«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ
«Семей қаласындағы физика-математикалық бағыттағы
Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалы

«Шыңғыстау» шаңырағы
Жетелейді талап, дарын
Ұлы тарих парақтарын
«Шыңғыстаудың» ұландары,
Зерделейді оқып бәрін.
Мы – «Шанырак Шынгыстау»
Имея стремление и талант,
Исторические страницы великие,
Хотим изучать!
Big need to search for
Great historical pages
Shyngystau members we are
Where wish and talent there are
Семей қаласы 2015- 2016 оқу жылы

Шаңырақ координаторлары

Кенесбекова Әдина

Шаңырақ көшбасшысы

Рашкен Назым

Әлеуметтік
жоба
координаторы

Құрманғазы Гүлім

Тәртіп
координаторы

Габиденов Ансар

Спорт
координаторы

Дәуренқызы Асылжан

Тазалық
координаторы

Стахан Аружан

Мәдени іс- шара
координаторы

Мектеп миссиясы: Біздің барлық шəкірттеріміз – жаһандық қоғамның
бəсекеге қабілетті азаматтары

Біздің мектеп қоғамдастығының әрбір
мүшесінде дамытылатын
құндылықтар:

Өмір бойы оқу

Жаһандық азаматтық

Құрмет

Жауапкершілік

Адалдық

Денсаулық

Шаңырақ оқушыларына психология –педагогикалық
мінездеме
8 «В» сыныбы
20 оқушы. 9 ұл, 10 қыз, 7 оқушы оқу озаты, олар: Иманбаев Еркебұлан,
Байтлеуова Камила, Құманғазы Гүлім, Жақынбекова Гүлдария, Алтайқызы
Арайлым, Стахан Аружан Дәуренқызы Асылжан. Көпбалалы отбасы: Әділханов
Мағжан. Сынып көшбасшысы: Кенесбекова Адина қоғамдық жұмысқа белсене
араласады. Сынып оқушылары өте ұйымшыл, позитивті ұжым. Бір-біріне көмек
қолын созуға әзір. Иманбаев Еркебұлан мерекелерде жүргізушілік қабілеті жоғары
екенін көретті. Стахан Аружан каратэ өнерінен шеберлігін көрсетіп танымал
болса, Габиденов Ансар, Нұртазин Алимжан спорттық ойындарда көзге түсті.
7 «Д» сыныбы
20 оқушы. 9 ұл, 10 қыз, 1 оқушы оқу озаты, олар: Алимбаева Аида. Сынып
көшбасшысы: Подлеснова Анастасия қоғамдық жұмысқа белсене араласады.
Сынып оқушылары бір-біріне көмектесіп жүреді. Елеуханов Азим мерекелерде
жүргізушілік қабілеті жоғары екенін көретті. Көпбалалы отбасында өскен
Шидловский Евгений тоғызқұмалақ ойындарында көзге түсті.
Білім сапасы 90%.

Шаңырақ оқушыларының білім
сапасы 87.5 %.
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Оқушылармен жүргізілген жеке білім беру бағыты бойынша атқарылған
жұмыстар
Оқушының
аты-жөні

Себебі

Қоғамдық жұмыстарға
қатысуы

Қандай тапсырмалар
берілді

Габиденов
Аңсар

Жыл қортындысы
бойынша ағылшын тілі,
математика пәндерінен
«3»

Әділханов
Мағжан

Жыл қортындысы
бойынша биология
пәнінен «3» алған

Cыныптағы спорт
координаторы ретінде
сыныптың оқушыларын
мектепте өткен
спорттық шараларға
қатыстыра білді.
Волейбол, баскетбол,
футбол жарыстарының
барлығына қатысты.

Ансар ағылшын тілінен,
математикадан сабақ
кестесі жасалып, атаанасына ескертілді.
Оқушы каникул бойы
қосымшаға келді.
Ата-анасына хабарласып,
оқушыға пән бойынша
тапсырмалар берілді.

Калиханов
Мирас

Жыл қортындысы
бойынша биология
пәнінен «3» алған
Жыл қорытындысы
бойынша Ағылшын тілі
пәнінен «3» алған

Волейбол, баскетбол,
футбол жарыстарының
барлығына қатысты.

