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Облыстық, қалалық және аудандық білім 

бөлімдеріне, облыстық мектеп-интернаттарға 
 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы , «Кәсіби даму институтының» 

қолдауымен «Білім педагогикалық шығармашылық» орталығының 

ұйымдастыруымен жалпы орта білім беретін және мамандырылған 

мектептердің педагогтеріне жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу 

мақсаттарына қол жеткізуі мен критериалды бағалау жүйесін түсініп 

қолдана білуі мен қажетті дағдыларды қалыптастыруын анықтау және 

тәжірибесін арттыру мақсатында республикалық «Үздік ашық 

сабақ»тақырыбындағы қысқа мерзімді жоспарлар байқауы өтеді. 

Байқауға қатысқан педагогтар І, ІІ, ІІІ - дәрежелі дипломдарға ие 

болады. Жүлделі орынға ие бола алмағандардың педагогтар сертификатпен 

марапатталады. 

Осыған орай, ұйымдастырылып отырған педагогикалық байқауды 

өткізуге және ақпаратты барлық білім бөлімдеріне таратуға қолдау 

білдіруіңізді сұраймын. 

Толық ақпарат қосымшада көрсетілген. 

 

 
Білім педагогикалық шығармашылық 

орталығының директоры: М.А.Рафиков 

 

 

 

 

 

 
Орындаған: 

 8 747 612 88 43  Тлеп Шырайлы 

kogamdyk_kor_kz@mail.ru 
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1- қосымша 

 

Республикалық «Үздік ашық сабақ» тақырыбындағы қысқа мерзімді 

жоспарлар байқауының 

ЕРЕЖЕСІ 

1. Жалпы ережесі 

Жаңартылған білім беру бағдараламасы аясында өткізілетін 

Республикалық «Үздік ашық сабақ» - жалпы білім беретін мектептердің 

мұғалімдеріне арналған байқау. 

Байқауды Білім педагогикалық шығармашылық орталығы 

ұйымдастырушылары болып табылады. 

2. Байқау мақсаттары 

Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында қолданатын белсенді әдіс- 

тәсілдер мен өзінің іс-тәжірибесімен бөлісуге дайын педагогтарды анықтау; 

 Білім беру үдерісінің ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етілуін жетілдіру; 

3. Байқауды өткізу шарттары 

«Үздік ашық сабақ» тақырыбындағы қысқа мерзімді жоспарлар байқауы 

(электронды түрде және бейнетаспа түрінде қабылданады); 

 Іріктелген үздік сабақтар «Орта білім беру мазмұнын жаңарту 

аясында қысқа мерзімді жоспардың жасалу жолдары» әдістемелік 

нұсқаулықта жарияланады. 

4. Бағалау критерийлері 

Ашық сабақтарды бағалау критерийлері: 

 Жіберілген қысқа мерзімді жоспар ашық, толық жазылу керек;  

 ҚР 27 тамыз 2022 жылғы №382 бұйрығына сай жазылуы міндетті! 

Сабақтың мазмұны сындарлы оқытудың қағидаларына сәйкес келуі керек; 

5. Байқау жұмыстарына қойылатын талаптар 

«Үздік ашық сабақ» тақырыбындағы қысқа мерзімді жоспарының мәтін 

форматы А-4, шрифті Times New Roman, кеглі 14, жол аралық - 1,0 барлық 

жақтарынан 1,5 см кем емес. Титул беті жеке толтырылады. 

 Жарияланым форматы Microsoft Word. 

6. Байқаудың марапаттау рәсімі 

Байқауда жоғары нәтиже көрсеткен педагогтарға І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдар 

беріледі. Орын алмаған ұстаздарға қатысқаны үшін СЕРТИФИКАТ 

табысталады. 

Бір ұжымнан 50 педагогтан көп қатысса, «Үздік ұжым» номинация 

марапаты мен кубогі беріледі. 

7. Байқау туралы 

 Жарнасы : 3000 мың теңге 

      Біздің реквизит: + 7 707 791 90 90 Лаура Ж /каспи голд 

 Өтінім қабылдау поштасы: kogamdyk_kor_kz@mail.ru 

mailto:kogamdyk_kor_kz@mail.ru


2 - қосымша 

 
 

«Үздік ашық сабақ» тақырыбындағы қысқа мерзімді жоспарлар 

байқауына 

ӨТІНІМ 
 

№ ТАӘ Лауазымы Сыны 

бы 

Пәні Сабақ 

тақырыбы 

Байланыс түрі 

 Қасым Айым Математика 

пән мұғалімі 

6 

сынып 

математик 

а 

«Өлшеуіш 

құралдар » 

8 777 777 7777 

 

 
Бізбен байланыс : 

Ақмола, Шығыс Қазақстан, Талдықорған, Атырау облыстары бойынша жауапты :  

8 707 791 90 90  Лаура Кайратовна 
Түркістан, Алматы, Солтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстары бойынша жауапты:  

8 747 612 88 43  Тлеп Шырайлы  

Семей, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Жезқазған облыстары бойынша жауапты:  

8 705 121 32 03  Назгуль Орынбасаровна 

Шымкент, Қызылорда, Қостанай, Қарағанды  облыстары бойынша жауапты:  

8 702 608 67 54 Марина Жомартқызы  

Ақтөбе  облысы бойынша жауапты: 

 8 707 170 10 16  Айгерим Бериковна 
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