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Тірек мектебі (ресурстық орталықтың) жұмысын ұйымдастыру  

 

Р/с Мазмұны Мақсаты  Мерзімі  Жауапты  Шығу  Күтілетін нәтиже  

1 Тірек мектебі (ресурстық 

орталықтың ) жұмысы, 

құрылысымен танысу 

Тірек мектебінің 

ерекшеліктерімен 

танысу 

Қыркүйек  Н.О.Жакупова 

Г.Б.Сағынаева 

Басшылық 

отырысы 

Ақпарат алу 

2 Есілбай  және 

Александровка   

магниттік мектебімен 

байланыс орнату, 

оқушылары, мұғалімдер 

контингентімен танысу 

Магниттік  мектептің 

ахуалымен танысу 

Қыркүйек Г.Б.Сағынаева Интернет 

арқылы 

байланыс 

орнату 

Ақпарат алу 

3 Үйлестіруші кеңес құру Үйлестіруші кеңес 

арқылы жұмысты 

ұйымдастыру  

Қыркүйек Г.Б.Сағынаева  

 

Кеңес 

отырысы 

Жұмыс жүйеленеді 

4 РО құру, жұмысы 

бойынша семинарларға 

қатысу 

Тәжірибе алу, алмасу Үнемі Үйлестіруші кеңес 

мүшелері 

Басшылық 

отырысы 

Тәжірибе 

жинақталады 

5 Оқушылардың тасымалын 

қадағалау 

Магниттік мектептен 

келу маршрутын 

анықтау 

Үнемі Н.О.Жакупова 

А.З.Абжатова 

Ж.Е.Иманкулова 

Басшылық 

отырысы 

Қауіпсіздік 

ережелері 

сақаталады 

6 Оқушылардың 

тамақтануын 

ұйымдастыру. 

Тамақтануды 

нормаға сай 

ұйымдастыру 

Сессия 

барысында 

Н.О.Жакупова 

 

Басшылық 

отырысы 

Қауіпсіздік 

ережелері 

сақаталады 



7 Сессия бағдарламасын 

және сабақ кестесін құру 

Магнитті мектептің 

оқушыларының 

сұранысын 

қанағаттандыру 

Сессия 

алдында 

Г.Б.Сағынаева  

 

Басшылық 

отырысы 

Нақты жоспар 

бойынша жұмыстың 

өтілуі 

8 РО жұмысын жалғастыру 

туралы ұжымды 

таныстыру 

РО жұмысын 

жалғастыру туралы 

ұжымды таныстыру 

Оқыту 

сессиясы 

соңында 

Н.О.Жакупова 

 

Педкеңес РО жұмысын 

жалғастыру туралы 

ұжым 

таныстырылады 

9 Магниттік мектептің  10-

сынып оқушыларының  

оқу үлгерімімен, қиындық 

туғызған тақырыптарымен 

танысу 

Магниттік мектептің 

оқушыларымен жеке 

жұмыс 

траекториясын 

анықтау 

Сессия 

соңында 

Пән мұғалімдері Кеңес 

отырысы 

Диагностика 

жүргізіледі 

10 Пән мұғалімдерінің өзара 

бірігіп жұмыс істеуін 

ұйымдастыру 

Тірек мектебі мен 

магнитті мектеп 

мұғалімдерінің өзара 

тығыз жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету 

Үнемі Г.Б.Сағынаева  

 

 

Қашықтық 

тан 

Тірек мектебі мен 

магнитті мектеп 

мұғалімдерінің өзара 

тығыз жұмыс істеуі 

қамтамасыз етіледі 

11 Бақылау өлшеуіш 

материалын дайындау 

Сессияда өткен 

тақырыптардың 

меңгерілу деңгейін 

анықтау 

Сессия 

аралық 

кезеңде 

Пән мұғалімдері Кеңес 

отырысы 

Бақылау өлшеуіш 

материалдары 

дайындалады 

12 Психологиялық 

сүйемелдеу жұмысын 

ұйымдастыру 

Мектеп 

психологтарының 

тығыз жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету 

Үнемі  Смайлова А.С. Кеңес 

отырысы 

Мектеп 

психологтарының 

тығыз жұмыс 

арқылы 

мұғалімдерге нақты 

ұсыныстар беріледі 



13 Сессия нәтижесін 

қорытындылау 

Сессия  жұмысын 

қорытындылау 

Сессия 

соңында 

Г.Б.Сағынаева  

 

Кеңес 

отырысы 

Сессия жұмысы 

мониторингіленіп, 

сессия аралық және 

келесі сессия 

жұмысы 

айқындалады. 
 