Ата-анасына хабарласып,
оқушыға пән бойынша
тапсырмалар берілді.

футбол

Cыныптағы спорт
координаторы
көмекшісі

Футбол,
волейбол

Жыл қортындысы
бойынша математика
пәнінен «3» алған
Жыл қортындысы
бойынша математика
пәнінен «3» алған

Елбасы күніне арналған
«Шаңырақ сағатында»
көрініске қатысты.

Ата-анасына хабарласып,
оқушыға пән бойынша
каникул кезінде
қосымшаға келді.
Ата-анасына хабарласып,
оқушыға пән бойынша
тапсырмалар берілді.

Нуртазин
Алимжан
Елеуханов
Азим
Жакупова
Эльвира

Елбасы күніне арналған Ата-анасына
«Шаңырақ сағатында» хабарласып, оқушыға
көрініске қатысты.
пән бойынша
тапсырмалар берілді.

Қандай үйірме
және
секцияларға
қатысады
Футбол,
волейбол

футбол

шахмат

Шебер

Шаңырақтың мектепішілік, қалалық ДББҰ бойынша және т.б. жобаларға қатысуы.
Деңгейі
(мектеп, қала
және т.б.)
Мектепішілік

3

Пән мұғалімдері

«Ұлы дала
ұландары»
домбыра
флешмобы
«Wiki Camp»
акциясы

Қалалық

1

Үйірме
жетекшілерімен бірге

Мектепішілік

13

Ибрагимова А. М

«100 ән» жобасын
бойынша
Қайырымдылық
«Вен балы»;

Мектепішілік

41

Шаңырақ оқушылары

Мектепішілік

41

Серіктес мектептер,
ата-аналар,
мұғалімдер

Әлеуметтік акция
«Жүректен
жүрекке»;
«Bookcrossing»

Мектепішілік

41

Мектеп оқушылары,

Мектепішілік

12

Шаңырақ
оқушылары,
кітапханашылар

Жобаның атауы

«Екі жұлдыз»

Қатысушылар
саны

Жоба серіктестіктері

Нәтижелер, ісшаралар
«100 ән»
жобасындағы
әндерді
орындады.
Күй орындады.

Қазақша
мақалалар жазуға
үлес қосты.
«Айналайын» әнін
орындады.
Оқушылар балға
толықтай киініп,
балға қатысты,
қаржылай көмек
көрсетті.
Оқушылар би
билеуге қатысты.
Кітаптар әкелді.

Шаңырақтың мектепішілік, қалалық ДББҰ бойынша және т.б. іс-шараларға қатысуы.

Деңгейі
(мектеп, қала
және т.б.)
Мектепішілік

12

Жаңа жылдық
Шырша

Мектепішілік

41

Мектеп
оқушылары,

«Елімнің бақытын
тербеткен
Тәуелсіздік »
Психологиялық
іскерлік ойын

Мектепішілік

8

Мектеп
оқушылары,

Мектепішілік

20

Психологтар

«New Friends
Discovery»

Мектепішілік

20

Психологтар

Жобаның атауы

Елбасы күніне
мереке өткізу

Қатысушылар
саны

Байқау, іс-шараны
ұйымдастырушыл
ар
7 «Д» сынып
оқушылары

Қатысу нәтижелері

«Балалық
шағымның
аспаны» кинодан
үзінді қойды.
Сынып
оқушылары толық
қатысты.
Күйші оқушы өз
өнерін көрсетті.
«Ең креативті
жұмыс» мақтау
қағазы
«Ұйымшыл
ұжым» мақтау
қағазы

Ата-аналармен жүргізілген жеке әңгіме:
мерзімі
18.11.2016

Ата-ананың аты-жөні
Сагатбекова Дина
Слямбековна

14.11.2016

Нуртазина Айнагуль
Галимбековна

12.11.2016

Ибраева Алем
Болатовна

Мәселелер
Калиханов Мирас 8 «Е» сынып
оқушысы математикадан,
биологиядан төмендігі ата
анасына ескертілді.
Нуртазин Алимжанның ағылшын
пәнінен төмендігі әрқашан атаанасына ескертілді.
Габиденов Аңсар ата-анасымен
директормен, директордың оқу
ісі жөніндегі орынбасарымен
кездесу өткіздім. Шетелдік
педагогпен ағылшын тілі мұғалімі
Мылытыкбаева Ж. Қ атаанасымен кездесу
ұйымдастырдым.

