток-шоу

«Таза мектеп – таза сынып» 

акциясы

ҚАРАША АЙЫ

ЖЕЛТОҚСАН АЙЫ

«СҮЙІСПЕНШІЛІК - ЖҮРЕКТЕН» 

ЖОБАСЫ

«Жан қазынасы – адамгершілік 

негізі» ток-шоу

«Әдеп – ең қымбат мирас» 

дөңгелек үстел

«Мен ерекше 

баламын»байқауы

ҚАҢТАР АЙЫ

«ЕРІКТІЛЕР» ЖОБАСЫ

«АЯЛЫ АЛАҚАН» ЖОБАСЫ

«Асар» челлендж

«Жомарт жүрек» акциясы

«Ағаның ініге қамқорлығы» 

видеоролик сайысы

«Қайырымдылық-қайырлы іс» 

іс-шара

АҚПАН АЙЫ

«ҰШҚЫР ОЙ АЛАҢЫ» ЖОБАСЫ

«Қоғамдық тәртіп негіздері» 

пікірталас

«Білім артық па, байлық артық 

па?» дебат

«Әлемде мейірімділік бар ма?» 

пікірталас

«Қазақстанның жастары

қаншалықты патриот?»

НАУРЫЗ АЙЫ

«ЭКО S T A R T » ЖОБАСЫ

«Табиғат тамашалары»суреттер 

байқауы

«Қоқысты қайта өңдеу мүмкін бе?» 

танымдық сабақ

«Менің ағашым»мектеп алдын 

көгалдандыру акциясы

«Әке көрген оқ жонар, шеше көрген 

тон пішер» қолөнер көрмесі

СӘУІР АЙЫ

«ӨНЕРЛІ ӨРЕН» ЖОБАСЫ

« B A L A D A U Y S Y » байқауы

«ЖҰЛДЫЗДЫ START»байқауы 

Ұлы тұлғаларға арналған 

поэзиялық кеш

«Біз өнерлі жастармыз!» флеш-моб



Мектеп Парламентінің
ұйымдастырған іс

шаралары

Біздің парламент мектеп оқушыларымен 

тығыз жұмыс жасай отырып бізге қойылған

мақсаттармен міндеттерді сапалы  

орындауға жұмыс істейміз



ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ, ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ,

ҒАФУ ҚАЙЫРБЕКОВ АТЫНДАҒЫ №9 ЖАЛПЫ БІЛІМ 

БЕРЕТІН МЕКТЕБІНІҢ  МЕКТЕП ПРЕЗИДЕНТІ: АНАЙБАЕВА 

ЖАНСАЯ КУАНЫШЕВНА

ЖЕТЕКШІСІ: ЕРГАЛИЕВА АЙГЕРИМ КАНАТОВНА

ТӘЛІМГЕР, БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОНЫ: 87473734501

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ Ғ. ҚАЙЫРБЕКОВ 
АТЫНДАҒЫ №9 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



МЕКТЕП ПАРЛАМЕНТІНІҢ 

МАҚСАТЫ

• Білім алушылардың бойында азаматтық белсенділік, әлеуметтік құзыреттілік, 
азаматтық жауапкершілік дағдыларын дамыту, әлеуметтік шығармашылыққа
қабілетті, өзінің жеке басын, қоғам мен мемлекетті жетілдіру мүддесінде әрекет
ете алатын жоғары мәдениетті, гуманистік бағыттағы азаматты тәрбиелеу.

МІНДЕТІ

•Білім алушылардың қабілеттері мен мүдделерін, мектепте бірыңғай құқықтық кеңістікті
дамыту үшін жағдай жасау, білім беру ұйымын басқаруға қатысуға нақты мүмкіндік беру;
- ұжымдық өмір нормаларына, мемлекет заңдарына, адамдарға пайда әкелгісі келетіндігіне, 
достары мен құрдастарына қиындықтарды жеңуге көмектесуге оң көзқарас қалыптастыру;
- әрбір білім алушыны білім беру ұйымының қоғамдық өміріне тарту;
- өзіндік ойлау мен өзіндік сана-сезімді

Жобаның 
бағыты    

• Азаматтық – патриоттық

• Адамгершілік 

• Ұйымдастырушылық

• Ойын-сауық және ойын



Мектептегі 

«Мектеп  парламент» 

білім алушылардың

өзін-өзі басқару 

ұйымының жоспары 

№ Атқарылатын іс-шаралар Өткізу формасы Жауапты

Қыркүйек

1 «Тәуелсіздігім Тәңірден келген тәтті 

сый»

Үндеу жұмыстары, 

бейнесюжет

Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

2 Ұйымға кіретін оқушылардың тізімін 

шығару

Тізім шығару Тәлімгер

Ергалиева А.К.

3 «Менің бақыттым отбасым» Фотокөрме 5-сынып жетекшілері Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

4 «Үнем – қоғам қуаты» атты арнайы 

жобаны насихаттау, әлеуметтік желіде 

тарату

Тарату ДТІЖО Ахметова М.Н.

Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

Қазан

5 «Қарты бар ел-қазыналы ел» -

қашықтық жиын

Жиын ДТІЖО Ахметова М.Н.

Тәлімгер

Ергалиева А.К.

6 «Ұстаз-аты биік, әрі мәңгілік» 

(мерекелік іс-шара)

Жиын ДТІЖО Ахметова М.Н.

Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

7 Жұқпалы аурулардың алдын алу 

ақпараттық стендін шығару

Стендін шығару Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

8 Ұйымның 1-тоқсан бойынша 

қорытындысы

Есеп Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

Қараша

9 Мен салауатты өмір салтын сақтаймын Эстафета 7-сынып жетекшілері Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

Желтоқсан

«Тәуелсіздік –мәңгілік елдің 

тұғыры» 

Концерттік іс-шара ДТІЖО Ахметова М.Н.

Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

1-желтоқсан Тұңғыш Президент 

күні және Тәуелсіздіктің 30-

жылдық мерекесіне арналған 

«Мен үшін Тәуелсіздік деген 

не?» 

оналайн іс-шара Тәлімгер

8-9 сыныптар

«Экологиялық тәрбие, болашақ 

кепілі»(экологиялық акция)

Акция Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

«Желтоқсан жаңғырығы-

жадымызда»

Бейнеролик 9-10-сынып жетекшілері

Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

«Ғажайыпқа толы-Жаңа жыл-

2022»

Мерекелік кеш Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

Ұйымның жартыжылдық  

бойынша қорытындысы

Есеп Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

Қаңтар

Нашақорлыққа жол жоқ Қабырға газеті «Жас Ұлан» ұйымы

Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

«Достық қолын соз» Акция ДТІЖО Ахметова М.Н.

Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

«Төтенше жағдай кезіндегі 

дәрігер келгенге дейінгі 

алғашқы медициналық көмек 

көрсету ережесі»

Интерактивті 

сағат

Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

20 «Ауғанның асуында от кешкендер» Кездесу кеші 8-сынып жетекшілері

Тәлімгер

Ергалиева А.К.

21 Қаланың мұражай көрмелеріне онлайн экскурсия Экскурсия Тәлімгер

Ергалиева А.К.

22 Әлеуметтік жарнама:

«Мен рухани бай елдің ұрпағымын»

Жарнама 6-сынып жетекшілері

Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

23 Мұз жарылып, сең жүру уақытындағы қауіпсіздік 

ережесі 

Баяндама Тәлімгер

Ергалиева А.К.

24 «XXI ғасыр көшбасшысы» Интеллектуалдық ойын Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

Наурыз

25 «Мен және қоғам» Дөңгелек үстел Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

26 «ГИМНАЗИЯ аруы» Байқау ДТІЖО Ахметова М.Н.

Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

Сынып жетекшілер

27 «Ана –деген тіршіліктің тірегі» Салтанатты кеш Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

28 «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні» Мерекелік бағдарлама Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

29 Ұйымның 3-тоқсан бойынша қорытындысы Есеп Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

Сәуір

30 «Екі жұлдыз» Фестиваль ДТІЖО Ахметова М.Н.

Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

31 Өзін-өзі басқару күні Жиын Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

Мамыр

32 «Қазақстан-бірлік пен татулықтың мекені» Байқау Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

33 «Бейбітшілік үшін рахмет!» Бейнеролик Мектеп белсенділері

Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

34 Ұйымның жыл бойынша қорытындысы Есеп Тәлімгер 

Ергалиева А.К.

35 Соңғы қоңырау іс-шарасын өткізуге қатысу. Концерттік бағдарлама Тәлімгер 

Ергалиева А.К.



МЕКТЕП ПАРЛАМЕНТІ 
«ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ» 

ҰЙЫМЫНЫҢ 
АТҚАРЫЛҒАН 
ЖҰМЫСТАРЫ:



Мектеп Президенті

Анайбаева Жансая

Спорт және салауатты өмір 

салты фракциясы

Мухтубаева Меруерт

Қамқорлық 

фракциясы 

(еріктілік)

Енбекова

Дильназ

Мәдениет және 

өнер фракциясы 

Өмірғали Аруна

Құқық және тәртіп 

фракциясы 

Нурпеисова

Гульнур

Экология  және 

еңбек фракциясы 

Бекбулатова Айдана

Дебат 

қозғалысының 

фракциясы

Султангазина Аида



МЕКТЕП ПАРЛАМЕНТІ

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЗАЙСАН АУДАНЫ  

БОЙЫНША”Х.МҰСТАФИНА АТЫНДАҒЫ МЕКТЕП-ЛИЦЕЙІ” КММ

МЕКТЕП ПАРЛАМЕНТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ҰЙЫМЫ.

