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                                                 Ақсукент 2022ж 



Әдістемелік  кеңестің жұмыс жоспары 

 

№ Жұмыстың мазмұны Орындау мерзімі Жауаптылар Аяқталу 

нысаны 

                                                 №1 отырыс  

1  2022-2023,оқу жылына оқу жұмыс 

жоспарлары мен оқу бағдарламаларын 

қарау  және мақұлдау. 

27.08.22ж 

ПБ төрайымдары  

2  2022-2023 оқу жылына әдістемелік 

жұмыстың жоспарын қарау және 

мақұлдау. 

Әдіскер  

3  Жас маман мектебінің жұмыс 

жоспарын бекіту   

Әдіскер  

4  2022-2023 оқу жылына әдістемелік 

кеңес жоспарын қарау және мақұлдау.  

Директордың оқу ісі 

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер 

 

5  Пән апталықтарын, ашық 

сабақтардың жоспарларын , 

әдістемелік семинарларды өткізу 

кестелерін бекіту   

Әдіскер, 

ПБ төрайымдары 

 

6  Білім туралы № 319-III. 01.09.2022  

Педагог мәртебесі туралы № 293-VІ. 

03.05.2022 

Оқулықтар, ОӘК, ЭО және ҚОӘ 

шығаруға қойылатын бiлiктiлік 

талаптар № 171. 23.07.2013 

Педагогтерді аттестаттаудан өткізу 

қағидалары № 83. 12.11.2021 

Республикалық және халықаралық 

олимпиадалар мен ғылыми жобалар 

конкурстарының тізбесі № 514. 

17.08.2022 

Президенттік олимпиаданы 

ұйымдастыру және өткізу № 99. 

07.04.2020 

Студенттер және оқушылар 

лигаларын қалыптастыру № 549. 

25.01.2016 

ОӘЖ және ҒӘЖ ұйымдастыру № 583. 

06.05.2021 

«Үздік педагог» атағын беру 

қағидаларын № 12. 09.08.2022   

Дуальды оқытуды ұйымдастыру 

қағидалары № 50. 18.05.2021 

ТжКБ мамандықтары бойынша ҮОЖ 

мен ҮОБ № 384. 22.01.2016 

 нормативтік құжаттармен жұмыс 

жасау. 

 

Әдіскер 

 ПБ төрайымдары 

 

7  Арнайы пән оқытушыларының  

педагогикалық жүктемелерін 

талқылау,ұсыныстар.  

Бөлім меңгерушілер, 

пән бірлестік 

 



төрайымдары, арнайы 

пән оқытушылар. 

8  Оқытушылардың жеке жоспарларын 

және өзін- өзі жетілдіру 

тақырыптарын бекіту   

ПБ төрайымдары  

9 Worldskills - 2022 республикалық 

кәсіби шеберлік конкурсына қатысуға 

дайындықты ұйымдастыру   

Колледждің іс-тәжірибе 

ісі жөніндегі орынбасар  

ПБ төрайымдары 

Жауапты сарапшылар 

 

10 Колледж ішілік инновациялық жұмыс 

жоспарын бекіту.Жетекшілер 

дайындау. 

 

Исматуллаева Ә.М  

                                        №2 отырыс  

11 Оқу-жоспарлау құжаттаманы рәсімдеу 

сапасын тексеру қорытындылары 

29.10. 2022 ж. 

 

Директордың  

өндірістік оқу ісі 

жөніндегі орынбасары 

 

 

12 2022-2023 оқу жылында біліктілік 

санаттарына аттестаттаудан өтетін 

педагогикалық қызметкерлердің 

аттестацияға дайындығы 

Исматуллаева Ә.М 

ПБ төрайымдары 

 

13 Ашық сабақтардың талдау  

мониторингі 

Исматуллаева Ә.М 

ПБ төрайымдары 

Пән оқытушылар 

 

14 Оқытушылардың онлайн түрде және 

офлайн түрде  конкурстарға қатысуы. 

Исматуллаева Ә.М 

ПБ төрайымдары 

 

 

15 Оқытушылардың онлайн түрде және 

офлайн түрде  олимпиадаларға 

қатысуы. 

Исматуллаева Ә.М 

ПБ төрайымдары 

 

 

                               №3 отырыс  

16 Колледж бойынша білім 

алушылардың рейтингін анықтау 

мониторинг көрсеткіші 

28.12. 