Қорытынды
Оқушы каникул кезінде
қосымшаға келді.

Оқушы каникул кезінде
қосымшаға келді.
Оқушыға ескерту айтылды.
Кесте жасалды. Сабақ
кестесі бойынша Аңсар
математика мен ағылшын
тіліне

Оқушылардың жетістіктері:
Оқушының атыжөні

Байқаулар, сайыстар Ұйымдастырушылар
, деңгейі (мектеп,
қала және т.б.)

Қатысу нәтижесі

Габиденов Ансар
Габиденов Ансар

Волейбол
Баскетбол

Мектепішілік
Мектепішілік

1 орын
1 орын

Нуртазин Алимжан

Футбол

Мектепішілік

1 орын Қақпашы

Оқушылардың үйірмеге қатысуы
Оқушылардың сабақтан тыс уақытта түрлі клубтар мен
үйірмелерге қатысуға мүмкіндіктері мол, «Тақталы
ойындар», «Ағаш ұқсату», «Дос» театр үйірмесі, «Виа»,
«Домбыра» музыкалы аспаптық ансамбль, вокал клубы,
спорт секциялары, «Көңілді тапқырлар клубы», Дебат
үйірмесі және басқалар. Оқушылардың шығармашылық
қабілеттерін дамыту және өнерге қызығушылықтарын
арттыру үшін
қырық жетіге жуық клубтар пен
үйірмелер ұйымдастылған. Оқушылар клубтар мен
үйірмелерге қатысуы мектептегі және мектептен тыс
шараларда,
көрмелер
мен
концерттерде,
шығармашылық қабілеттерін дамытуға зор ықпал етеді.

Шаңырақ оқушыларының
үйірмеге қатысуы
10
24

1

ФИ учащегося

Алимбаева Аида

2
Амерханов Данияр
Ержанович

8 «В» сыныбы
Кружки/ клубы
(указать дни занятий)
Студия ИЗО (среда, пятница).

№

1

Тренажерный зал (среда,
пятница).

2

Ахмадиева Еркежан
Бектурганов Азат
Каратэ-до (среда, суббота).

5
Белдеубаева Тогжан

Шахматы (среда, пятница).

6

Байтлеуова Камила

Футзал (среда, пятница).

7

ХОР (среда, пятница).

8

Студия ИЗО (среда, пятница).

9

Дерево обравотка

10

Курмангалинов
Асанали
АРТ(среда, пятница).

11

11

Лайчинова Дарига
Футзал (среда, пятница).

12
Омиргалиев Тимур
13
14

Отузбаева Алина
Подлеснова
Анастасия

Тренажерный зал (среда,
пятница).
Кулинария(среда, пятница).

Тренажерный зал (среда,
пятница).

14

19
Шидловский
Евгений

Нармуханова
Амина

Кенесбекова Адина
Кеңесбекова
Ажар

Фортепиано
(музыкальная школа №1).
Шебер (среда, пятница).

Тренажерный зал (среда,
пятница).
Кулинария(среда, пятница).
Баскетбол (среда, пятница).

Қантай Жиенбек
АРТ (среда, суббота).

Құрманғазы Гүлім
17

Шебер (среда, пятница).

Мұхаметқалиева
Әсем
Футзал (среда, пятница).

18

Танатова Алия

20

13

Танцы (среда, пятница).

18

Футзал (среда, пятница).
Футзал (среда, пятница).

16

Сарсембаева
Мадина
Слямханов
Адильжан

Баскетбол (среда, пятница).

Жарқынбекова
Гүлдария
Иманбаев
Еркебұлан
Калиханов Мирас

АРТ (среда, суббота).

17

АРТ (среда, пятница).
Студия ИЗО (среда, пятница).

15

Садыкова Алина
16

Футзал (среда, пятница).
Габиденов Ансар
Дәуренқызы
Асылжан

12

Танцы (среда, пятница).

15

Шебер(среда, суббота).

Ермекова Мөлдір

Кабышев Ануар
10

Каратэ-до (среда, суббота).