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӨНЕР КӨШБАСШЫСЫ: ДАНИЯРҚЫЗЫ НҰРЫМ

8 СЫНЫП ОҚУШЫСЫ

ЖЕТЕКШІСІ: СМАГУЛОВА АЙНУР МЕЙРАМКАНОВНА  

МЕКТЕП-ТӘЛІМГЕРІ

8 7 7 5 2 2 9 3 7 3 0

Зайсан 2021-2022



МІНДЕТТЕРІ

ӘРБІР КЛУБ МҮШЕСІ СЕКЦИЯ ЖҰМЫСЫНА, БАРЛЫҚ  

ІС-ШАРАЛАРҒА ҚАТЫСУҒА, ҰСЫНЫСТАРЫН

ЕНГІЗУГЕ;

ҚОҒАМНЫҢ ӘРБІР МҮШЕСІ САПАЛЫ БІЛІМГЕ ЖӘНЕ  

ІЗДЕНІС ДАҒДЫЛАРЫНА ИЕ БОЛУЫ ҮШІН

ТАЛАПТАНУҒА, ӨЗІНІҢ КООРДИНАТОРЫ МЕН  

ҚОҒАМ ТӨРАҒАСЫНА БАҒЫНУҒА ,

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ , ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ  

ДЕҢГЕЙІН КӨТЕРУГЕ, ҚОҒАМНЫҢ

ЖИНАЛЫСТАРЫНА ЖҮЙЕЛІ ТҮРДЕ ҚАТЫСУҒА;

ЖЫЛ САЙЫН ҚОҒАМ ТӨРАҒАСЫН САЙЛАУҒА ЖӘНЕ  

ӨЗ КАНДИДАТУРАСЫН ҰСЫНУҒА;

ПАРЛАМЕНТТІҢ МАҚСАТЫ

БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНДА АЗАМАТТЫҚ  

БЕЛСЕНДІЛІК, ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰЗЫРЕТТІК,  

АЗАМАТТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК ДАҒДЫЛАРЫН  

ДАМЫТУ, ӘЛЕУМЕТТІК ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА  

ҚАБІЛЕТТІ, ӨЗІНІҢ ЖЕКЕ БАСЫН, ҚОҒАМ МЕН  

МЕМЛЕКЕТТІ ЖЕТІЛДІРУ МҮДДЕСІНДЕ ӘРЕКЕТЕТЕ  

АЛАТЫН ЖОҒАРҒЫ МӘДЕНИЕТТІ, ГУМАНИСТІК  

БАҒЫТТАҒЫ АЗАМАТТЫТӘРБИЕЛЕУ.

• өзıн-өзı басқару күндерıн өткıзу

• спорттық ıс-шараларды жиı өткıзу

•мектеп спорт командасын қолдау тобын  

құру

• мектеп кеңесıнқұру

• мектеп КВН командасын құру

•«THE BEST EDUCATOR» конкурсын  

ұйымдастыру арқылы оқу жылының  

соңында оқушылардың пıкıрлерı негıзıнде  

мұғалıмдердıң рейтингıн анықтау

•« SCHOOL NEWS» газетıн, радиосын  

шығару үшıн мектеп оқушыларының  

клубын құру

•дискотекамен жалғасатын тақырыптық  

ıс-шараларды ұйымдастыру

• психологиялық клубқұру

• WIFI алаңын немесе демалыс алаңын құру

•«ТҰЛҒА БОЛАМ» атты кıтап оқу сайысын  

өткıзу

ЖОБАЛЫҚ ҚЫЗМЕТБАҒЫТЫ



2 0 2 1 - 2 0 2 2

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ

ҚЫРКҮЙЕК АЙЫ

ҚАЗАН АЙЫ

ҚАРАША АЙЫ

АПТАНЫҢ ӘРБІР ЖҰМА КҮНІ

ЖЫЛДЫҚЖОСПАР

ЖАУАПТЫЛАР

ОҚУ ІСІНІҢ МЕҢГЕРУШІЛЕРІ,

МӘДЕНИЕТ ФРАКЦИЯСЫНЫҢ

МҮШЕЛЕРІ

ОҚУ ІСІНІҢ МЕҢГЕРУШІЛЕРІ,  

8-10 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫ,  

МӘДЕНИЕТ ФРАКЦИЯНЫҢ  

МҮШЕЛЕРІ

ДЕБАТ ФРАКЦИЯСЫНЫҢ  

МҮШЕЛЕРІ, ОҚУ ІСІНІҢ  

МЕҢГЕРУШІЛЕРІ

АҚПАРАТ ФРАКЦИЯСЫНЫҢ  

МҮШЕЛЕРІ

ҚАТЫСУШЫЛАР

8-10 СЫНЫПОҚУШЫЛАРЫ

5-10 СЫНЫПТАР

5-11 СЫНЫПОҚУШЫЛАРЫ

ОРЫНДАЛУЫ

МЕКТЕПТЕ КОНЦЕРТ ӨТКІЗУ,  

ҚОРЫТЫНДЫНЫ МЕКТЕПТІН  

ИНСТА ПАРАҚШАСЫНА  

ЖАРИЯЛАУ

ДЕБАТ ӨТКІЗІП,  

НӘТИЖЕСІМЕН ӘЛЕУМЕТТІК  

ЖЕЛІДЕ БӨЛІСУ

МЕКТЕП ТЕЛЕДИДАРЫНАН  

НӘТИЖЕЛЕРДІ,

ҚОРЫТЫНДЫЛАРД

Ы  ЖАРИЯЛАУ

ІС-ШАРАЛАР

«THE BEST EDUCATOR»

БАЙҚАУЫ

МЕКТЕП МҰҒАЛІМДЕРІ ШАРАЛАР ӨТКІЗУ АРҚЫЛЫ  

ТОҚСАН СОҢЫНДА  

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ПІКІРЛЕРІ  

НЕГІЗІНДЕ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ  

РЕЙТИНГІН АНЫҚТАУ

«ENCHANTED FOREST»  

(КҮЗГІ БАЛ)

«БП БУЛЛИНГ ҚАЗІРГІ ТАҢДА  

ЖАСӨСПІРІМДЕР  

АРАСЫНДАҒЫ БАСТЫ МӘСЕЛЕ  

ДЕП САНАЙДЫ» ДЕБАТ

«MEKTEP NEWS»



СӘУІР АЙЫ

МАМЫР АЙЫ

МӘДЕНИЕТ ФРАКЦИЯСЫНЫҢ  

МҮШЕЛЕРІ, ОҚУ ІСІНІҢ  

МЕҢГЕРУШІЛЕРІ

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ

ФРАКЦИЯСЫНЫҢ

МҮШЕЛЕРІ

ОҚУ ІСІНІҢ

МЕҢГЕРУШІЛЕРІ,  

ҚАМҚОРЛЫҚ ҮЙЫМЫНЫҢ  

МҮШЕЛЕРІ

5-9 СЫНЫПОҚУШЫЛАРЫ

5-7 СЫНЫПОҚУШЫЛАРЫ

5-11 СЫНЫПОҚУШЫЛАРЫ

9, 11 СЫНЫПТАР

БИ БАЙҚАУЫН

ҰЙЫМДАСТЫРУ,

ЖЕҢІМПАЗДАРДЫ ИНСТА 

ПАРАҚШАДА

ҚҰТТЫҚТАУ

ҰЛТТЫҚ КИІМДЕРДІ, НАУРЫЗ  

МЕЙРАМЫН ДӘРІПТЕЙТІН  

КӨРІНІС ҚОЮ

ҚАРТТАРДЫҢ ҮЙЛЕРІНЕ  

БАРЫП, КӨМЕК КӨРСЕТУ

ОҚУ ЖЫЛЫН

ҚОРЫТЫНДЫЛАП, БИ

КЕШІМЕН АЯКТАЛАТЫН 

ІС- ШАРА ҰЙЫМДАСТЫРУ

«DANCING STAR»  

БИ БАЙҚАУЫ

«ТҰЛҒА БОЛАМ» АТТЫ КІТАП  

ОҚУ БАЙҚАУЫН  

ҰЙЫМДАСТЫРУ

BAURSAK PARTY

ЖЕЛТОҚСАН АЙЫ

ҚАҢТАР АЙЫ

АҚПАН АЙЫ

НАУРЫЗ АЙЫ

ОҚУ ІСІНІҢ

МЕҢГЕРУШІЛЕРІ, МӘДЕНИЕТ

ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ

ФРАКЦИЯЛАРЫНЫҢ

МҮШЕЛЕРІ

ОҚУ ІСІНІҢ

МЕҢГЕРУШІЛЕРІ,  АҚПАРАТ 

ФРАКЦИЯСЫНЫҢ  МҮШЕЛЕРІ

5-7 СЫНЫПОҚУШЫЛАРЫ,

8-11 СЫНЫПОҚУШЫЛАРЫ

5-11 СЫНЫПОҚУШЫЛАРЫ

ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ КЕШ  

ҰЙЫМДАСТЫРЫП,  

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕ БӨЛІСУ

БАЙҚАУ ҰЙЫМДАСТЫРЫП,  

ЖЕҢІМПАЗДАРДЫ «MEKTEP 

NEWS» ҚАБЫРҒА ГАЗЕТІ  

АРҚЫЛЫ ҚҰТТЫҚТАУ

«LOVENTERS»