22ж 

Директордың  ОІ 

жөніндегі орынбасары 

 

17 Білім беру мазмұнының жаңартылуы 

жағдайларында жалпы білім беру 

пәндерінің сабақтарын 

ұйымдастырудың тиімді әдістері.  

ПБ төрайымдары 

 

 

18 Өндірістік тәжірибені ұйымдастыру 

сұрақтары бойынша жұмыс беруші 

әлеуметтік серіктестермен өзара 

әрекеттесу   

Директордың  ОӨІ 

жөніндегі 

орынбасарлары 

 

19 Worldskills – 2023 өңірлік кәсіби 

шеберлік конкурсының дайындық 

жұмыстары   
 

Колледждің іс-тәжірибе 

ісі жөніндегі орынбасар  

ПБ төрайымдары 

Жауапты сарапшылар 

 

20 Инновациялық жұмыстарының 

қорытындысы  
Исматуллаева Ә.М 

ПБ төрайымдары 

 



21 Пән бірлестіктер облыстық деңгейде 

өткізген ашық медиа сабақтарының  

қорытындысы 

 

Исматуллаева Ә.М 

ПБ төрайымдары 

 

22 Жас мамандар мектебі  
 

Исматуллаева Ә.М 

ПБ төрайымдары 

 

23 Оқытушылардың жеке жұмысары 

бойынша жарты жылдық есептерін 

қабылдау 

 

Исматуллаева Ә.М  

24 Оқытушылардың сабақ беру сапасы 

бойынша мониториг көрсеткіші  
Исматуллаева Ә.М  

25 Педагог кадрларды аттестаттау және 

біліктілігін арттыру, өндірісте 

тағылымдамадан өтуге талдау 

 

Исматуллаева Ә.М  

                                  №4 отырыс  

26 Пән олимпиадаларын өткізу кестесін 

қарау және талқылау. 

28.02.23ж 

Әдіскер 

ПБ төрайымы 

 

27 Білім берудің жаңартылған 

мазмұнының бағдарламасы бойынша 

үлгілік оқу жоспарлары бойынша 

ұсынымдар  

Әдіскер 

ПБ төрайымы 

 

 

28 Педагогикалық ұжымның кәсіби 

бағдарлау бойынша жұмыстар 

Директордың  оқу 

тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

 

29 Колледж ішілік ғылыми-практикалық 

жұмысты ұйымдастыру,жоспарын 

талқылау. 

ПБ төрайымдары 

Исматуллаева Ә.М 

 

30 Педагог кадрлардың өзін-өзі 

жетілдіру жұмыстарын ұйымдастыру  

ПБ төрайымдары  

31 Ашық сабақтардың жоспары ПБ төрайымдары 

Исматуллаева Ә.М 

 

№5 отырыс 

33 А.Байтұрсыновтың 150 жылдығына 

орай «Мамандық жетістік мерейің»-

атты  көрменің қорытынды.  

29.04.23ж 

ПБ төрайымдары 

Исматуллаева Ә.МПБ 

оқытушылары 

 

32 Оқытушылардың авторлық 

бағдарлама ISBN ,УДК оқу -

әдістемелік құралдарын талқылау. 

ПБ төрайымдары 

Исматуллаева Ә. 

МПБ оқытушылары 

 

33 Оқытушылардың  сабақ өту сапасын 

тексеру,мониторинг шығару. 

ПБ төрайымдары 

Исматуллаева Ә.М 

ПБ оқытушылары 

 

34 Оқытушылардың ОӘЖ,ЖОБ,КТЖ 

құжаттарының сапасын тексеру. 

ПБ төрайымдары 

Исматуллаева Ә.М 

ПБ оқытушылары 

 



35 Білім алушылардың сапалық 

мониторингі. 

ПБ төрайымдары 

Исматуллаева Ә.М 

ПБ оқытушылары 

 

36 Сабаққа ену ,жас мамандармен 

жұмыс. 

ПБ төрайымдары 

Исматуллаева Ә.М 

ПБ оқытушылары 

 

                      № 6 отырыс  

37 2022-2023 оқу жылындағы оқу-

әдістемелік жұмыстарды 

қорытындылау 

10.06.23ж 

Исматуллаева Ә.М  

38 ПБ төрайымдарының 2022-2023 оқу 

жылында жүргізілген жұмыстарының 

есебі 

ПБ төрайымдары  

39 2022-2023 оқу жылына оқу -

әдістемелік жоспарларын ұсыну. 

Исматуллаева Ә.М  

 

 

 


