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1.Білім беру ұйымын (БҰ) бағалаудың негізгі нысаны субъектіге
бармай профилактикалық бақылау және білім беру ұйымдарының
жыл сайынғы өзін-өзі бағалауы болып табылады.
2. ҚБ бағалау критерийлері «Білім туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес әзірленеді. Олар оқу қызметін
өзін-өзі бағалау үшін қолданылады.
3. ҚБ профилактикалық бақылау жоғары тұрған орган бекіткен
кестеге сәйкес жүзеге асырылады.
1. 3 жылдан кейін мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы
білім беретін оқу бағдарламаларын енгізу;
2. 4 жылдан кейін бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім
берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыру;
3. ТжКБ білім беру бағдарламаларын мамандарды бірінші оқу
жылынан кешіктірмей іске асыру

1.Білім беру ұйымының ресми интернет-ресурстарында
орналастырылған оқу қызметін өзін-өзі бағалауға арналған
материалдар;
2. Білім беру саласындағы ақпараттандыру объектісі;
3.Ұйымдар мен уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтері.

Мемлекеттік аттестация қалай өтеді
Негізгі келген құжаттармен: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес,
Қазақстан Республикасының «Білімтанысу туралы» заңын басшылыққа ала отырып,
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 2-ақпандағы
№124 «Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарын бекіту туралы» бұйрығымен
(бұдан әрі – Бағалау өлшемшарттары), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігі Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Шығыс
Қазақстан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментімен (бұдан
әрі – Департамент) 2021 жылғы 12-қарашада бекітілген 2022 жылға арналған
мемлекеттік аттестаттауға жататын білім беру ұйымдарының тізбесі негізінде, 2022
жылғы 28-наурыз бен 1-сәуір аралығында Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы,
Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «С.Сейфуллин атындағы орта мектебі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік аттестаттауын жүргізді.
Аттестаттау ерекшелігі: келусіз бақылау

Мемлекеттік аттестаттау бойынша оқу нәтижелерін қалай бағалауға болады
Мектепте компьютерлік тестілеудің бағалау шкаласы / 4, 9, 11-сыныптар

Мектепішілік аттестаттау комиссиясы құрылды

Білім алушылардың контингенті
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және білім беру әлеуметтік жағдайына және тұрғылықты
мекен-жайына қарамастан, барлық тәрбиеленушілер қамтылуы тиіс. Мектепте
мемлекеттік тілде оқытатын 1 мектепалды даярлық сыныбы, шағын орталықта 2 топ
бар.

Мектепалды даярлық сыныптарының зияткерлік және көркемдік,
шығармашылық конкурстарға қатысу нәтижелері
2017-2022 жылдар

Мектепалды жастағы балалардың ата-аналарынан мектепке дейінгі тәрбие мен
оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына
сәйкес жас топтары бойынша меңгерілуі тиіс білім, білік, дағды көлемін
айқындау үшін «Денсаулық», «Коммуникативтік-тілдік», «Таным»,
«Шығармашылық», «Әлеумет» дағдылары бойынша сауалнама алынды.
Бұл сауалнамаға 11 ата-ана қатысты.
Мектепалды жастағы балалардың ата-аналарынан мектепке дейінгі тәрбие
мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына
сәйкес жас топтары бойынша меңгерілуі тиіс білім, білік, дағды көлемін
айқындау
үшін
«Денсаулық»,
«Коммуникативтік-тілдік»,
«Таным»,
«Шығармашылық», «Әлеуметтік дағдылары» бойынша сауалнама алынды.
«Денсаулық», «Коммуникативтік-тілдік», «Таным», «Шығармашылық»,
«Әлеуметтік дағдылар» бойынша жүргізілген сауалнама мазмұнына сәйкес
көпшілік ата -ана «Келісемін», «Толық келісемін» деп жауап жазды.
Ата-аналардың сауалнамасына қорытынды жасай отырып, олардың көпшілігі
әр сала бойынша жауаптары «Келісемін», «Толық келісемін» деп жауап
жазды.
«Денсаулық сақтау дағдылары» бойынша -100%
«Коммуникативиік-тілдік дағдылары» бойынша-91,%
«Таным дағдылары» бойынша-91,3%
«Шығармашылық дағдылары» бойынша-91%
«Әлеуметтік дағдылары» бойынша-100%

Жыл ішіндегі оқушылар контингентіне тоқталатын болсақ 2017 жылы 6 оқушыға артқан,
2018-2019 жылы 6 оқушыға, 2019-2020 жылы 10 оқушыға, 2020-2021 оқу жылында 22
оқушыға, 2021-2022 жылы оқушы саны 5 оқушыға артты.