«EUPHORIA»
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ҚОШТАСУ КЕШІ

МҰҒАЛІМДЕР, ОҚУ ІСІНІҢ  

МЕҢГЕРУШІЛЕРІ, МӘДЕНИЕТ, 

ЭКОЛОГИЯ

ФРАКЦИЯЛАРЫНЫҢ  

МҮШЕЛЕРІ

«FROZEN»

;ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ БИ

КЕШІ



МЕКТЕППАРЛАМЕНТІНІҢ ОТЫРЫСЫ

ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ КҮНІ

ДЕБАТ ПІКІРСАЙЫС ОЙЫНЫ

“ТҰЛҒА БОЛАМЫН” КІТАП ОҚУ



Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы

Аягөз  ауданы бойынша білім бөлімінің 

«5 жалпы білім беретін орта мектебі»

коммуналдық мемлекеттік мекемесі

«Қазақстан тәуелсіздігінің  30 жылдығы »

«Мектеп парламенті»мүшелерінің онлайн бас қосуы

Қатысушының аты-жөні: Байбосынова Мөлдір Ерланқызы

Сыныбы: 10 “Б”

Жетекшісі: Қабдешева Қымбат Талғатқызы

Лауазымы: Тәлімгер

Байланыс телефоны +7 775 369 54 46

Мектеп телефоны 3-22-29



Парламент мақсаты
Білім алушылардың бойында азаматтық белсенділік, әлеуметтік 

құзыреттілік, азаматтық жауапкершілік дағдыларын дамыту, әлеуметтік 

шығармашылыққа қабілетті, өзінің жеке басын, қоғам мен мемлекетті жетілдіру 

мүддесінде әрекет ете алатын жоғары мәдениетті, гуманистік бағыттағы азаматты 

тәрбиелеу.

Міндеттері:
➢Білім алушылардың қабілеттері мен мүдделерін, мектепте бірыңғай құқықтық кеңістікті 

дамыту үшін жағдай жасау, білім беру ұйымын  басқаруға қатысуға  нақты мүмкіндік беру.

➢Ұжымдық өмір нормаларына, мемлекет заңдарына , адамдарға пайда әкелгісі келетіндігіне, 

достары мен құрдастарына қиындықтарды жеңуге көмектесуге оң көзқарас қалыптастыру.

➢Әрбір білім алушыны білім беру ұйымының қоғамдық өміріне тарту.

➢Өзіндік ойлау мен өзіндік сана-сезім ді, көшбасшылық мінез-құлық дағдыларын, 

ұйымдастырушылық білімді, іскерлікті, ұжымдық және  басшылық қызмет дағдыларын 

дамыту.
Парламенттің жобалық қызметінің бағыттары: экологиялық, еріктілік, өлкетану,  зияткерлік, 

спорттық, дебаттық, этномәдени, театрлық-сахналық,  көркем-эстетикалық, музыкалық және басқа да 

шығармашылық жобалар.







Мектеп парламенті президенті сайлауы “Болашақ” дебат клубы жұмысы

Өзін-өзі басқару күні

«Қыз әдептілігімен әдемі, 

инабаттылығымен сәнді»



Қамқорлық фракциясының жұмыстары

Экология  және еңбек фракциясы

“Асыл қазына” театр жұмысы



«Шәкерім атындағы орта мектебі» КММ-нің

өзін-өзі басқарудың 

бірыңғай моделі



Парламент президенті

Мен Дарханқызы Айзат 
Абай ауданы Кеңгірбай би ауылы 

Шәкерім атындағы орта мектебінің 
9- сынып оқушысымын.

Қазіргі таңда мектеп парламентінің 
президентімін. Жетекшім 

мектебіміздің тәлімгері Жармаханова 
Әсем Айсақызы 



Мектеп парламентіндегі 
фракциялар

Атақаратын міндеті

Мәдениет және дебаттық 
қозғалыс

Мектептегі өткізілетін іс–
шараларды қадағалау және 
ұйымдастыру.

ҚР БҒМ Мектептегі оқушылардың
білімін 

Спорт және СӨС Мектепте спорт шараларын 
ұйымдастыру.

Құқық және тәртіп Мектептегі тәртіпті қадағалау.

Экология  және еңбек Мектеп ауласындағы 
тазалықты сақтау және 
қадағалау.



Жобалы

қ 

қызметі

нің 

бағытта

ры

Іс шаралар 

атауы,өткі

зілу 

формасы

Өткізу 

мерзімі

Жауапт

ылар

Серіктес

тер

Мақсатты 

аудитория

: 

қатысушы

лар

Орындал

уы 

туралы 

мәлімет

1

«ҚР 

БҒМ» 

ЖОБАС

Ы

Оқу 

жылына 

жұмыс 

жоспарын 

бекіту

27.09.202

1 жылға 

дейін

Фракци

я 

мүшеле

рі

Тәлімгер

, сынып 

жетекші

лер

Мектеп 

парламент

і 

мүшелері

Әлеумет

тік 

желіге 

жарияла

у\Сілтем

е\Хаттам

а
2 «Кім 

тапқыр?» 

математик

алық 

жарысы

11.10.202

1

Фракци

я 

мүшеле

рі

Тәлімгер

, сынып 

жетекші

лер

3-11

сыныптар

Әлеумет

тік 

желіге 

жарияла

у\Сілтем

е\Хаттам

а
3 «Ұшқыр 

ой» қазақ 

тіліне 

арналған 

сайысы

01.10.202

1

Фракци

я 

мүшеле

рі

Тәлімгер

, сынып 

жетекші

лер

7-8

сыныптар

Әлеумет

тік 

желіге 

жарияла

у\Сілтем

е\Хаттам

а
4 «ХХІ 

ғасыр 

көшбасшы

сы» 

интелекту

алдық 

ойын

20.01.202

2

Фракци

я 

мүшеле

рі

Тәлімгер

, сынып 

жетекші

лер

5-9

сыныптар

Әлеумет

тік 

желіге 

жарияла

у\Сілтем

е\Хаттам

а
5 Қазақ 

әдебиеті 

пәнінен 

«Мақал -

мәтел, 

жаңылтпа

ш» 

жарысы

09.03.202

2

Фракци

я 

мүшеле

рі

Тәлімгер

, сынып 

жетекші

лер

5-11

сыныптар

Әлеумет

тік 

желіге 

жарияла

у\Сілтем

е\Хаттам

а

Жобалы

қ 

қызметі

нің 

бағытта

ры

Іс 

шаралар 

атауы,өткі

зілу 

формасы

Өткізу 

мерзімі

Жауапт

ылар

Серіктес

тер

Мақсатты 

аудитория

: 

қатысушы

лар

Орындал

уы 

туралы 

мәлімет

1 «Мәден

иет 

және 

дебатты

қ 

қозғалы

с» 

жобасы

Оқу 

жылына 

жұмыс 

жоспарын 

бекіту

27.09.202

1 жылға 

дейін

Фракци

я 

мүшеле

рі

Тәлімгер

, сынып 

жетекші

лер

Мектеп 

парламент

і 

мүшелері

Әлеумет

тік 

желіге 

жарияла

у\Сілтем

е\Хаттам

а

2 «Ұстаз 

саған мың 

алғыс!» 

әдеби 

монтаж

01.10.202

1

Фракци

я 

мүшеле

рі

Тәлімгер 3-11

сыныптар

Әлеумет

тік 

желіге 

жарияла

у\Сілтем

е\Хаттам

а

3 «QR код 

заман 

талабы» 

дебаттық 

жарыс

08.11.202

1

Фракци

я 

мүшеле

рі

Тәлімгер

, сынып 

жетекші

лер

7-8

сыныптар

Әлеумет

тік 

желіге 

жарияла

у\Сілтем

е\Хаттам

а

4 «Жұлдызд

ы кеш» ән 

- би 

жарысы

13.02.202

2

Фракци

я 

мүшеле

рі

Тәлімгер

, сынып 

жетекші

лер

5-9

сыныптар

Әлеумет

тік 

желіге 

жарияла

у\Сілтем

е\Хаттам

а

5 «Сахна 

әлемі» 

театрлық 

қойылым

09.04.202

2

Фракци

я 

мүшеле

рі

Тәлімгер

, сынып 

жетекші

лер

5-11

сыныптар

Әлеумет

тік 

желіге 

жарияла

у\Сілтем

е\Хаттам

а

Жобалы

қ 

қызметі

нің 

бағыттар

ы

Іс шаралар 

атауы,өткі

зілу 

формасы

Өткізу 

мерзімі

Жауапт

ылар

Серіктес

тер

Мақсатты 

аудитория

: 

қатысушы

лар

Орындал

уы 

туралы 

мәлімет

1 «Спорт 

және 

СӨС»

Оқу 

жылына 

жұмыс 

жоспарын 

бекіту

27.09.202

1 жылға 

дейін

Фракци

я 

мүшеле

рі

Тәлімгер

, сынып 

жетекші

лер

Мектеп 

парламент

і 

мүшелері

Әлеумет

тік 

желіге 

жарияла

у\Сілтем

е\Хаттам

а

2 Медицина 

мамандар

ымен(мект

еп 

медбикесі

мен) 

