
Социал негізгі мектебі КММ жанындағы «Балбөбек» шағын орталығы 
 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды мектеп жанындағы шағын орталықтың 1 тәрбиешісі және әдіскер жүзеге асырады. 

2021 -2022 оқу жылы  
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 "Денсаулық", "Қатынас", "Таным", "Шығармашылық", "Әлеумет» білім беру салаларына негізделген мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқыту мазмүнын іске асыру. 

 

Балалардың қабілеттілігін анықтау мақсатында шағын орталықта тәрбиеленушілердің дарындылығын анықтау үшін мына 

жұмыстар жүргізіледі: 

 Байқаулар ; 

 Әртүрлі тақырыпта балалардың шығармашылық көрмесі; 

  Музыкалық қойылымдар (концерттер); 

  Спорттық жарыстар; 

  Тәрбиеленушілерге арналған олимпиадалар. 

Тәрбиеленушілердің даму мониторингі. 

Шал ақын ауданының Социал негізгі мектебі КММ-нің «Балбөбек» шағын орталығында баланың жасына сәйкес шағын 

орталық топтары бойынша балалардың біліктері мен дағдыларын дамыту мониторингі ұйымдастырылды. Шағын орталық 

топтары диагностикалау нәтижелерін бақылау парақтары, жиынтық есеп бар. Балалардың біліктері мен дағдыларының 

дамуын мониторингілеу барысында әрбір білім беру саласы бойынша жас топтары бойынша және үлгілік оқу 



бағдарламасында жасына сәйкес күтілетін нәтижелер түрінде айқындалған әрбір ұйымдастырылған оқу қызметі бойынша 

игеруге жататын білім, білік, дағды мен құзырет көлемі айқындалады.  

 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың МЖБС 2-қосымшасына сәйкес туғаннан бастап 1-сыныпқа қабылдауға 

дейінгі балалардың біліктері мен дағдыларының тізбесін игеру бойынша оқыту нәтижелерін бағалауға қойылатын 

талаптар. 

Мектепке дейінгі ұйымның тәрбиеленушісі үлгілік оқу бағдарламасында айқындалатын әрбір білім беру саласы бойынша 

және әрбір ұйымдастырылған оқу қызметі бойынша жас топтары бойынша меңгерілуі тиіс білім, білік, дағды және 

құзіреттілік көлемін меңгеруі тиіс. 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына 2-қосымшаға сәйкес туғаннан бастап 

1-сыныпқа қабылдауға дейінгі балалардың біліктері мен дағдыларының тізбесі (ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы №604 

бұйрығы) 

Тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар 

2021-2022 оқу жылындағы қалыптасқан білік дағдылары 

 

№ 

№ 

Білік дағдылар  

тізімі 

Мектепалды жас (2-6 жас) 

Кіші топ (2 жастан) Орта жас (3 жастан) 
Мектепалды жасы 

(5 жастан) 

Барлық 

дағдыларды игеру 

деңгейі  

Топтар 

саны/ 

балалар 

саны* 

Дағдыларды 

игеру деңгейі 

%* 

Топтар 

саны/ 

балала

р саны* 

Дағдылард

ы игеру 

деңгейі 

%* 

 Топтар 

саны/ 

балалар 

саны* 

Дағдыл

арды 

игеру 

деңгейі 

%* 

Топтар 

саны/ 

балалар 

саны* 

Дағдыларды 

игеру дегейі 

%* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 

Денсаулық сақтау 

дағдылары; 

Коммуникативті -

тілдік дағдылары; 

1/2 2/100% 1/1 1/100% 1/2 2/100 3/5 5/100% 



Танымдық 

дағдылар; 

Шығармашылық 

дағдылар; 

Әлеуметтік 

дағдылар. 

Оқыту мерзіміне қойылатын талаптар 

Шағын орталықтағы жас кезеңдері және топтары мен мектепалды даярлық тобы: 

 Кіші жас- 2 жастан 3 жасқа дейін (кіші топ) 

 Орта жас-3 жастан 4 жасқа дейін (орта топ) 

 Ересек жас- 4 жастан (ересек топ) 

 Мектепалды жасы- 5 жастан (мектепалды тобы)  

2021 – 2022 оқу жылындағы шағын орталықтың контингенті: 5 

 