Мектептегі оқу үдерісінің сапасы
(оқу жылының қорытындысы бойынша):

Мектепке дейінгі топтарды контингенті, комплектісі
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және білім беру әлеуметтік жағдайына және тұрғылықты
мекен - жайына қарамастан, барлық тәрбиеленушілер қамтылуы тиіс. Мектепте
мемлекеттік тілде оқытатын 1 мектепалды даярлық сыныбы, шағын орталықта 2 топ бар.

2017-2022 оқу жылдары бойынша пән мұғалімдерінің сандық құрамы (саны, білімі, біліктілік
санаты, жас мөлшері, еңбек өтілі) магистрлер саны бойынша жалпы қорытындысы
Мектеп әкімшілігі жұмысының басты бағыттарының бірі кадрлық құрамды нығайту бойынша қызмет
болып табылады. Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңына және мектеп Жарғысына сәйкес
педагогикалық ұжымды білім беру ұйымының басшысы қалыптастырады, қызметкерлерді қабылдау еңбек
шартының негізінде жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15-мамырдағы №252-III
Еңбек кодексіне сәйкес 2017 жылдан бастап жұмысқа қабылданған барлық педагогтармен еңбек шарттары
жасалды. Мектептің педагог кадрларының сандық құрамы қажеттілікке байланысты анықталады.

Тестілеу
Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары
 4, 9, 11-сыныптарда білім алушылары арасында жүргізіледі;
 Компьютерлік форматтағы кешенді тестілеу технологиясы бойынша;
 Бірыңғай жағдайлар мен тең мүмкіндіктер жасалады;
 Компьютерлік тестілеу және тестілік бақылау білім беру саласындағы
уәкілетті органмен айқындалған бақылаушылардың қатысуымен
жүзеге асырылады;
 Білім алушылардың кемінде 90 %-ы тестілеуге қатысқан кезде
жүргізіледі;
 Компьютерлік тестілеу кезіндегі бағалау шкаласы (пайыздық
қатынаста) мынадай түрде айқындалады:
"өте жақсы" – 85-100 %;
"жақсы" – 65-84 %;
"қанағаттанарлық" – 40-64 %;
"қанағаттанарлықсыз" – дұрыс жауаптар емтихан материалындағы
сұрақтар санынан 40 % -дан кем болғанда;

4, 9, 11-сыныптардың білім алушыларымен күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізуін айқындау
және МЖМБС бекіткен тиісті білім деңгейінің мемлекеттік жалпы білім беру стандартының
талаптарында көзделген білім беретін оқу бағдарламаларын меңгеру бойынша оқыту
нәтижелерін бағалау
4-сынып

4,9,11-сыныптардың білім алушыларымен күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізуін айқындау
және МЖМБС бекіткен тиісті білім деңгейінің мемлекеттік жалпы білім беру стандартының
талаптарында көзделген білім беретін оқу бағдарламаларын меңгеру бойынша оқыту
нәтижелерін бағалау
9-сынып

4,9,11-сыныптардың білім алушыларымен күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізуін айқындау
және МЖМБС бекіткен тиісті білім деңгейінің мемлекеттік жалпы білім беру стандартының
талаптарында көзделген білім беретін оқу бағдарламаларын меңгеру бойынша оқыту
нәтижелерін бағалау
11-сынып