кездесу

Тоқсаны

на бір 

рет

Фракци

я 

мүшеле

рі

Мектеп 

медбике

лері,Тәлі

мгер,сын

ып 

жетекші

лер

3-11

сыныптар

Әлеумет

тік 

желіге 

жарияла

у\Сілтем

е\Хаттам

а

3 Мектепші

лік 

спорттық 

эстафета

16.01.202

2

20.03.202

2

Фракци

я 

мүшеле

рі

Тәлімгер

, сынып 

жетекші

лер

9-11 

Сыныптар

Әлеумет

тік 

желіге 

жарияла

у\Сілтем

е\Хаттам

а

4 «Мектеп 

лигасы» 

спорттық 

іс шаралар

Айына 

бір рет

Фракци

я 

мүшеле

рі

Тәлімгер

, сынып 

жетекші

лер

2-4

Сыныптар

5-11 

Сыныптар

Әлеумет

тік 

желіге 

жарияла

у\Сілтем

е\Хаттам

а

5 «Жылдың 

спортқа 

белсенді 

сыныбын» 

анықтау

25.05.202

2

Фракци

я 

мүшеле

рі

Тәлімгер

, сынып 

жетекші

лер

2-11

сыныптар

Әлеумет

тік 

желіге 

жарияла

у\Сілтем

е\Хаттам

а



Жобалық 

қызметінің 

бағыттары

Іс шаралар 

атауы,өткізіл

у формасы

Өткізу 

мерзімі

Жауаптыл

ар

Серіктесте

р

Мақсатты 

аудитория: 

қатысушыла

р

Орындалуы 

туралы 

мәлімет

1 «Экология 

және 

еңбек» 

жобасы

Оқу жылына 

жұмыс 

жоспарын 

бекіту

27.09.2021

жылға 

дейін

Фракция 

мүшелері

Тәлімгер, 

сынып 

жетекшілер

Мектеп 

парламенті 

мүшелері

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау\С

ілтеме\Хатт

ама

2 Мектеп 

ауласын 

тазалау

02.11.2021 Фракция 

мүшелері

Тәлімгер,с

ынып 

жетекшілер

6-9

сыныптар

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау\С

ілтеме\Хатт

ама

3 Саябақты 

тазалау

05.04.2022 Фракция 

мүшелері

Тәлімгер, 

сынып 

жетекшілер

6-9

Сыныптар

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау\С

ілтеме\Хатт

ама

4 Мектеп 

бөлмелерінің 

тазалығын 

қадағалау

Жыл бойы Фракция 

мүшелері

Тәлімгер, 

сынып 

жетекшілер

5-11 

Сыныптар

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау\С

ілтеме\Хатт

ама

5 «Жылдың 

үздік 

бөлмесін» 

анықтау

25.05.2022 Фракция 

мүшелері

Тәлімгер, 

сынып 

жетекшілер

1-11

сыныптар

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау\С

ілтеме\Хатт

ама

Жобалық 

қызметінің 

бағыттары

Іс шаралар 

атауы,өткізіл

у формасы

Өткізу 

мерзімі

Жауаптыл

ар

Серіктесте

р

Мақсатты 

аудитория: 

қатысушыла

р

Орындалуы 

туралы 

мәлімет

1 «Құқық 

және 

тәртіп» 

жобасы

Оқу жылына 

жұмыс 

жоспарын 

бекіту

27.09.2021

жылға 

дейін

Фракция 

мүшелері

Тәлімгер, 

сынып 

жетекшілер

Мектеп 

парламенті 

мүшелері

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау\С

ілтеме\Хатт

ама

2 Мектепшілік(

мектеп 

формасы,оқу

лық) 

тексеру,рейд

Айына бір 

рет

Фракция 

мүшелері

Тәлімгер,с

ынып 

жетекшілер

1-10

сыныптар

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау\С

ілтеме\Хатт

ама

3 Мектеп 

еределерімен 

таныстыру

11.10.2021 Фракция 

мүшелері

Тәлімгер, 

сынып 

жетекшілер

1-11

Сыныптар

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау\С

ілтеме\Хатт

ама

4 Бастауыш 

сыныппен 

жұмыс

Екі айда бір 

рет

Фракция 

мүшелері

Тәлімгер, 

сынып 

жетекшілер

1-4

Сыныптар

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау\С

ілтеме\Хатт

ама

5 «Оқушылар 

тәртібін 

бақылау

Айына бір 

рет

Фракция 

мүшелері

Тәлімгер, 

сынып 

жетекшілер

1-11 

сыныптар

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау\С

ілтеме\Хатт

ама

«Жылдың 

тәртіпті 

сыныбын» 

анықтау

25.05.2022 Фракция 

мүшелері

Тәлімгер, 

сынып 

жетекшілер

1-11

сыныптар

Әлеуметтік 

желіге 

жариялау\С

ілтеме\Хатт

ама



Жалпы оқу жылы басталғалы бері осы уақытқа дейін Құқық және тәртіп,Мәдениет және дебаттық қозғалыс, Спорт және СӨС фракциялары өз жоспарлары бойынша 
жұмыс атқарды. Мәселен мынандай іс шаралар уақытымен өткізілді: Мектепшілік тексеру яғни рейд жүргізілді,бастауыш сыныппен  жұмыс жүргізілді,«QR код заман 
талабы» атты дебаттық жарыс өткізілді және мектеп медбикелерімен оқушылар жеке кездесулерұйымдастырды, қарт кісілерге көмек көрсетілді,ауылдағы саябақтарға 

тазалық жұмыстары жүргізілді.





Қатысушы: Өсербай Алинұр Бақытжанұлы

Жетекшісі: Өмірзақ Орынбасар Думанқызы

Телефон: 87756856240



Мақсатымыз: Білім алушылардың бойында азаматтық

белсенділік, әлеуметтік құзыреттілік, азаматтық

жауапкершілік дағдыларын дамыту,әлеуметтік

шығармашылыққа қабілетті, өзінің жеке басын,қоғам мен 

мемлекетті жетілдіру мүддесінде әрекет ете алатын

жоғары мәдениетті, гуманистік бағыттағы азаматты

тәрбиелеу.

Басқару функциямыз

Жоспарлау Ұйымдастыру Мотивация Бақылау



№ Жобалық қызмет бағыттары Іс-шаралар атауы, өткізілу формасы

1 ҚҰҚЫҚ ФРАКЦИЯСЫ

«Құқықтық мәдениет» жобасы

«Мектеп Парламенті» ұйымының оқу жылына жұмыс жоспарын бекітіп, ұйымының

президентін сайлау.

Сыныптардағы Өзін-өзі басқару ұйымын сайлау

ҚР «Білім туралы», «Мемлекеттік Жастар саясаты туралы» Заңдарын, ҚР өзге де

нормативтік-құқықтық актілері мен мектепішілік Ережемен таныстыру

Құқық қорғау органдары қызметкерлерімен кездесу

2 АҚПАРАТ ФРАКЦИЯСЫ (МЕКТЕПТІҢ 

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ)

«Жаңалық жаршысы» жобасы

«Менің ұстазым» тақырыбында жас блогерлер айдары

Ақпараттық бұрыш жасау.

«Оқулықты күтіп ұста» радиолинейкасы

Парламент отырысын өткізу

3 СПОРТ ЖӘНЕ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ 

ФРАКЦИЯСЫ

«Мен салауатты өмір салтын қолдаймын!» 

жобасы

Медицина маманымен кездесу ұйымдастыру

«Спорт- денсаулық кепілі» спорттық іс-шара

«Үздік қала сізден басталады» сенбілік

4 ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ЖӘНЕ БАҚЫТ ФРАКЦИЯСЫ

«Сүйіспеншілік - жүректен» жобасы

«Мейірім толы жүрек» сурет байқауы

«Әдеп – ең қымбат мирас» шығарма

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай «Тауелсыз ел жастары» мектеп белсенділерін

марапаттау

«Өзін- өзі басқару» ұйымының 2021-2022 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспары



5 ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ФРАКЦИЯСЫ

«Еріктілер» жобасы

«Жомарт жүрек» акциясы

«Қайырымдылық-қайырлы іс» 

6 ДЕБАТ ҚОЗҒАЛЫСЫ ФРАКЦИЯСЫ 

Окушы ойы жобасы

«Білім артық па, байлық артық па?» блог

«Қазақстанның жастары қаншалықты патриот?» шығарма

7 МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӨНЕР ФРАКЦИЯСЫ

«Өнерлі өрен» жобасы

«Алғыс айту- көркем мінез белгісі»

«Ең бақытты әйел» поэзиялық кеш

8 ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ФРАКЦИЯСЫ

«Эко start» жобасы

«Менің- ағашым» мектеп алдын көгалдандыру акциясы

«Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер» қолөнер көрмесі

9 ҚОРЫТЫНДЫ Отан қорғаушылар күні

Соңғы қоңырау

Ұйымның жылдық есебі



«Құқықтық мәдениет» жобасы

Құқық қорғау органдары 
қызметкерлерімен кездесу

«Жаңалық жаршысы» жобасы

«Мен салауатты өмір салтын 
қолдаймын!» жобасы

ЖОБАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ



ЖОБАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

«Сүйіспеншілік -
жүректен» жобасы

«Өнерлі өрен» жобасы

«Эко start» жобасы



Атырау облысы

Құрманғазы ауданы

Сафон ауылы

Қадыр Мырза Әли атындағы жалпы орта мектебі

Қатысушы: Қали Айсана Берікқызы

Сыныбы: 9

Тел:87759288651

Жетекшісі: Хайдарова Гулдана Муталаповна

Лауазымы: Ұйымдастырушы педагог

Тел: 87015877799 



«Jas Power» мектеп парламентінің мақсаты:  

оқушылардың бойында азаматтық белсенділік, әлеуметтік құзіреттілік, азаматтық 

жауапкершілік дағдыларын дамыту, әлеуметтік шығармашылыққа қабілетті, өзінің 

жеке басын, қоғаммен  мемлекетті жетілдіру мүддесінде әрекет ете алатын жоғары 

мәдениетті, гуманистік бағыттағы азаматты тәрбиелеу.

