
 «Ауыл мектебі - үздік білім сапасы» облыстық бағдарламасы 

 

Ауыл мектебінің білім сапасын, педагогтарының сапалық деңгейін 

арттыру  және мектептің ауылды дамытудың мәдени орталығы ретінде 

мектептің тұрақты дамуын қамтамасыз ету құралдарын әзірлеуге 

бағытталған. 

Бағдарламаның міндеті мен негіздемесі Қазақстан 

Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы болып табылады. 

 

   «Ауыл мектебі - үздік білім сапасы»  (бұдан әрі - бағдарлама)  

бағдарламасының міндеті қалалық және ауылдық мектептер арасындағы 

білім сапасындағы алшақтықты қысқарту бойынша: 

 Келісім шарт бойынша ауылдық мектептерді облыстағы  үздік 

қалалық мектептерге серіктестікке тарту; 

 Мектептерде заманауи көзқараспен жаңаша басқару қызметін 

ұйымдастыру, «Үздік-көшбасшы» лабораториясын ашу; 

 білімде сапа болуы үшін жаңартылған білім мазмұнымен оқыты-

латын әр сыныпта ауыл мұғалімдерінің кәсіби біліктілігін арттыру  

(педагог-модератор, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, 

педагог-шебер);   

 оқушылардың математикалық сауаттылығын, оқырмандық 

қызығушылығын, оқу мәдениетін дамыту, жаратылыстану-ғылыми 

сауаттылықты дамыту; 

 

Бағдарламаны іске асыру бағыттары: 

 

 Қазақстандық білім мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру және жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде тұлғаны 

тәрбиелеу және оқыту;  

 Жаңа ақпараттық технологияларды енгізу, сынақтан өткізу бойынша 

эксперименттік алаң ашу; 

  жоғары санаты бар  қаланың пән мұғаліміне, осы пәннің 

оқытушылары жетіспейтін  ауыл мұғалімдеріне үздік көрсеткіш иесі 

ретінде бекіту; 



 Үздік практикалар негізінде білім алушылардың, педагогтердің және 

білім беру ұйымдарының сапасын бағалаудың жаңартылған жүйесін 

жасақтау; 

 Оқушылардың математикалық, оқу  сауаттылығын қалыптастыру 

бойынша тәжірибелерді зерделеу арқылы педагогтерге көмекші 

құралдар дайындау;  

 Оқушыларға оқу және АКТ-құзырлықтары бойынша дағдыларын 

қалыптастыру және дамыту бойынша курстар  ( ауыл мүмкіндігін 

пайдалану арқылы бағдарлама) ұйымдастыру. Білім алушының 

зияткерлік, рухани-адамгершілік және физикалық дамуын 

қамтамасыз ету; 

 Білім беру ұйымдарын цифрлық инфрақұрылыммен және қазіргі 

заманғы материалдық-техникалық базамен жарақтандыру арқылы 

оқу сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған интербелсенді 

тапсырмаларды орындауға үйрету; 

 

         Бағдарламаны іске асыру мерзімі 

         Бағдарламаны іске асыру мерзімі: 2020 жылдың 1 қыркүйек – 

2023 жылдың 31 мамыр аралығы.   

БАҚ, интернет-ресурстар және әлеуметтік желілер арқылы 

Жоба қызметінің ақпараттық сүйемелденуі тұрақты негізде 

қамтамасыз етіледі.  

 

                     Бағдарламаны жүргізу механизмі 

1. «Сыншыл дос» жобасы 

2. Оқушылардың математикалық сауаттылығын жетілдіру бойынша 

облыстық іс-шаралар жоспары 

3. Оқушылардың оқу сауаттылығын жетілдіру бойынша облыстық іс-

шаралар жоспары 

 

 

  

 