Бегимбай Еркебулан

Жакупова Эльвира
9

Волейбол

Шахматы (среда, пятница).

6

Елеуханов Азим
8

Кружки/ клубы
(указать дни занятий)
Студия ИЗО (среда, пятница).

Тренажерный зал (среда,
пятница).

5

Васильев Владимир
7

Алтайкызы
Арайлым

4

3
Каратэ-до (среда, суббота).

4

ФИ учащегося

Амангелді Ілияс
Асхатұлы Мұхамед
Әли
Әділханов Мағжан

Студия ИЗО (среда, пятница).

3

Зияткерлік
үйірмелер
Спорттық
үйірмелер

7 «D» сыныбы
№

6

Шығармашыл
ық үйірмелер

Нуртазин Алимжан
Тоғызқұмалақ

19
Рашкен Назым

Шебер (среда, пятница).

20
Стахан Аружан

Өткізілген шаңырақ сағаттары

Біз біргеміз, берік
іргеміз

Ұлттық рух- ұлттық
ойында

Әдебиет әлемі
«100 кітап» жобасы

«Жұлдызды сәт»
шаңырақ сағаты

Тілге құрмет- елге
міндет

«Менің атым Қожа»
марапаттау

Мектептегі «Көңілді мәре»
Семей қаласындағы «Кәмелеттік жасқа толмаған балаларды бейімдеу
орталығымен» мектебіміздегі «Шәкәрім» және «Шыңғыстау» шаңырақтары жыл
ішінде әлеуметтік жоба аясында көптеген шаралар өткізді. Осы орталықтың
бүлдіршіндерімен біріге отырып, «Көңілді мәре» атты спорттық ойын
ұйымдастырылды. Жан-жақты дамып, жылдамдық пен ептілікке баулитын ойын
түрлерінің денсаулығын шыңдауға, жеке тұлғаның қалыптасуына ықпалы мол.
Жарыстағы «Үйшік», «Доппен жүгіру», «Кенгуру», «Суретшілер», «Кедергіден
өту», «Дода» сияқты ойын шарттарынан оқушылар сүрінбей өтуге тырысты.
«Арқан тартыс» шартында «Бірлік» тобының алдыларына жан салмаған
қатысушылары көрермендер қошеметіне бөленді. Сайыс соңында 1 орынға
шарттарды шапшаң, қатесіз және ептіліктерін көрсетіп ойын көрсеткен
«Болашақ» тобы, 2 орынға «Бірлік» тобы ие болды. Жарыстың соңына қарай
«Кәмелеттік жасқа толмаған балаларды бейімдеу орталығының» барлық
тәрбиеленушілеріне шаңырақ оқушылары әзірлеген сыйлықтар, алғысхат пен
мақтау қағаздары табысталды. Шара өте тартысты, қызықты болып өтті.
Салауатты өмір салтын насихаттай отырып, оқушыларды спортқа
бейімдеуді мақсат еткен сайыс қатысушылары да осындай игі шаралардың
көптеп ұйымдастырылуына тілектестік білдірді.
Кенесбекова Адина «Шыңғыстау» шаңырағының көшбасшысы
8 «В» сынып оқушысы