«Jas Power» мектеп парламентінің міндетері:

➢ Оқушылардың қабілеттері мен мүдделерін, біріңғай құқықтық кеңістікті дамыту 

үшін жағдай жасау, білім беру ұйымын басқаруға қатысуға нақты мүмкіндік беру;

➢ Ұжымдық өмір нормаларына, мемлекет заңдарына, адамдарға пайда әкелгісі 

келетініне, достарымен құрдастарына қиындықтарды жеңуге көмектесуге оң 

көзқарас қалыптастыру;

➢ Әр білім алушыны мектептің қоғамдық өміріне белсене араластыру;

➢ Өзіндік ойлау мен өзіндік сана сезімді, көшбасшылық мінез құлық дағдыларын, 

ұйымдастырушылық білімді, іскерлікті, ұжымдық және басшылық қызмет 

дағдыларын дамыту.

Күтілетін нәтиже:

Қоғамдық сананы  трансформациялау мен жаңғыртуда оқушылардың өзін – өзі басқаруда  

мәртебесі мен рөлін арттыру.



р/с Іс – шаралар мазмұны Орындалу 

мерзімі

Жауапты 

І. Ұйымдастыру жұмыстары

1 Мектепішілік «Мектеп парламенті» өзін – өзі басқару ұйымдарының жоспарын 

жасақтау

01.04.21 Мулдашева М.Т

Хайдарова Г.М

2 Сынып жетекшілерге  Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында 

«Мектеп парламент» білім алушылардың өзін – өзі басқару органдарын дамыту 

тұжырымдамасымен таныстыру. Вебинар өткізу.

1.04.21 Мулдашева М.Т

Хайдарова Г.М

Сынып жетекшілер

3 Сыныпішілік «Мектеп парламент» президенті мен парламент (8 фракция 

бойынша) мүшелерін сайлау

2.04.21 Мулдашева М.Т

Хайдарова Г.М

Сынып жетекшілер

ІІ. Нормативтік – құқықтық база

1 Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында «Мектеп парламент» 

білім алушылардың өзін – өзі басқару органдарын дамыту тұжырымдамасы.

ҚР  Білім және ғылым министрлігі 2021 жылғы 

15 ақпандағы № 1-18-4/566-И

Үнемі Мулдашева М.Т

Хайдарова Г.М

Сынып жетекшілер

2 Атырау облысы білім беру басқармасының Құрманғазы ауданы білім бөлімінің 

22 ақпан 2021 жылғы 

№08-04-01-1/177 хаты

Үнемі Мулдашева М.Т

Хайдарова Г.М

Сынып жетекшілер

Қадыр Мырза Әли атындағы жалпы орта мектебі «Jas Power» мектеп 

парламентінің жұмыс жоспары

2021 жыл



ІІІ.Тәрбиелік шаралар

1 Мектеп Парламенті көшбасшысы: Президентін ұлығылау шарасын өткізу. Мектеп Парламенті 

Президентінің терегін отырғызу.

12.04.21 Мулдашева М.Т

Хайдарова Г.М

2 Мектептің «Жылы жүрек» қозғалысының еріктілер тобымен бірге еріктілер аллеясына ағаштар 

отырғызу

17.04.21 Хайдарова Г

Киікбай Еламан

3 «Қазақстан – бірлік пен татулықтың мекені» фестиваль өткізу 30.04.21 Алпысқызы Нұрбибі

Мәдениет және өнер фракциясы мүшелері

4 «Бақыт гүлін терген күн.» 9 мамыр Ұлы Жеңіс мерекесіне сынып сағаттарын өткізу 06.05.21 Алпысқызы Нұрбибі

Мәдениет және өнер фракциясы мүшелері

5 Аула командаларының арасында футболдан сайыс ұйымдастыру 19.06.21 Лазова Айару

Спорт және салауатты өмір салты фракциясы мүшелері

6 Қазақтың ұлттық ойындарын ұйымдастыру; асық ату, тоғызқұмалақ, ләңгі тебу т.б 24.07.21 Лазова Айару

Спорт және салауатты өмір салты фракциясы мүшелері

7 Мектепішілік мектеп формасы мен оқулықтармен оқушылардың қамтылу рейді 10.09.21 Сабитова Жанна

Құрал Гүлфия

Қали Айсана

8 «Ағаның ініге қамқорлығы» видеоролик сайысы 28.09.21 Сабитова Жұлдызай

Қамқорлық фракциясы мүшелері

9 «Қорқытып алушылықтың алдын алу» сауалнама 30.09.21 Уразбаева Дарина

Құқық және тәртіп фракциясының мүшелері

10 «Менің ұстазым» мектепішілік «Мектеп үні» үнжариясын шығару 05.10.21 Микоянова Аружан

Ақпарат фракциясы мүшелері

11 «Денсаулық – сенің байлағың» акциясы 22-27. 11.21 Лазова Айару

Спорт және салауатты өмір салты фракциясы мүшелері

12 «Біз Тәуелсіз елдің ертеңіміз» мерекелік кеш (Барлық парламент мүшелерімен бірге) 14.12.21 Сабитова Жанна

13 «Қайырымдылық – қайырлы іс»  акция 17-28. 01.22 Сабитова Жұлдызай

Қамқорлық фракциясы мүшелері

14 Мектепішілік Өзін – өзі басқару күні 27.01.22 Сабитова Жанна

15 Бұл палата жемқорлыққа қарсы мәдеиетті қалыптастыру – жарқын болашақтың кепілі деп 

есептейді. Дебат

02.22 Ерсайнов Марсель

Дебат қозғалысының фракция мүшелері

16 «Алғысым шексіз ...» Алғыс айту күні мерекесін өткізу 28.02.22 Харисова Нұрай

Өзін – өзі тану және бақыт фракциясы мүшелері

17 «Менің анам алтын» эссе жазу байқауы. 5-11 сынып оқушылары 04.03.22 Алпысқызы Нұрбибі

Мәдениет және өнер фракциясы мүшелері

18 «Біз өнерлі жастармыз» флешмобтар байқауы. 8 - 10 сыныптар 15.04.22 Сабитова Жанна

19 «Мен елімді сүйемін» мектеп парламентінің  қорытынды кеші 14.05.22 Сабитова Жанна

Парламент мүшелері



Салауатты өмір салтын насихаттау бағытындағы бір 

күндік өзін-өзі басқару күні 

Мектеп парламенті 

президентінің  жиналысы



Әлеуметтік желілерге жарияланған шаралар

Жалғыз басты қарияларға көмек

Табиғатқа қамқорлық көрсету 



Мектеп 
Парламент 
Президенті

Түсіпбекова Саулет

Манатқызы.            

9 сынып оқушысы. 

ШҚО, Жарма 

ауданы, Белтерек 

ауылы

“Қажыкелді 

атындағы орта 

мектебі” КММ

Жетекші: 

Демеубаева Ардақ 

Тлеугазиновна

Лауазымы: Тарих 

пәнінің мұғалімі 

және тәлімгер.

Байланыс телефоны:

87478428755



Парламенттің мақсаты мен міндеттері

МАҚСАТЫ: Білім алушылардың бойында азаматтық белсенділік, әлеуметтік құзыреттілік, азаматтық жауапкершілік

дағдыларын дамыту, әлеуметтік шығармашылыққа қабілетті, өзінің жеке басын, қоғам мен мемлекетті жетілдіру мүддесінде

әрекет ете алатын жоғары мәдениетті, гуманистік бағыттағы азаматты тәрбиелеу.

МІНДЕТТЕРІ:

• білім алушылардың қабілеттері мен мүдделерін, мектепте бірыңғай құқықтық кеңістікті дамыту үшін

жағдай жасау, білім беру ұйымын басқаруға қатысуға нақты мүмкіндік беру;

• ұжымдық өмір нормаларына, мемлекет заңдарына, адамдарға пайда әкелгісі келетіндігіне, достары мен 

құрдастарына қиындықтарды жеңуге көмектесуге оң көзқарас қалыптастыру;

• әрбір білім алушыны білім беру ұйымының қоғамдық өміріне тарту;

• өзіндік ойлау мен өзіндік сана-сезімді, көшбасшылық мінез-құлық дағдыларын, ұйымдастырушылық

білімді, іскерлікті, ұжымдық және басшылық қызмет дағдыларын дамыту.



Мектеп Парламент жоспары

Парламентінің 
жоспары 7 бағытты 

қамтиды 

ІІ. Рухантят

ҮІ. Жетіжарғы

ҮІ. Салауат
Ү. Еңбек

ҮІІ. Экоәлем

ІІІ. Отан

Ақпараттық-
насихаттау 

жұмысы

І. Зерде



Мектеп Парламенті жоспарына сай
өтілген іс - шаралар



Жас ұрпақтардың  Отанды нығайту және 
өркендетудегі рөлі бойынша жобалық 

қызметтердің нәтижелері.  

