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№1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық – педагогтік колледжінің  

2020-2021  оқу жылына арналған әкімшілік  Кеңесі  отырыстарының  жұмыс 

жоспары 

р/с       Атқарылатын жұмыстардың мазмұны Жауаптылар  Ескерту 

ТАМЫЗ 

1 Оқу үрдісінің кадрлармен  қамтамасыз етілуіне және 

педагогтардың жүктемелерінің көлеміне бақылау 

жүргізу   

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Ақбаева Г.Б. 

 

2 Колледждің оқу ғимаратының жаңа оқу жылына 

дайындығы, санитарлық-гигиеналық нормаларды 

сақтау құралдарымен қамтамасыз етілу жағдайы 

Мендгазиева М.Т. 

Баймолданова С.О. 

Нургайып А. 

 

3 Жаңа 2020-2021 оқу жылында COVID-19 белсенділігі 

жағдайында педагогикалық процесті ұйымдастыру 

шараларын  жоспарлау, ережесін әзірлеуді жүзеге асыру 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Байтекева А.А. 

 

4 Білім беру үдерісін жүзеге асыру барысында 

заңнамалардың, құқықтық нормативтік талаптардың  

сақталуы. Сабақ кестесін құрастыру талапқа сай болу 

жағдайы 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

 

 

5 Ұжымдық келісім шарттардың орындалу, рәсімделу 

жағдайы. Еңбек қауіпсіздігі бойынша оқу жылындағы 

еңбек келісім шарттарын орындау. Инженерлік -

техникалық коммуникацияны қолдану қауіпсіздігі 

Мендгазиева М.Т. 

Қыдырбекова Г.Т.  

Молдахмет Э.Б. 

Баймолданова С.О. 

 

6 Оқу материалдарын, оның ішінде электрондық оқу-

әдістемелік кешендерді, электрондық білім беру 

ресурстарын қалыптастыру бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру   

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Даулетбаева М.П. 

Ақбаева Г.Б. 

 

 

7 Білім алушылардың  Интернет желісімен, ақпараттық 

техникалық құралдармен қамтамасыз етілу жағдайына 

мониторинг жүргізу 

Байтекеева А.А 

Баймолданова С.О. 

 

ҚЫРКҮЙЕК 

1 отырыс  

1 Педагог қызметкерлердің IT құзыреттіліктерін 

жетілдіру бойынша  біліктіліктерін көтеру жұмысы 

Алимжанова А.Б.  

2 Директордың орынбасарларының, ПЦК 

жетекшілері  және кабинет меңгерушілерінің, 

үйірме, секция жұмыстарының колледждегі білім 

мазмұнына сәйкестігі, жоспарлау сапасы 

Мендгазиева М.Т. 

Директордың 

орынбасарлары, 

құрылымдық бөлімшелер 

 

3 Оқу кабинеттерінің жаңа оқу жылына дайындығы, 

Оқу кабинеттеріндегі санитарлық - гигиеналық 

режимнің сақталуы 

Алимжанова А.Б.  

Баймолданова С.О. 

Нургайып А. 

Кабинет меңгерушілері 

 

4 Колледж кітапханасы базасының жаңа оқу жылына Акбаева А.А.  



дайындығы, білім мазмұнын жаңарту бойынша 

оқулықтармен қамтамасыз етілу жағдайы  

5 Колледждің оқу-әдістемелік базасының 

мамандықтардың мазмұнына сәйкестігі, 

жабдықталу деңгейі. Электронды оқу-әдістемелік 

кешендер мен электронды оқулықтар, 

оқулықтардың , оқу құралдарының электронды 

нұсқаларын әзірлеу деңгейі, сапасы 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

ПЦК  төрағалары 

 

6 ВКК -анықтамасы бар, дене шынықтыру пәнінен 

арнайы топтағы студенттермен жүргізілетін 

сабақтың сапасын, талапқа сәйкестігін анықтау. 

Мендгазиева М.Т. 

Мухамеджанова У.Ж. 

Топ кураторлары 

 

7 Бітіруші түлектердің жұмыс орнымен қамтамасыз 

етілуі және жоғарғы оқу орнына түсуі туралы 

Асубаева Г.С.  

 ҚАЗАН 

                                                                2 отырыс 

1 Оқытушының кәсіби құзыреттілігін көтерудің құралы 

ретінде өзара сабаққа қатысу   

Алимжанова А.Б. 

