


білім мазмұнын жаңарту аясында бастауыш сынып мұғалімдері мен 

балабақша қызметкерлерінің жұмыстарын үйлестіру арқылы мектепке

дейінгі және бастауыш білім беру арасындағы сабақтастықты қамтамасыз

ету

•Балабақша мен мектеп мұғалімдерінің және қосалқы қызметтер 

қауымдастығы құрылды

•2019-2020 оқу жылына мектептің қоғамдастығы және балабақшаның

педагогтері мен тәрбиешілернің, мектеп пен балабақшының бірлескен

жұмысының кезеңдік алгоритмі жасалды

- нормативтік құжаттарды зерделеу (МЖМБС, мектепке дейінгі және

бастауыш мектептердің оқу бағдарламалары);

-қоғамдастық жұмысының бірыңғай бағытын анықтау үшін зерттелген 

құжаттарды талдау;

-- баланың дамуының бірыңғай жүйесін құру: мектепке дейінгі және 

бастауыш мектеп.

-- баланың мектепке бейімделуіне бағытталған сабақтастық

жұмыстарының жүйесін дамыту



Диагностика:баланың мектепке дейінгі жетілуін

анықтауды бағдарлау



2019-2020 оқу жылында «Ақбота» балабақшасынан 27 бала

келді. Балалардың балабақшадан шығуы және бірінші

сынып оқушысының мектепке дайындығының

мониторингі мәліметтерін салыстыру кезінде оқуды қажет

ететін мәселелер анықталды. Екі мекемеде де диагностика

әр түрлі авторлардың әдіс-тәсілдеріне сәйкес жүргізіледі,

құралдарды таңдау, бағалау критерийлері, сонымен қатар

сауалнаманың әртүрлі бағыттары бойынша

айырмашылықтар бар. Диагностикалық жұмысты

жүргізудің бірыңғай алгоритмінің болмауы балалардың

мектепте оқуға дайындығы туралы шынайы көрініс

бермейді.





№ Қадамдық әрекет Іс-шаралар Мерзімі Жауапты 

1

Ұйым 

басшыларының 

іс-әрекеті

-бірлескен әкімшілік жиындар

Маусым 

тамыз

Мектеп 

және 

балабақша 

әкімшілігі

-дөңгелек үстел

- бірінші сыныпты жинақтау

- Мектепке дайындық тобын ұйымдастыру

- Жалпы ата-аналар жиналысы

2

Әдістемелік 

қызметтің 

іс-әрекеті

- Бірлескен педкеңестер, семинарлар, 

консилиумдар

Жыл 

бойы

Бала-бақша 

әдіскері,

директорды

ң ОТЖ 

орынбасарл

ары, 

шығармашы

лық топ 

- Ашық сабақтарға өзара қатысу

- Шығармашылық топтың жұмысы

- Пән апталықтарын өткізу

-Оқытылған оқу бағдарламалары бойынша

сауалнама, тест, мониторинг жүргізу

- Бірінші сынып оқушыларының ата-

аналарына ашық есік күндерін өткізу

- ата-аналарға көмек, тақырыптық ата-

аналар жиналысы

- «Мектеп сізді шақырады» атты бұрыш, 

постерлер әзірлеу

- ата-аналарға буклеттер дайындау



№
Қадамдық 

әрекет
Іс-шаралар Мерзімі  Жауапты 

3

Педагогика-

психологиялық 

қызметтің 

іс-әрекеті

- қарым-қатынас сабақтары

Жоспарға 

сәйкес

Психологи

ялық-

педагогик

алық

қызмет

-мұғалімдер мен ата-аналарға кеңес

-диагностикалық және зерттеу қызметі

- Зерттеу нәтижесінде балалардың мектепке

психологиялық дайындығына талдау

- педагогика-психологиялық семинарлар

- тренингтер

4
Сабақтан тыс

іс-әрекет

- мектепке, мектеп кітапханасына, мектеп

ауласына экскурсиялар

Жыл 

бойы

Шығарма

шылық 

топ 

- сурет, сұрақ-жауап, көрмелер жарысы

- Бірлескен мерекелер

5
Қосымша білім 

беру

-Үйірмелер

- секциялар Жыл 

бойы 

Тәрбиешіл

ер, ҚБ 

педагогтер

і
Факультативтер және т.б.



Мектепке дейінгі білім беру жүйесін және мектепке

дейінгі сыныптарды реформалау, мектепке дейінгі білім

берудің жаңа көзқарасы, баланың жаңа көзқарасы (4K

моделі), білім беру мазмұнын жаңарту аясында мектепке

дейінгі педагогтердің кәсіби дамуына баса назар аудару



физикалық дамыған;

қайырымды,

креативті;

өз-өзіне сенімді және белсенді;

эмоционалды елгезек;

өзі, отбасы, қоғам (ең жақын қоғам) туралы алғашқы ойдың

болуы;

құрдастармен және ересектермен өзара әрекеттесу

дағдыларына ие болу, өзін-өзі жетілдіру дағдылары; мемлекет

(ел), әлем және табиғатпен қарым-қатынас жасау

дағдыларының болуы;

1- сыныпта оқуға қажетті дағдыларға ие болу



Жобаны жүзеге асырудың кезеңдері

Дайындық кезеңі

(қыркүйек – қазан

2019 ж.)

Жобаны жүзеге асырудың

шарттарын бағалау. 

Бала-бақша мен мектепті

анықтау

Жобаның бағалау

критерийлерін әзірлеу

Екінші кезең. 

Енгізу

Жобаны жүзеге асыру

Жобаны енгізу жұмысын

ұйымдастыру

Жобаға қатысушылар үшін

оқыту семинарын өткізу

Қатысушылармен пікір

алмасу

Үшінші кезең. 

Жалпылама

Жобаны жүзеге асырудың

нәтижелерін сапалы және

сандық талдау

Алынған нәтижеге

диагностика және талдау

жүргізу

«Бала-бақша – мектеп» 

желілік қоғамдастығын құру