Республикалық экологиялық жоба 

“From waste to art” жобасына қатыстық



ШҚО ББ Аягөз ауданы бойынша білім бөлімінің

«№1 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ

«Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығы» 

«Мектеп парламенті» 



Қалиханов Нұрдаулет Қайырлыұлы

Туған күні: 13.10.2006 ж

ШҚО ББ Аягөз ауданы бойынша білім бөлімінің

«№1 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ-нің

9 «А» сынып оқушысы

Мектеп президенті

Жетекшілері: Мектеп тәлімгерлері

Советова Айдана Төлегенқызы

Құсаинова Балжан Бейсенғазықызы

Байлныс номері: 8 747 430 41 33

8 778 360 80 21













Парламент мақсаты:

Оқушылардың табысты әлеуметтенуі және өзін-өзі тиімді жүзеге асыруы үшін жағдай жасау, сондай-ақ    туындайтын мәселелерді білім 

алушылардың өз бетінше шешуі үшін мүмкіндіктер жасау.

Парламент міндеттері:

1) білім алушылардың шығармашылық белсенділігін және өз бетінше әрекет етуін іске асыру;

2) білім алушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға, оның ішінде білім беру, әлеуметтік-тұрмыстық   және олардың мүдделерін қозғайтын өзге де 

мәселелерді шешуге көмек көрсету болып табылады;

3) білім беру ұйымының басшылығына білім беру және ғылыми міндеттерді шешуде, білім алушылардың бос уақыты мен тұрмысын ұйымдастыруда, 

салауатты өмір салтын насихаттауда көмек көрсету;

4) білім беру ұйымдарына білім беру және тәрбие процесі шеңберінде өткізілетін іс-шараларға көмек көрсету;

5) білім беру ұйымының рухы мен дәстүрлеріне патриоттық қатынас жасауға, білім алушылардың санасын және олардың өз білім деңгейіне талап етуін 

арттыруға, мүлікке ұқыпты қарауға тәрбиелеуге бағытталған жұмыстар жүргізу;

6) білім алушыларды білім беру ұйымының қызметі туралы хабардар ету;

7) қазақстандық қоғамды дамытудың нақты күші және стратегиялық ресурсы ретінде балалар мен жастар туралы қоғамдық пікір қалыптастыруға 

қатысу;

8) балалар мен жастардың қоғамдық маңызы бар бастамаларын іске асыруға көмек көрсету болып табылады.

9. Білім беру ұйымдарында Парламент қызметі өңір мен білім беру ұйымының ерекшелігін ескере отырып айқындалатын басқа да міндеттерді шешуге 

бағытталған.





Басым бағыт жобалары

СҮЙІСПЕНШІЛІК

ЖАРШЫСЫ

ҰШҚЫР ОЙ 

АЛАҢЫ

«ЕРІКТІЛЕР»

«АЯЛЫ АЛАҚАН»

МЕН 

САЛАУАТТЫ

ӨМІР

ӨНЕРЛІ ӨРЕН

ЖОБАСЫ

ЭKO START

ҚҰҚЫҚТЫҚ 

МӘДЕНИЕТ

ЖАҢАЛЫҚ

ЖАРШЫСЫ



Жылдық жұмыс 
жоспары

Жобалық 
қызметінің 
бағыттары

Іс-шаралар атауы, өткізілу формасы

«ҚҰҚЫҚТЫҚ 
МӘДЕНИЕТ» 

ЖОБАСЫ

1.Парламенттің жобалау кеңсесін құру
2.Мектеп Парламенті президентін сайлау 
күнін бекіту.
3.Оқу жылына жұмыс жоспарын бекіту.
Сыныптардағы өзін-өзі басқару ұйымын
сайлау.
ҚР «Білім туралы», «Мемлекеттік Жастар
саясаты туралы» Заңдарын, ҚР өзге де
нормативтік-құқықтық актілері мен
мектепішілік Ережемен таныстыру
Мектепішілік /мектеп формасы, оқулық,
суық қару, т.б./ рейд
Құқық қорғау органдары қызметкерлерімен 
кездесу

Жобалық 
қызметінің 
бағыттары

Іс-шаралар атауы, өткізілу 
формасы

«ЭКО START» 
ЖОБАСЫ

«Табиғат тамашалары» 
суреттер байқауы

«Қоқысты қайта өңдеу мүмкін 
бе?» танымдық сабақ

«Еңбек және экология ел 
амандығы» саяхат сағаты

«Әке көрген оқ жонар, шеше 
көрген тон пішер» қолөнер 
көрмесі

Жобалық қызметінің 
бағыттары

Іс-шаралар атауы, өткізілу формасы

«ЖАҢАЛЫҚ 
ЖАРШЫСЫ» ЖОБАСЫ

Ақпараттық бұрыш жасау.
«Оқулықты күтіп ұста» радиолинейкасы. 

Парламент отырысын өткізу
«Ең үздік оқушы» деп аталатын білім
сайысы

«Ұстаз ұлы тұлға» тақырыбында жас
блогерлер айдары
«Мектеп NEWS» апталық жаңалықтарды 
жариялау. 
Газет-журнал беттеріне мақала жазу

Жобалық 
қызметінің 
бағыттары

Іс-шаралар атауы, өткізілу формасы

«СҮЙІСПЕН
ШІЛІК -

ЖҮРЕКТЕН» 
ЖОБАСЫ

«Ұстазым – алтын діңгегім» мерекелік
құттықтаулар жолдау

«Жан қазынасы – адамгершілік негізі» тренинг

«Әдептілік ар-ұят – адамдықтың белгісі»
дөңгелек үстел
«Мен ерекше баламын» байқауы
«Мейірім шуағы» акциясы

Жобалық қызметінің 
бағыттары

Іс-шаралар атауы, өткізілу 
формасы

«МЕН САЛАУАТТЫ ӨМІР 
САЛТЫН ҚОЛДАЙМЫН!» 

ЖОБАСЫ

«Денсаулық – сенің
байлығың» стендін безендіру

«Мектеп Лигасы» спорттық іс-
шаралар
«Мектеп денсаулық ортасы
бола ала ма?» дебат өткізу
Медицина мамандарымен
кездесу ұйымдастыру
«Таза мектеп – таза сынып»
акциясы

Жобалық қызметінің 
бағыттары

Іс-шаралар атауы, өткізілу формасы

«ӨНЕРЛІ ӨРЕН» 
ЖОБАСЫ

«Елбасы мұраты – ел бақыты»
мерекелік концерт

«Тәуелсіз тұғырым!» патриоттық
әндер байқауы
«Тәуелсіздік – теңдігімнің айнасы»
қойылым

«Біз өнерлі жастармыз!» флеш-моб

Жобалық 
қызметінің 
бағыттары

Іс-шаралар атауы, өткізілу формасы

«Қайырымдылық – ізгілік нұры» челлендж

«Жүрегім толы мейірім» акциясы

«Мен қамқор баламын» видеоролик сайысы

«Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көрерсің»
тақырыбында қарияларға көмек көрсету

Жобалық 
қызметінің 
бағыттары

Іс-шаралар атауы, өткізілу формасы

«ҰШҚЫР ОЙ 
АЛАҢЫ» 
ЖОБАСЫ

«Тәртіп пен парыз» пікірталас

«Жастарда патриоттық рух бар ма?» дебат

«Интернеттің зияны мен пайдасы» пікірталас

«Дін, қоғам және халықаралық қауіпсіздік» дебат
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«ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ» ЖОБАСЫ
НЕГІЗІ ▪ 2021-2022 оқу жылына арналған №1 педагогикалық кеңестің шешімі

МИССИЯСЫ

▪ Мектеп-интернат оқушылары арасында мәдениетаралық түсіністік, үздіксіз білім мен тәрбие алуға

және жоғары адамгершілік құндылықтарды дамытуға бағытталған Зияткерлік қоғам құруға үлесін

қосу

▪ Парламент мүшелері толерантты әлем құруға бағыттайтын және үйлесімді дамуға мүмкіндік

беретін адами капиталы мол жаһандық азамат болуға талпыну
ҰСТАНЫМЫ

МАҚСАТЫ
Мектеп-интернаттың 

оқу-тәрбие үрдісін 

демократияландыру

Оқушылардың 

көшбасшылық қабілетін 

дамыту

Оқушылардың 

қызығушылығы мен 

қажеттіліктерін жүзеге 

асыруға жағдай жасау
Оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруға 

бағытталған жұмыстарды оқушы қажеттіліген 

қарай ұйымдастыру

Оқушыларды жатақханада басшылыққа алып отыратын өнегелік 

жүріс-тұрыс ережесін, толеранттық ретінде өзгелердің кемшілігіне 

кешіріммен қарауға, төзе білуге, басқаны қабылдай білуге  

бағыттау
МІНДЕТТЕРІ

Мектеп – интернат ережесін 

орындауды бақылау

Жатақхана ережесін сақтауды

бақылау 

Сұранысқа ие шаралар 

ұйымдастыру 
БАЙЛАНЫС 

АЛГОРИТМІ

ДТІЖО, ЖМ, ҰП, 

ӘП, ПП, БӘД

Мектеп-интернат

оқушылары
Сынып көшбасшылары және “Өзін-өзі 

басқару” ұйымының үйлестірушілері
МЕКТЕП-ИНТЕРНАТ

ДИРЕКТОРЫ

ОҚУШЫЛАР 

ПРЕЗИДЕНТІ
НЫСАНЫ

ПРЕМЬЕР 

МИНИСТР

ОҚУ

МИНИСТРІ

МӘДЕНИЕТ

МИНИСТРІ

ТӘРБИЕ

МИНИСТРІ

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ ЖОСПАРСАЙЛАУ ҰЛЫҚТАУ МАҚСАТ МІНДЕТ ЖҰМЫС

ЖҰМЫС 

МАЗМҰНЫ
ҚАДАҒАЛАУ

ШАҢЫРАҚ 

ЖИЫНЫ
БАСҚАРУ ІС-ШАРА КЕЗЕКШІЛІК НӘТИЖЕ

ҚҰНДЫЛЫҚ ЭМПАТИЯПАТРИОТИЗМ
ҮЙЛЕСІМДІ 

ДАМУ

ӨЗІН-ӨЗІ 

ТАНУ

ЕҢБЕКСҮЙ 

ГІШТІК
ҚҰРМЕТ



•Мектеп-интернаттың оқу-тәрбие үрдісін 

демократияландыру

•Оқушылардың көшбасшылық қабілетін 

дамыту

•Оқушылардың қызығушылығы мен 

қажеттіліктерін жүзеге асыруға жағдай 

жасау

•Оқушылар президентімен 
жүргізілетін жұмыстарды жоспарлау 
арқылы мектеп, жатақхана 
ережелерінің сақталуын 
министрлермен бірге тексеру, 
қадағалау, рейд жасау және 
тоқсандық есеп жасау