Бақ-берекем, әз Наурыз!
Семей қаласындағы ФМБ Назарбаев Зияткерлік мектебі әлеуметтік жоба
аясында «Кәмелеттік жасқа толмаған балаларды бейімдеу орталығының»
тәрбиеленушілерімен бірнеше жылдан бері жүйелі түрде байланыс жасап,
ынтымақтастықпен тығыз жұмыс істеп келеді. Ұлыстың Ұлы күнін
орталықпен бірлесе өткізудегі мақсатымыз тәрбиеленушілердің бойына
ұлттық құндылықтарымызды сіңіру болатын. Әже көрсеткен қазақ
халқының «Шашу шашу», «Аластау» рәсімдері арқылы жас жеткіншектерге
салт-дәстүрлерді көрсетуге тырыстық. Сарбиева Аружан, Ғабиден Аңсар,
Құрманғазы Гүлім сияқты оқушылар мерекелік шараны жүргізіп, өз өнерлерін
көрсетсе, бір топ оқушы қазақтың ұлттық ойындарын («Сақина салмақ»,
«Асық», «Тақия тастамақ», «Арқан тарту») ойнатты.
Осы мерекелік
шараға біздің мектептен басқа спорттық бос уақыт бейімдегі «Жас қанат»
балалар орталығының «Інжу» халықтық би студиясының кішкентай
бүлдіршіндері де қатысып (жетекшісі Искакова Л.Т.) мың бұрала билесе,
Абдугали Арайлым мен Егімбаева Айназ (жетекшісі Нуранова Г.В.) қазақша
әндерді нақышына келтіре шырқады. Отбасы жылуын көрмейтін жаны
жабырқау бүлдіршіндерге тұрақты демеушілік көрсететін 28738 әскери
бөлімі де бүгінгі Наурыз мейрамына арнап үлкен мерекелік дастархан жайып,
осы әскери бөлімнің өкілдері Узбекова Л.Т. мен Кенбаева С.Т. өздерінің жылы
лебіздерін білдірді.
Іс- шара соңында «Кәмелеттік жасқа толмаған
балаларды бейімдеу орталығының» директоры Чалкарова А.К. оқу-тәрбие ісі
жөніндегі директордың орынбасары Негметжанова Г.М., тәрбиеші
Абдрахманова Г.К. барлық қатысушыларды мейрамдарымен құттықтай
отырып, тәрбиеленушілер атынан келген қонақтарға алғыстарын білдірді.
Осы орталықтың бүлдіршіндеріне жан жылуы мен мейірім
шапағатымызды аямай, ынтымақтастығымызды әрі қарай жалғастыра
береміз деп сенеміз.

Минуты тепла и дружбы

В нашей школе проводилась благотворительная акция «Дорога в
школу».
Никто не остался в стороне, каждый ученик нашего шанырака
принял в ней участие, это меня очень порадовало. Чтобы
подарить наши подарки мы со своим
Шаныраком
«Шынгыстау»
посетили
«Центр
адаптации
несовершеннолетних детей».
В центре в основном очень маленькие дети 3, 4, 5 лет. Очень
грустно, что в этом возрасте они остались без родителей.
Честно говоря я ожидал увидеть грустные лица, но мы увидели
их радостные лица и на дуще стало немного теплее. Мы играли
с ними в разные игры. С ними было очень интересно играть.
Когда мы дарили им подарки детишки радовались. Дети сказали
что будут ждать нас, мы пообещали вернуться.
http://www.nis.edu.kz/kz/press-center/news/
Елеуханов Азим
Ученик 7 «Д» класса
Шанырак «Шынгыстау»

Шаңырақтағы әлеуметтік бағдарлама бойынша
өткізілген жұмыстар
Жеткіншек ұрпақты жоғарғы жауапкершілікке
және қоғамға қызмет етуге тәрбиелеу
мақсатымен :
№37 мектеп- гимназиясымен,
Бейімдеу орталығы оқушыларымен бірлескен
іс шаралар жүргізілді.
Қайырымдылық ( Вена балы, қайырымдылық
жәрмеңкесі)
Ынтымақтастық (әлеуметтік жобалар балалар
үйі, қарттар үйі
Мектепке жол (республикалық қайырымдылық
акциясы)
Respect (қарттар күні, ардагерлерге құрмет)
Инклюзив
жобасы
(мүмкіндігі
шектеулі
жандарға қолдау көрсету)
Bookcrosssing (әлеуметтік желілік акциясы).

Біз -елдің ертеңгі көшбасы

Шығармашылық - бұл адамның өзін - өзі тануға ұмтылуы, ізденуі

НЗМ дауысы

Қайырымдылық «Вена балы»

Шаңырақ оқушыларының мектептегі іс-шараларға қатысуы

«Как мы провели час шанырака»