Мендгазиева М.Т 

 

2 І курс студенттердің білім деңгейін математика, 

химия, физика, қазақ тілі, орыс тілі, информатика, 

Қазақстан тарихы, география пәндері бойынша  

кіріспе бақылау нәтижесі 

Бегазова М.П. 

Комиссия мүшелері 

 

 

3 Кәсіптік  тәжірибенің  ұйымдастырылу барысы. 

Модульдік жұмыс оқу бағдарламаларының, дуальды 

оқыту жүйесінің жүргізілу деңгейі 

Асубаева  Г.С. 

Алимжанова А.Б. 

Бөлім меңгерушілері 

Кәсіптік тәжірибе 

әдіскерлері 

 

4 Оқу - тәрбие үрдісінің   I курстағы жағдайы, 

бейімделу айлығының қорытындысы, ата-аналармен 

байланыс орнату деңгейі, проблемалар. 

Мендгазиева М.Т. 

Байтекеева А.А. 

 Колледж психолгы  

 

5 Колледжде медициналық қызмет көрсету, санитарлық 

–гигиеналық нормалардың  орындалуы, сапасы 

Байтекеева А.А. 

Баймолданова С.О. 

 

6 Қашықтықтан білім беру технологиясын қолдану 

барысындағы білім сапасы, білім беру контенттерін 

қолдану, BILIM параграфты толтыру, білім 

алушылармен кері байланыс орнату мәселелері 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 

Онгарова Б.К. 

Бөлім меңгерушілері 

 

ҚАРАША  

                                                             3 отырыс 

1 Колледждегі арнайы пән  оқытушыларының  

қашықтықтан білім беру технологиясын қолдану 

барысындағы проблемалары мен озық тәжірибелері  

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК  төрағалары 

 

2 ПЦК оқытушыларының өзара сабаққа қатысуы 

тәлімгерлік жұмыс жоспарының орындалуы 

Алимжанова А.Б 

Ақбаева Г.Б.  

Бегазова М.Ж. 

ПЦК  төрағалары 

Тәлімгерлер 

 

3 Оқу журналдарын тексеру, Уақытында толтырылуы, 

білім беру міндетін орындау, білім стандартына 

сәйкестігін анықтау 

Алимжанова А.Б. 

Оңғарова Б.К. 

Ақбаева Г.Б.  

Бегазова М.Ж. 

 



4 Курстық жұмыстардың тақырыптарының 

жаңартылған білім мазмұнына сәйкес өзгертілу және 

жазылу сапасы 

Алимжанова А.Б.  

Сайн Е.С.  

ПЦК  төрағалары 

 арнайы пән 

оқытушылары 

 

5 Жас және жаңадан келген  оқытушылардың  

сабақтарының сапасы  

Алимжанова А.Б.  

Сайн Е.С. 

ПЦК  төрағалары 

Тәлімгерлер 

 

6 Білім алушылардың сабаққа қатысу және оқытудың 

ақпараттық құралдарымен қамтамасыз етілу жағдайы 

Байтекева А.А. 

кураторлар 

 

7 Әдістемелік аптаның өтілу сапасы «Мен өз ісімнің 

шеберімін» 

Алимжанова А.Б. 

Сайн Е.С. 

 

8  Педагогтардың ҰБТ тапсыру жағдайы, сапалық 

құрамының динамикасы  

Алимжанова А.Б. 

Сайн Е.С. 

 

ЖЕЛТОҚСАН 

                                                                 4 отырыс  

1 Оқу құжаттары: (топ журналдары, үлгерім 

кітапшалары, жинақ ведомостары) уақытында 

толтырылуы, тазалығы, күнтізбелік-тақырыптық 

жоспармен сәйкестігі 

Алимжанова А.Б. 

Оңғарова Б.К. 

Ақбаева Г.Б.  

Бегазова М.Ж. 

 

 

2 

Сабақтарда көрнекіліктерді, оқу құралдарын және 

ақпараттық техникалық құралдарды, цифрлық 

платформаларды, білім беру контенттерін қолдану  

тиімділігі, сабақ сапасына әсері мониторинг    

Алимжанова А.Б. 

Оңғарова Б.К. 

Ақбаева Г.Б.  

Бегазова М.Ж. 

ПЦК төрағалары 

 

3 Факультативтердің, үйірмелердің және секциялардың 

ұйымдастырылуы, сапасы 

Алимжанова А.Б. 

Байтекеева А.А. 