Мақсаты Міндеттері

Ұстанымы

•Парламент мүшелері толерантты
әлем құруға бағыттайтын және
үйлесімді дамуға мүмкіндік беретін
адами капиталы мол жаһандық
азамат болуға талпыну

Миссиясы

Мектеп-интернат оқушылары арасында 
мәдениетаралық түсіністік, үздіксіз білім мен 
тәрбие алуға және жоғары 
адамгершілік құндылықтарды дамытуға 
бағытталған Зияткерлік қоғам құруға 
үлесін қосу



МЕКТЕП ПАРЛАМЕНТІ 5 БАСТАМАСЫ

«Мазмұндама»

тележобасы

“Eco Alem”
жобасы

“Қауіпсіз    интернет” 

жобасы

“Құқығыңды 

құрметте” 

жобасы

“Парламент      

тынысы” 

жобасы 



Жылдық жұмыс жоспары
Атқарылатын іс-
шаралар

Форматы Қатысушы
сыныптар

Өткізілу мерзімі Мақсаты

<Daryn Party> Көңіл көтеру кеші 7-10                   
сыныптар

Қараша Оқушылардың көңілін көтер
у

Жатақхана 
тазалығын  сақтау

Тексеру 7-11
сыныптар

Сәрсенбі күні Оқушыларды тазалыққа        
шақыру

Асхана тазалығын         
тексеру

Тексеру 7-11
сыныптар

Сейсенбі және           
бейсенбі күндері

Тазалыққа шақыру

Сынып  тазалығын        
тексеру

Тексеру 7- 11
сыныптар

Күн сайын Тазалыққа шақыру

Кітап клубы Үйірме 7-10 
сыныптар

Бейсенбі күні Оқушылардың  кітапқа  
баулу

Дебат клубы Үйірме 7-10                   
сыныптар

Сәрсенбі күндері Оқушылардың сөйлеу
шеберлігін  арттыру

«TEDxDARYN» Үйірме 7-10
сыныптар

Сәйсенбі күндері Оқушылардың ойлау               
қабілетін



Волейболдан        
спорттық жарыс

Спорттық сайыс 9-11сыныптар Қазан Оқушылардың 
қабілетін арттыру

Өзін-өзі басқару 
күні

Басқару 7-9 сыныптар Оқушыларды
ұстаздыққа баулу

Сурет байқауы Жарыс 7-11 сыныптар Қараша Оқушыларды
суретке баулу 

<Daryn Party> Көңіл көтеру кеші 7-8 сыныптар Оқушылардың
көңілін көтеру

Үстел тенисінен 
жарыс

Спорттық сайыс 7-10 сыныптар Желтоқсан Оқушылардың
қабілетін арттыру

<Қысқы қызық>
Видеоролик түсіру 
жарысы

Сайыс 7-10 сыныптар Оқушыларды 
машықтау

Шахматтан жарыс Сайыс 7-10 сыныптар Қаңтар Оқушылардың
қабілетін арттыру

IT бағытындағы 
үш күндік сайыс

Сайыс 7-10 сыныптар Ақпан Оқушылардың
қабілетін арттыру

Би кеші Көңіл көтеру 7-11 сыныптар Ақпан



ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ЖОБАСЫ

БОЙЫНША ЖҮРГІЗІЛГЕН 

ЖҰМЫСТАР



Р/с Қатысушының аты-жөні Оқу орны атауы Қатысушының 
байланыс
телефоны

Жетекешінің
аты-жөні,  
лауазымы

1 Каспиева Гулжайна
Қайратқызы

Атырау облысы
Құрманғазы 

ауданы 
«Н.С.Манаев 

атындағы жалпы 
орта мектебі» 

КММ-сі

+77776652478
+77754973916

Мектеп 
директорының
тәрбие жұмысы 

жөніндегі 
орынбасары
Магзомова

Мейрамгуль
Аккалиевна



лддюдь
Біз ең таза қоғам 

құрамыз!

«PARASAT» 
өзін-өзі басқару 

ұйымы

Атырау облысы

Құрманғазы ауданы

«Н.С.Манаев атындағы жалпы орта мектебі» КММ

«PARASAT» өзін-өзі басқару ұйымы

Күн шапағы – жарқын болашақ

Қос алақан – адалдық, мейірімділік, қамқорлық

Алақан үстіндегі балалар – болашақтарына 
сенімді, адал ұрпақ

Үш түс /қызыл, көк, сары/ - оқушылардың 
эстетикалық талғамын және қоршаған ақиқатқа 

мейірімді және патриоттық көзқарасын  тәрбиелеу

Ұраны - «БІЗ ЕҢ ТАЗА ҚОҒАМ ҚҰРАМЫЗ!»



Мақсаты: Еліміздің мүддесін ойлайтын, экономикалық

бәсекелестікке қабілетті, Білім мен өнерге құштар, 

елінің тарихын білетін, тілін, дінін, әдет ғұрп, салт- санасын

қастерлейтін, еңбекқор да, салауатты, адами құндылықтар бойына

қалыптасқан, әділетті, қайсар тұлғаны өзін- өзі

басқарту арқылы қалыптастыру.

Міндеті: Өзін- өзі басқару ұйымының

бағдарламасы негізінде сапалы білім саналы

тәрбиенің жан- жақты артуына оқушы, жастар

ұйымының белсенділігін арттыру;

«PARASAT» өзін-өзі басқару ұйымы

Парламент Президенті

Хапсихова Назерке Сарсенбайқызы



МЕКТЕП ПАРЛАМЕНТІ ҚҰРЫЛЫМЫ

ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК

ФРАКЦИЯСЫ 

БАЛАНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ 

ЖӨНІНДЕГІ МЕКТЕП 

УӘКІЛІ

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ТӘРТІП

ФРАКЦИЯСЫ

ҚҰРЫЛЫМ МОДУЛЬДЕРІ

МЕКТЕП ПРЕЗИДЕНТІ

ӨЗГЕРІСТЕР ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ

ФРАКЦИЯСЫ 

СПОРТ ЖӘНЕ СӨС

ФРАКЦИЯСЫ 

ҚАМҚОРЛЫҚ (ЕРІКТІЛІК) ФРАКЦИЯСЫ 

АҚПАРАТ  ЖӘНЕ БАСПА

ФРАКЦИЯСЫ 

БАҚЫТ ФРАКЦИЯСЫ  

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ДЕБАТТЫҚ
ҚОЗҒАЛЫС ФРАКЦИЯСЫ 
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№ Іс-шара атауы Мерзімі Жауапты Орындалысы

1 «Мектеп парламенті» ұйымының 2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс жоспарын құру Қыркүйек Жоспар

2 Жұмыс қорытындыларын шығару Zoom арқылы ай сайын
Мектеп парламенті  

ұйымының мүшелері
Ақпар

Мектеп Президенті

1 Сынып көшбасшыларымен ұйымдастыру жұмыстары Үнемі Мектеп Президенті Ақпар

2
«Ұрпақ тәрбиесі-ұлт болашағы» деген дөңгелек үстел

/8-9 сыныптар/
Қараша

Мектеп Президенті
Әзірлеме, ақпар

3 «Қауіпсіз интернет» акция Желтоқсан
Мектеп Президенті

Ақпар, фото

Құқық және тәртіп фракциясы

1 «Где логика?» танымдық сайыс /9сыныптар/ Қараша
Құқық және тәртіп 

фракция жетекшісі 
Әзірлеме, фото

2 «Тұңғыш Ел Президенті» плакаттар сайысы /5-8сыныптар/ Желтоқсан
Құқық және тәртіп 

фракция жетекшісі 
Ақпар, фото

3 Сынып белсенділерімен жұмыс Айына 1рет
Құқық және тәртіп 

фракция жетекшісі 
Ақпар

Өзін-өзі тану және бақыт фракциясы

1 «Менім сүйікті қалам» презентация жарысы /9-10 сыныптар/ Қыркүйек
Өзін-өзі тану және бақыт 

фракция жетекшісі
Ақпар, фото

2 «Ұстаз аты-ұлы есім» үгіт-насихат топтарының жарысы /5-9 сыныптар/ Қазан
Өзін-өзі тану және бақыт 