Білім беру қызметін өзін-өзі бағалау (бұдан әрі – өзін-өзі бағалау) жүргізу кезінде
зерделеудің негізгі бағыттары мен объектілері болып мыналар табылады:
Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып бастауыш, негізгі орта және жалпы орта
білім берудің жаңартылған мазмұнына қойылатын талаптар:
І. Білім беру ұйымдарының мақсаты, міндеттері мен құндылықтары;
1) білім беру ұйымының жылдық жұмыс жоспарының болуы және МЖМБС талаптарында
айқындалған жалпы орта білім берудің базалық құндылықтарына, мақсаттары мен
міндеттеріне сәйкестігі (бағаланатын кезеңге жылдық жұмыс жоспарларының
көшірмелері қоса беріледі);
2) 2021-2022 оқу жылынан бастап оқу – тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудағы мектептің
алдына қойған мәселесі /тақырыбы/: «Жеке тұлғаның білім сапасын арттыру және жанжақты дамыту - мұғалімнің кәсіби шеберлігі».
Құндылықтары: Тәрбие бөлімінде жүзеге асырылады. Тәрбие жұмысының негізін
жалпыадамзаттық құндылықтар (сенім, ақиқат, әсемдік, бостандық, қайырымдылық,
жақсылық, махаббат, және т. б.) және ұлттық құндылықтар – (тәуелсіздік, патриотизм,
толеранттылық, ана тілі, заңға бағынушылық, этникалық мәдениет, салт-дәстүр) құрайды.
1.Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие;
2.Рухани-танымдық тәрбие;
3.Ұлттық тәрбие;
4.Отбасылық тәрбие;
5.Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие;
6. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие;
7.Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу;
8.Дене тәрбиесі, салауатты өмір салтын қалыптастыру.

2021-2022 оқу жылына сараптама.
2021-2022 оқу жылында мектептің өзекті тақырыбы – «Жеке тұлғаның білім сапасын арттыру және жанжақты дамыту - мұғалімнің кәсіби шеберлігі» атты жұмыс жоспары құрылған.
Мақсаты – Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту үшін жағдай жасау:
- Жеке тұлғаны қалыптастыру үшін мектептің педагогика- психологиялық кеңістігінде баланың шығармашылық
және интеллектуалдық потенциалының дамуына ықпал жасау;
-Білім алушылардың біліміндегі олқылықтардың орнын толықтыру бойынша жүйелі жұмыс жүргізу;
- Жеке тұлғаға бағытталған мектептің оқу- тәрбие үрдісінде жаңа технологиялар мен әдістерді бейімдеу және
енгізу;
- Баланы жан-жақты мәдениетті, қазақ халық педагогикасы қағидаларына бағыттап, алдыңғы қатарлы жеке
тұлға ретінде тәрбиелеу;
-Ақпараттандыру құралдарын кеңінен қолдану.
Міндеті:
- Мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес оқытудың сапасын арттыру; Барлық пәндер бойынша мемлекеттік
білім стандарты талаптарының сақталуының жүзеге асуы;
- Мұғалімдердің теориялық және педагогикалық–психологиялық даярлық деңгейін көтеру;
- Жеке тұлғаның қабілетін, мүмкіндігін және қызығушылығын ескере отырып толық , сапалы білім алуға жағдай
жасау;
- Оқыту процесінің сапасын арттыру, педагогтерде және білім алушыларда кездесетін проблемаларды зерделеу
мақсатында мектепішілік бақылауды күшейту; т.б.
2021-2022 оқу жылына арналған мектептің оқу-жұмыс жоспарлары «Қазақстан Республикасындағы
бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 21.08.2021 №
415 бұйрығы бойынша бекітілген ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш, негізгі, жалпы орта білім беру
стандартын басшылыққа ала отырып жасалды
Мұғалімдердің жалпы саны – 31. Жоғары білімді-30, арнаулы орта-3, жоғары санатты-1, педагог-шебер-2,
педагог-зерттеуші-7, педагог-сарапшы-2, екінші санатты-10, педагог-модератор–11, бейсанатты-10. Педагогтардың
орташа жасы-42.
2021-2022 оқу жылында жалпы оқушы саны -110. Білім сапасы – 80,9%.
9-сыныптар бойынша қорытынды аттестаттауға барлығы 5 оқушы жіберілген. Білім сапасы-83%, 11-сыныпты
2 оқушы бітірген. Білім сапасы-100%

Тәрбие жұмысы нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес 8 бағыт
бойынша жүзеге асырылған. 53 сынып-комлектісі болған. Тәрбие үдерісі
жоспарға сай жүйелі жұмыс жасаған. Әрбір жылға талдау, сараптау
берілген











Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық
тәрбиелеу бағыты
Рухани-танымдық тәрбие бағыты
Ұлттық тәрбие бағыты.
Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі.
Отбасы тәрбиесі бағыты.
Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие бағыты.
Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие бағыты
Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

2018-2022 жылдар арасындағы тәрбие жұмыстарымен айналысатын
педагогикалық кадрлар саны бойынша мәлімет