 

4 Пәндік олимпиадаларды ұйымдастыру барысы және 

сапасы, онлайн олимпиадалар мен байқауларға 

қатысу нәтижесі 

Алимжанова А.Б. 

Сайн Е.С. 

Бекузақова А.Қ. 

 

5 Жас және жаңадан келген  оқытушылардың  байқау 

және ашық  сабақтарының сапасы, қорытындылар 

мен ұсыныстар  

Алимжанова А.Б.  

Сайн Е.С. 

ПЦК  төрағалары 

Тәлімгерлер 

 

6 Оқытушылардың видеосабақтарының талапқа 

сәйкестігі және оқытылатын пәндер бойынша 

кешенді әдістемелік қамтамасыз ету жұмыстарының 

деңгейі 

Алимжанова А.Б. 

Сайн Е.С. 

 

7 Жаңартылған білім мазмұны бойынша атқарылған 

жұмыстардың есебі, нәтижесі 

Алимжанова А.Б. 

Сайн Е.С. 

ПЦК  төрағалары 

 

8 Колледждің жалпы әдістемелік тақырыбы негізінде 

ұйымдастырылған жұмыстардың сапасы 

Алимжанова А.Б. 

Сайн Е.С. 

ПЦК  төрағалары 

 

ҚАҢТАР 

5 отырыс 

1 Оқу журналдары мен оқу құжаттарының  уақытында 

толтырылуы, талапқа  сәйкестігі 

Алимжанова А.Б. 

Оңғарова Б.К. 

Ақбаева Г.Б.  

Бегазова М.Ж. 

 

2 I жарты жылдық бойынша жұмыс оқу Алимжанова А.Б.  



бағдарламаларының орындалуы. Орта білімнің 

жаңартылған білім мазмұнына сәйкес ЖББП –дің оқу 

бағдарламаларына енгізілген өзгерістер бойынша 

оқыту жағдайы 

Оңғарова Б.К. 

Асубаева Г.С.  

Бөлім меңгерушілері 

3 Сырттай бөлімде сабақ өткізу сапасы және жаңа 

технологияны қолдану жағдайы 

Ақбаева Г.Б.  

4 «Педагогикалық шеберлік» апталығының өтілу 

сапасы 

Алимжанова А.Б. 

Бөлім меңгерушілері 

 

5 Курстық жұмыстардың жазылу сапасы, орындалу 

деңгейі. Тәлімгерлік жұмыс жоспарының орындалу 

жағдайы, өзіндік білім көтеру сапасы 

Сайн Е.С.  

ПЦК  төрағалары 

Тәлімгерлер 

 

6 Директордың орынбасарларының және бөлім 

меңгерушілерінің, «Жеке пәндер әдістемелері» пәндік 

– циклдік комиссиясының, «Жалпы және кәсіптік 

білім беру» пәндік – циклдік комиссиясының 

оқытушыларының өзара  сабаққа  қатысу есебі 

 

 

Директордың 

орынбасарлары. Бөлім 

меңгерушілері  

ПЦК төрайымдары 

 

7  Колледж кітапханасының ҚБТ қолдану бойынша 

педагогикалық үрдісті ұйымдастырудағы ролі 

Ақбаева А.А.  

АҚПАН 

6  отырыс 

1 Колледж білім алушыларының және  «Жұмыспен 

қамту»  бағдарламасы аясындағы 512  топ білім 

алушыларының тамақтануы,  асхана жұмыстарының 

ұйымдастырылу барысы 

Ажибаева А.И. 

Солтанқұлов Ғ.П. 

Сатиева Р.Т.  

Байтекеева А.А. 

 Асхана меңгерушісі 

 

2 Дене тәрбиесінің факультатив, секция  сабақтарының 

жүргізілу сапасы 

Алимжанова А.Б. 

Байтекеева А.А. 

Комиссия мүшелері 

 

3 « Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту»   

мамандығының  010105 1  - «Тәрбиелеушінің 

көмекшісі»  біліктігі бойынша мамандарды даярлау 

сапасы 

Алимжанова А.Б. 

Ақбаева Г.Б. 

Асубаева Г.С. 

Комиссия мүшелері 

 

4 Қашықтықтан білім беру технологиясын қолдану 

барысындағы білім сапасы, білім беру контенттерін 

қолдану, BILIM параграфты толтыру, білім 

алушылармен кері байланыс орнату мәселелері 

Алимжанова А.Б. 

Сайн Е.С. 

Асубаева Г.С. 

