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Жоспардан тыс педагогикалық кеңестің тақырыбы: 

«Балабақшаны аттестаттау» 

Күн  тәртібінде: 

1. 2021 жылғы қыркүйектен желтоқсанға дейінгі кезеңде мемлекеттік 

аттестаттауға жататын Қостанай облысының білім беру ұйымдарының 

тізбесін бекіту туралы.   

2. Білім беру ұйымдарын бағалау критерийлерін бекіту туралы.  

3. Балабақша жұмысын өзін-өзі бағалау жөніндегі комиссия құру туралы. 

1.1 ТЫҢДАЛДЫ: 

   2021 жылғы қыркүйектен желтоқсанға дейінгі кезеңде мемлекеттік 

аттестаттауға жататын Қостанай облысының білім беру ұйымдарының 

тізбесін бекіту туралы. 

1.2СӨЙЛЕДІ:  
          Рудный қаласы әкімдігінің «№14 балалар бақшасы» КМҚК  

меңгерушісі С.В. Чернолуцкая Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету 

комитетінің Қостанай облысының Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету 

департаментінің  «2021 жылғы қыркүйек – желтоқсан аралығында 

мемлекеттік аттестаттауға жататын Қостанай облысының білім беру 

ұйымдарының тізбесін бекіту туралы» №132 бұйрығымен педагогикалық 

ұжымды таныстырды. Сондай-ақ, 2021 жылдың екінші жартыжылдығында 

мемлекеттік аттестаттауға жататын Қостанай облысының білім беру 

ұйымдарының тізімі оқылды. 

1.3 ҚАУЛЫ ЕТТІ:   

Чернолуцкая С.В  берген ақпараты назарға алынсын. 

. 2.1ТЫҢДАЛДЫ: 

 Білім беру ұйымдарын бағалау критерийлерін бекіту туралы 

2.2СӨЙЛЕДІ: 

          Рудный қаласы әкімдігінің «№14 балалар бақшасы» КМҚК  әдіскері  



А.П. Фролова «Білім беру ұйымдарын бағалау критерийлерін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 2 

ақпандағы № 124 бұйрығымен педагогикалық ұжымды таныстырып, 

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалау 

критерийлерінің 1 – тармағына толығырақ тоқталды. 

1.3 ҚАУЛЫ ЕТТІ:   

 Фролова А.П берген ақпараты назарға алынсын. 

3.1 ТЫҢДАЛДЫ: 

 Балабақша жұмысына өзін-өзі бағалау жүргізу жөнінде комиссия құру 

туралы. 

3.2: СӨЙЛЕДІ: 
 Чернолуцкая С.В. балабақша  жұмысының өзін – өзі бағалауын 5 

адамнан тұратын комиссия жүргізу керектігін, комиссия төрағасын таңдау 

керектігін айтты.  

Фролова А.П – әдіскер, педагогикалық кеңес төрайымы С.В Чернолуцкаяны 

таңдауды ұсынды. 

Қарсы емес-23 адам  

                                                                             Қарсы-жоқ.  

                                                                                      Қалыс қалды-жоқ.  

Бірауыздан қабылданды. 

       С. В. Чернолуцкая – меңгеруші, 2016-2021 оқу жылынан бастап 

балабақшаның жұмысын өзін - өзі бағалау кезінде негізгі бағыттар мен 

зерттеу объектілері бойынша міндеттерді бөлуді ұсынды: 

1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 20 

желтоқсандағы № 557 Бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8275 болып тіркелген) бекітілген Білім беру 

салаларының және ұйымдастырылған оқу қызметінің МЖМБС талаптарына 

және мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарына (бұдан 

әрі – ЖББ ҮОЖ) сәйкестігі-әдіскер А. П. Фролова 

2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін 

атқарушының 2016 жылғы 12 тамыздағы № 499 бұйрығымен бекітілген 

(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14235 

болып тіркелген) Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу 

бағдарламасына (бұдан әрі – ЖББ үлгілік оқу бағдарламасы) сәйкес білім 

беру қызметін жүзеге асыру – әдіскер А. П. Фролова, қазақ тілі оқытушысы 

А. Н. Бегайдарова, дене шынықтыру нұсқаушысы Т. А. Сергеева 

3) МДТО үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес баланың өмірін қорғауды және 

денсаулығын нығайтуды қамтамасыз ететін пәндік-кеңістіктік дамытушы 

ортаны құру – меңгеруші С.В.Чернолуцкая, шаруашылық меңгерушісі Н. Г. 

Уахипова, есепші Ю. Н. Важенина. 

4) МЖМБС талаптарына және ЖББ үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұнының орындалуын қамтамасыз 



ететін «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша білімі бар 

педагогтердің болуы – әдіскер А. П. Фролова. 

5) баланың даму мониторингін қамтамасыз ететін және оның жеке дамуын 

жоспарлаудың негізі болып табылатын оқыту нәтижелерінің болуы – әдіскер 

А. П. Фролова. 

6) «Денсаулық», «Қатынас», «Таным», «Шығармашылық», «Әлеумет» білім 

беру салаларына негізделген мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 

мазмұнын әртүрлі қызмет түрлерін ұйымдастыру арқылы интеграциялау 

арқылы іске асыру-әдіскер А. П. Фролова  

7) тәрбиеленушілердің даму мониторингінің болуы – әдіскер А. П. Фролова.  

 

3.3 ҚАУЛЫ ЕТТІ: С. В. Чернолуцкаяның ақпараты назарға алынсын. 

 

 

Төрайымы: Чернолуцкая С.В_______________ 

                                                Хатшы : Нурбаева А.Н_______________ 

 

 