Сынып жетекшілердің білім мен біліктілігін, еңбек өтілін саралау мониторингі
реті
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Санатсыз Модератор Сарапшы Зерттеуші шебер

Арнаулы
орта

5жылға
дейін

5жыл
10 жыл

10ж20ж

20жылдан
жоғары

1

20182019

0

14

8

1

-

5

-

7

-

3

4

2

20192020

1

12

7

2

-

4

-

7

-

3

4

3

20202021

1

12

2

6

1

4

-

4

2

4

3

Медициналық қызмет көрсету үшін денсаулық сақтау ұйымдарымен
лицензия немесе шарт негізінде білім алушыларға медициналық қызмет
көрсетудің болуы.
Медициналық қызметке берілген лицензия № 002608DF,
Бepirreн күні: 25.02.2016ж Дәрігерлік 1 кабинет бөлінген

Әлеуметтік -психологиялық қызметке талдау
Мектептің әлеуметтік-психологиялық қызметі арнайы жоспарға сай жұмыс жасап келеді.
Мектеп оқушыларының тұрмыс жағдайы, проблемалары және ата-аналарының әлеуметтік
жағдайын үнемі айқындап, зерттеу, оларға уақытында әлеуметтік, медициналық көмек
және қолдау көрсету, ата-ананың қамқорынсыз қалған балаларды, педагогикалық
бақылауды қажет ететін оқушыларды тәрбиелеу, оқушылардың дұрыс тамақтануын,
олардың өмір қауіпсіздігін ұйымдастыру мақсатында төмендегі жұмыстар
ұйымдастырылды.

Мектеп үйірмелерінің басты мақсаты: Мектеп оқушыларының рухани қорын, мәдени
эстетикалық және спорттық деңгейін кеңейту, бәсекеге бейім, дарынды, дара тұлғаны
қалыптастыру. Үйірме сабақтары оқушылардың мектеп бағдарламасына қосымша ой
өрісін кеңейтуді және спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын қалыптастыруы
тиіс. Үйірмеде оқушылар үшін ережелерді қатаң санаулы тәртіпті сақтау мәдени
дағдыларды тәрбиелеу міндетті. Оқушылардың өз беттерінше жұмыс істей білуі
тәрбиелік мақсатқа қызмет етеді. Мектеп оқушыларының өз білімін жетілдірудің негізгі
формасы – үйірме.
№
1

Үйірмелердің аталуы
Дебат клубы

2
3

Лингвист
«Айбике» Би үйірмесі

4
5

6
5
6
7
8

Күрес секциясы
Волейбол
Қыздар командасы
Ұлдар командасы
«Аудандық спорт мектебі» филиалы
Тоғызқұмалақ
Өлкетану
Домбыра
Вокал
Шебер қолдар

9

«Қарлығаш» әдебиет үйірмесі

10

«Жас инспекторлар»

Жетекшілер
А.Мәжитова
Ж.Қонысбекова
Ж.Ускенбаева
А.Абзалбекова
Ж.Ускенбаева
Б.Ықыбаев
Н.Құсайынов
Б.Амантаев
М.Садвакасов

Ж.Ақанов
А.Мырзағалиева
А.Ахметжанова
Г.Ахметжанова
Г.Хамзина
Ж.Ниязханов
Ж.Қонысбекова
Д.Әлімғазина
Н.Құсайынов

Білім алушылардың жеке мүдделері мен қажеттіліктерін ескере отырып, бейінді оқытды іске асыру
(оқытудың тереңдетілген және стандартты деңгейі);
Бейінді оқыту екі бағытта жүзеге асырылады: қоғамдық-гуманитарлық, жаратылыстануматематикалық. Екі бағыттың біреуін таңдау оқушылар мен ата-аналардың сұраныстарының
қажеттілігіне қарай жүзеге асырылады.

Білім алушылардың жеке мүдделері мен қажеттіліктерін ескере отырып, бейінді оқытды іске асыру
(оқытудың тереңдетілген және стандартты деңгейі);
Бейінді оқыту екі бағытта жүзеге асырылады: қоғамдық-гуманитарлық, жаратылыстануматематикалық. Екі бағыттың біреуін таңдау оқушылар мен ата-аналардың сұраныстарының
қажеттілігіне қарай жүзеге асырылады.