Сегодня у нас проводился час шанырака на тему:
исследование по киноэпопее «Путь Лидера». Мне он очень
понравился.
Час шанырака проводился в необычной форме, не на девятом
уроке, а на переменах. В нем принимали активное участие все
учащиеся.
После первого урока мы смогли полюбоваться прекрасной
выставкой: рисунками, буклетами, поделками, книгами. Также
мы просмотрели презентации об актерах фильма, которые
подготовили учащиеся. Узнали много нового и интересного.
После четвертого урока мы смогли насладиться
замечательной сценкой и отрывками из фильма. На минуту мне
показалось, что мы сидим в кинотеатре, а ребята настоящие
актеры из фильма.
После седьмого урока в актовом зале мы танцевали танец, он
помог нам немножко отдохнуть. Затем у нас была викторина по
фильму. Мы все смогли ответить на вопросы.
Теперь я больше знаю об этом фильме. Например: режиссер
этого фильма Рустем Абдрашев. В главных ролях Нурлан
Алимжанов, он сыграл самого Президента. Также жену
Назарбаева, ее роль сыграла Мадина Есманова.
Каждый из нас вложил свою частичку и открыл много нового
для себя. Поэтому я считаю, что час шанырак мне показался
отличным.
Белдеубаева Тогжан ученица 7 «Д» класса

Кітапханамен бірлескен іс- шара

«Ата-ана жұмысындағы бір күн»
Дәстүрлі әлеуметтік тәжірибесі өткізілді. Осымен екінші мәрте өткізілген шара
барысында 7-ші және 8-ші сынып оқушылары бала-бақша тәрибешісі, жоғары
оқу орнының ұстазы, тіс дәрігері, жихаз құрастырушысы,журналист, көркемдік
студия маманы сияқты сан-алуан мамандықтармен танысып, олардың қызық та
қиын тұстарын бағамдай білді. 7-ші «Д» сыныбының оқушысы Слямханов
Адильжан анасы тәрізді қызметкер болып, аталған барлық еңбек орындарын
аралап, әр істің қыр-сырына үңіліп көрді. Оқушылар бұл шара өте маңызды,
өйткені, еңбекқорлыққа баулып, түрлі мамандыққа қатысты көкжиегімізді
кеңейтеміз дейді. «Ата-ана жұмысындағы бір күн» әлеуметтік тәжірибесі келер
жылы да өз жалғасын тауып, әр түрлі кәсіптер жайында оқушылардың білімін
молайта бермек. Ең бастысы, мектеп-оқушы-ата –ана арасындағы байланыс
нығая түсті.

Шаңырақтағы іс-шаралардың құндылықтар
бойынша жүзеге асырылуы:
саны

Жүзеге асыру қорытындысы

Қатысуш
ылар
саны

1. Отанға деген
сүйіспеншілікті,
қоғамның маңызды
құндылықтарын,
еліміздің мәдени
мұралары мен тарихына
деген құрмет көрсетуді
оқушылардың бойына
қалыптастыру.

1

Елбасына арналған шаңырақ
сағатына қатысты.

40

2 Тәрбие жұмыстарында
қазіргі заманғы АКТ-ны
қолдану.

10

Куратор сағаттарында роликтер
мен презентацияларда
қолдандым.
Қайырымдылық «Вен балына»
серіктес мектептер арасында
ынтымақтастық көрінді.

40

3. Жалпы білім беру
мектептерімен
әлеуметтік
серіктестіктер
арасындағы
ынтымақтастық.

40

Қорытынды

Шаңырақ сағатында
оқушылар Елбасының
рөлін сомдап, еңбек
жолы, қызметімен
танысып, үлгі етті.

Соңынан серіктес
мектептің оқушылары өз
пікірлерін білдірді

Ұсыныстар :

Өз есебімде көрсеткендей кемшіліктерімді келесі оқу жылында жолға қою
үшін жоспарлау керек.
Сабақтарына қатысып, өз тәжірибемді толықтыруым керек. Тілдік мәселеге
назар аударуым керек.
Деңгейлік курстан алған тэжірибені қолдану керек.
Шаңырақпен жұмыс кезіндегі мәселелер:
1.Сынып ұлдарының өте белсенділігі.
2) Денсаулықтарын сақтау және әрқайсының құндылық туралы түсініктерін кеңейту.
3) Оқу оқуға деген ынталарын көтеру, қанағаттанарлық баға алған оқушылармен жұмыс .
4) Шаңырақтағы өзін өзі басқаруды дамыту.
6) Іс әректті диагностикалау және мониторинг жасау.
Мәселелерді келесі оқу жылын жоспарлау барысында ескеру

Сыныптан тыс уақыт туған күн сәтінде

Табиғат аясындағы демалыс
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