фракция жетекшісі
Ақпар, фото

3 «Жарқын болашаққа қосар үлесім»  шығарма жазу Қаңтар
Өзін-өзі тану және бақыт 

фракция жетекшісі
Ақпар

4

«мақалдап сөйлеу- шешенге тән» интелектуалды жарысы

\5-9сыныптар\ Ақпан
Өзін-өзі тану және бақыт 

фракция жетекшісі
Әзірлеме, фото

Мәдениет және өнер фракциясы

1 «Күз ханшайымы мен ханзадасы» сайысы /8-10сыныптар/ Қазан
Мәдениет және өнер 

фракция жетекшісі
Әзірлеме, фото

2 «Төрле, төрле Жаңа жыл» мерекелік кеш Желтоқсан
Мәдениет және өнер 

фракция жетекшісі
Ақпар, фото

3
«Жас сұңқар» байқауы /5-11сыныптар/ Ақпан

Мәдениет және өнер 

фракция жетекшісі
Әзірлеме, фото

4 «Қош келдің, әз Наурыз!» мерекелік кеш /7-10сыныптар/ Наурыз
Мәдениет және өнер 

фракция жетекшісі
Ақпар, фото

5 «Қазақша КВН» байқауы /6-9сыныптар/ Сәуір
Мәдениет және өнер 

фракция жетекшісі
Ақпар, фото

«PARASAT» Мектеп Парламенті өзін-өзі басқару ұйымының жылдық жұмыс жоспары

2021-2022 оқу жылы



1 «Салауатты өмір- денсаулық кепілі» /5-9 сыныптар/ қыркүйек
Экология және еңбек фракция 

жетекшісі
Ақпар, фото

2 «Мен жасыл әлемді қолдаймын!» қазан
Экология және еңбек фракция 

жетекшісі
Ақпар, фото

3 "Тазалық - саулық негізі" /1-4 сыныптар/ желтоқсан
Экология және еңбек фракция 

жетекшісі
Ақпар, фото

Қамқорлық фракциясы

1 Эко-челендж «Анти пластик» Қыркүйек Қамқорлық фракция жетекшісі Ақпар, фото

2 «Құстар ұясы» құстарға арналған ұяшықтар құру Наурыз Қамқорлық фракция жетекшісі Ақпар, фото

3 «Жүректен жүрекке» қайырымдылық марафоны Сәуір Қамқорлық фракция жетекшісі Ақпар, фото

4 «Бала қуанышы» акциясы Сыйлықтар мен тосын сыйлар Мамыр Қамқорлық фракция жетекшісі Ақпар, фото

Дебат қозғалысының фракциясы

1 Қала күні «Менің қалам-менің өлкем» Қазан 
Дебат қозғалысының фракция 

жетекшісі
Ақпар, фото

2
16 желтоқсан ҚР Тәуелсіздігі күні! «Тәуелсіздік тұғырым» 

тақырыбында дебат турнирі
Желтоқсан 

Дебат қозғалысының фракция 

жетекшісі
Ақпар, фото

3
«Құқық бұзушылық неден басталады?» тақырыбында дебат 

турнирі
Қаңтар 

Дебат қозғалысының фракция 

жетекшісі
Ақпар, фото

4
«Ауған соғысының ержүрек батырлары» күніне орай дебат 

ойыны
Ақпан 

Дебат қозғалысының фракция 

жетекшісі
Ақпар, фото

Ақпарат фракциясы

1 «Тіл ұлттың жаны» эссе жазу Қараша Ақпарат фракция жетекшісі Ақпар

2 «Салауатты өмір салты» плокаттар, газеттер сайысы Қараша Ақпарат фракция жетекшісі Фото, ақпар

3 «Тәуелсіздік тауымыз» ақпараттық стенд безендіру Желтоқсан Ақпарат фракция жетекшісі Фото

4 Мерекелік газеттер шығару, стенд жасау жұмыстары Мамыр Ақпарат фракция жетекшісі Фото

Спорт және салауатты өмір салты фракциясы

1 Таңғы жатығуларды қадағалау Үнемі
Спорт және салауатты өмір салты 

фракция жетекшісі
Ақпар

2 «Салауатты өмір- көтеріңкі көңіл» спорттық жарыс /1-4сыныптар/ Қаңтар
Спорт және салауатты өмір салты 

фракция жетекшісі
Ақпар, фото

3 Волейбол, футбол ойындарының лицейшілік жарыстар ұйымдастыру Сәуір
Спорт және салауатты өмір салты 

фракция жетекшісі
Ақпар, фото

4
«Ойлан да қозғал» квест ойындары

/7-9сыныптар/
Мамыр

Спорт және салауатты өмір салты 

фракция жетекшісі
Ақпар, фото



https://www.facebook.com

/100008320657857/

posts/2999083543712305/?d=n

https://www.facebook.com

/100008320657857/posts/

2930291730591487/?d=n

https://www.facebook.com

/100008320657857/posts/

2913042352316425/?d=n

https://www.facebook.com

/100008320657857/posts/

2911414559145871/?d=n

https://www.facebook.com

/100008320657857/

posts/2906527316301262/?d=n

https://www.facebook.com

/100008320657857/posts/

2902101713410489/?d=n

https://www.facebook.com/100008

320657857/posts/28713971464809

46/?d=n

«Отбасы – бақыт мекені» 

ата-аналармен дебаттық турнир

«Құқық бұзушылыққа жол жоқ, 

өйткені біз бақытты елде тұрамыз» өңірлік 

жолдастық кездесу /педагогтармен/

Біз ең таза қоғам 
құрамыз!

https://www.facebook.com/100008320657857/
https://www.facebook.com/100008320657857/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/100008320657857/posts/2906527316301262/?d=n
https://www.facebook.com/100008320657857/posts/2906527316301262/?d=n
https://www.facebook.com/100008320657857/posts/2906527316301262/?d=n
https://www.facebook.com/100008320657857/posts/2902101713410489/?d=n
https://www.facebook.com/100008320657857/posts/2902101713410489/?d=n
https://www.facebook.com/100008320657857/posts/2902101713410489/?d=n
https://www.facebook.com/100008320657857/posts/2871397146480946/?d=n


«Ризашылық – мейірімділік бұлағы» 

мәдени білім беру жобасы аясында мектепішішілік дебат турнир

1.Бұл палата волонтер болуды мейірімділіктің, адамгершіліктің, білімділіктің

белгісі деп есептейді.

2.Бұл палата волонтер болуды қоғамға риясыз пайда әкелу деп ойлайды.

3.Бұл палата волонтердің еңбек ақысы төленуі керек деп есептейді

https://www.facebook.com/100008320657857/posts/28713971
46480946/?d=n

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ДЕБАТТЫҚ
ҚОЗҒАЛЫС ФРАКЦИЯСЫ 



https://www.facebook.com/100014894496

475/posts/819827475190395/?d=n

Қамқорлық фракциясы

https://www.facebook.com/100014894496475/posts/819827475190395/?d=n


Еріктілер қозғалысың қызметін жандандыру 

бағытында жұмысын жоспарлау

«Мен еріктілер қатарындамын» акциясы

Волонтерлік қозғалыс - елге риясыз қызмет ету мақсатындағы
"Қоғамға қызмет" әлеуметтік қайырымдылық жобалары

шеңберіндегі мектептің ерікті қозғалысы

https://www.facebook.com/100014894496

475/posts/819827475190395/?d=n

Қамқорлық фракциясы

https://www.facebook.com/100014894496475/posts/819827475190395/?d=n


«Мен еріктілер қатарындамын» акциясы

(ерікті ретінде қоғамдық өмірге белсенді қатысып жүрген азаматтармен кездесу)

«Ерікті болу – ерлікпен тең» еріктілермен кездесу

Сілтеме:

https://www.facebook.com/1

00008320657857/posts/28571

10961242898/?d=n

https://www.facebook.com/100008320657857/posts/2857110961242898/?d=n
https://www.facebook.com/100008320657857/posts/2857110961242898/?d=n


«Шексіз мейірімділік»

қарияларға құрмет көрсету акциясы

https://www.facebook.com/100008320657857/posts/2859852227635438/?d=n

https://www.facebook.com

/100008320657857/posts/2

872390206381640/?d=n

https://www.facebook.com/100008320657857/posts/2859852227635438/?d=n
https://www.facebook.com/100008320657857/posts/2872390206381640/?d=n


СПОРТ ЖӘНЕ СӨС ФРАКЦИЯСЫ 

Біз салауатты өмір салтын қолдаймыз!



Жасы кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын-алу және 

профилактикалық шаралар

Тақырыбы: 

«Құқық бұзушылықтың алдын-алу - басты міндет»

https://www.facebook.com/100008320657857/posts/

2856389604648367/?d=n

https://www.facebook.com/100008320657857/

posts/2856359861318008/?d=n

https://www.facebook.com/100008320657857/p

osts/

2852054861748508/?d=n

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ТӘРТІП ФРАКЦИЯСЫ 

https://www.facebook.com/100008320657857/posts/
https://www.facebook.com/100008320657857/
https://www.facebook.com/100008320657857/posts/


ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫСТАҒЫ  КЕЗДЕСУ



ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ТӘРТІП ФРАКЦИЯСЫ 

Мақтанышым – мемлекеттік рәміздер



Ұраны: 

Табиғатты қорғау – біздің басты борышымыз!

ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК

ФРАКЦИЯСЫ (КАБИНЕТ, 
КОМИТЕТ ЖӘНЕ Т.Б.)

Экология және еңбек фракциясы