Білім алушылардың жеке мүдделері мен қажеттіліктерін ескере отырып, бейінді оқытды іске асыру
(оқытудың тереңдетілген және стандартты деңгейі);
Бейінді оқыту екі бағытта жүзеге асырылады: қоғамдық-гуманитарлық, жаратылыстануматематикалық. Екі бағыттың біреуін таңдау оқушылар мен ата-аналардың сұраныстарының
қажеттілігіне қарай жүзеге асырылады.

ҮОЖ сәйкес оқу жұмыс жоспарындағы вариативтік компоненттер 2017-2018, 2018-2019, 20192020, 2020-2021, 2021-2022 оқу жылындағы оқу бағдарламалары толық орындалды. 2017-2018 оқу
жылындағы вариативтік компонент бағдарламасы қағаз журалға жазылған. 2018-2019,2019-2020,
2020-2021, 2021-2022 оқу жылдарында вариатив курсына арналған сабақ кестелері бар. Күнделік. кз
оқу бағдарламасы жазылған.
№

Деңгейі

1
2
3
4

Халықаралық
Республикалық
Облыстық
Қалалық

1
2
3
4

Халықаралық
Республикалық
Облыстық
Қалалық

1
2
3
4

Халықаралық
Республикалық
Облыстық
Қалалық

1
2
3
4

Халықаралық
Республикалық
Облыстық
Қалалық

1
2
3
4

Халықаралық
Республикалық
Облыстық
Қалалық

1-4
5-9
сыныптар сыныптар
2017-2018 оқу жылы
12
3
20
8
17
9
15
10
2018-2019 оқу жылы
15
4
19
7
12
12
19
15
2019-2020 оқу жылы
26
18
23
14
1
11
1
2020-2021 оқу жылы
32
19
18
12
11
11
12
9
2021-2022 оқу жылы
30
25
26
18
15
17
14
15

10-11
сыныптар

Диплом

Сертификат

Қорытынды

2
6
12
22

6
3
2

17
40
41
49

10
7
15
18

1
5
2
1

30
38
41
53

15
6
10
2

3
2

62
45
22
3

3
5
12
11

3
2
6

57
37
34
38

20
16
12
18

3
2
3
1

78
62
47
48

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 6 мамырдағы «Террористік тұрғыдан осал
объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыруға қойылатын талаптарды бекіту туралы» №
305 қаулысын іске асыру мақсатында аталған жұмыстарға байланысты, қажетті іс-шаралар қолға
алынып, жүйелі жұмыстар атқарылу үстінде.
Қазіргі таңда мектебімізде адамдар жаппай жиналатын, балаларды бақылау және қадағалау
жерлерде 16 бейнебақылау камералары (оның 8-і іште, 8-і мектептің сыртқы аумағын көрсетеді) және
дабыл нүктесі орнатылған.

Мектебіміз 1996 жылдан бастап, пайдалануға берілді. 22 оқу кабинеті, кітапхана, мұражай,
асхана, акты залы, 2 спорт залы жұмыс жасайды. 2018 жылдан бастап жаңа модификацияланған
химия, биология және работотехника кабинеттері жабдықталған. 1 мультимедиялық кабинет бар.
Ауылдан шыққан азаматтардың демеушілігімен төменде аталған жаңа үлгідегі оқу қабинеттері
ашылып, кабинеттерге проекторлар мен интерактивті тақталар орнатылған.
Р/с
1
2
3
4
5
6

Демеушілер
М.Тергемесов атында
М.Баймұханбетова атында
Қ.Қабдылғазезов атында
К.Тұрғанбаева атында
М.Бопаев атында
Қ.Оразбаев атында

Кабинет
«Математика»
«Қазақ тілі»
«АӘД
«Бастауыш»
«Орыс тілі»
«Тарих»

Жабдықталуы
Ішінің жабдықталуы
Ішінің жабдықталуы
Ішінің жабдықталуы
Ішінің жабдықталуы
Ішінің жабдықталуы
Ішінің жабдықталуы

Аттестатция
құжаттар базасы
Google диск

Аттестатция
құжаттар базасы
Google диск

Аттестатция
құжаттар базасы
Google диск

KUNDELIK
Бағдарламаның
орындалуы –
сыныптар - жыл

web сайт : http://shseifullin.tarbagatai.edu.
kz/kz,
эл.пошта:
tarb_seifullin_satpaev
@mail.ru
раб тел: 87234620829
сот тел: 87775134013

Назарларыңызға
рахмет!