Онгарова Б.К. 

Бөлім меңгерушілері 

 

5 «Қазақ тілі мен әдебиеті және әдістемелері» пәндік – 

циклдік комиссиясының «Тарих , әлеуметтік және 

экономикалық пәндер» пәндік – циклдік 

комиссиясының оқытушыларының өзара  сабаққа  

қатысу есебі 
 

 

Алимжанова А.Б. 

Бегазова М.П. 

ПЦК  төрағалары 

 

НАУРЫЗ 

7 отырыс 

1 Тәрбие сағаттарының мақсат –міндеттерінің дұрыс 

анықталуы,  тәрбие бағыттарының оның ішінде 

«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру 

бағдарламасының толыққанды жүзеге асырылуы 

Байтекеева А.А. 

Сайн Е.С. 

Алимжанова А.Б. 

 

3 «Педагогика және психология» пәндік – циклдік Алимжанова А.Б.  



комиссиясының «Дене шынықтыру және АӘД» 

пәндік – циклдік комиссиясының оқытушыларының 

өзара  сабаққа  қатысу есебі 

ПЦК  төрағалары 

4 Жас оқытушылардың  тьюторлық  мектебінің 

жұмысын ұйымдастыру жағдайы 

Сайн Е.С.  

5 ҚБ  технологиясын  қолданудағы проблемалар мен 

тәжірибелер 

Алимжанова А.Б. 

Сайн Е.С. 

Асубаева Г.С. 

Онгарова Б.К. 

Бөлім меңгерушілері 

 

СӘУІР 

8 отырыс  

1 Курстық    жұмыстың  қорғалу   сапасы Алимжанова А.Б. 

Сайн Е.С. 

Асубаева Г.С. 

Онгарова Б.К. 

Бөлім меңгерушілері 

 

2 Білім алушылардың білім, білік, дағдыларының 

сапасын бақылау. Директорлық әкімшілік бақылау 

тестері 

Алимжанова А.Б. 

Сайн Е.С. 

Асубаева Г.С. 

Онгарова Б.К. 

Бөлім меңгерушілері 

 

3 «Өзін –өзі тану» рухани – адамгершілік тәрбие беру 

жұмыстарының  мониторингі 

Байтекеева А.А. 

 

 

4 «Шетел тілдері және оқыту әдістемелері» пәндік – 

циклдік комиссиясының оқытушыларының өзара  

сабаққа  қатысу есебі 

Алимжанова А.Б 

Беғазова М.П. 

Комиссия мүшелері 

 

5 Әдістемелік аптаның өтілу сапасы «Мен өз ісімнің 

шеберімін» 

Алимжанова А.Б. 

Сайн Е.С.  

 

6 Кәсіптік тәжірибе барысында болашақ мамандардың 

кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруда 

инновациялық, ақпараттық - коммуникативті 

технологияны қолдану 

Асубаева Г.С. 

Кәсіптік тәжірибе 

әдіскерлерлері 

 

МАМЫР 

9 отырыс  

1 Жазғы сессияның  өтілу барысы Әкімшілік мүшелері  

2 Оқу кабинеттерінің оқу жылының соңындағы 

жағдайы 

Алимжанова А.Б. 

Сайн Е.С. 

Солтанқұлов Ғ.П. 

Бөлім меңгерушілері  

 

3 Ағымдағы емтихан,сынақ және аттестациялық 

қорытынды материалдарының дайындығын тексеру 

Алимжанова А.Б 

Ақбаева Г.Б. 

Бегазова М.Ж. 

 

4 Сырттай   бөлімде сабақ   өткізу және жаңа  

технологияны қолдану сапасын  тексеру 

 

Ақбаева Г.Б. 

 

МАУСЫМ 

                                                             10 отырыс 

1 Сырттай  бөлімдегі  бақылау  жұмыстарының  және  

оған пікірлер  жазылуының  сапасын тексеру 

Ақбаева Г.Б.  

2 Қорытынды аттестациялық емтихандардың жүргізілу 

барысы, бітіруші мамандардың арнайы пәндерден 

Алимжанова А.Б 

Асубаева Г.С. 

 



 

білім сапасы  Ақбаева Г.Б. 

Бегазова М.Ж. 

3 Еңбек  демалысына  шығу  графиктері Қыдырбекова Г.Т.  

4 Келесі оқу жылына жұмыстарды жоспарлау 

мәселелері 

Әкімшілік мүшелері  


