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Негзг! буындагы 5,6,7,8,9 сыныптарга арналган оку жоспары Казакстан Республикасы
Укмегнн 2018 жылгы 31 сэурдег: № 604 каулысымен бекгилген Казакстан Республикасы
бастауыш бьм берудег! Мемлекетик жалпыга м!ндетт! стандарты, Казакстан Республикасы

Блум беру министрйн 2018 жылгы 4 кыркуйектем «Казакстан Республикасы Ыл!м беру
министрлин 2012 жылгы 8 карашадагы «Казакстан Республикасындагы бастауыш, негзг
жоспарларын беюту туралы» № 500 буйрыгына
орта, жалпы орта б1лм берудмн Улил
б1л1м берудн улик оку
толыктырулар ентзу туралы» № 441 буйрыгымен бек!йлген бастауыши
немз1нде курастырылган.
жоспары (косымша №
Жумыстык оку жоспары окушылардын жас ерекшелктерйн ескере отырып курылды, сагат
бекгилген
саны бойынша Казакстан Республикасы Блм жоне гылым министрли мен
максималды апталык жуктемеден аспайды.
«Ылм
Жумыстык оку жоспарындагы б1л1м мазмунынын инварианттык компонент! КР
61л1м
берудн
туралы» занынын колданыстагы нормаларын 1ске асырушы пэндерд! коса отырып
барлык салалары бойынша камтылган.
б1л1м алушылардын
Оку жоспарынын вариативт!к белит ата — аналар сураныстары мен
мудделер!не багытталган жэне тандаулары бойынша келес! сабактар косылган:
- 5 6 сыныбындагы «Эр турл! жанрдагы шыгармалар жазу теориясы мен
1
сагат; 5 в сыныбында курамдау мен жобалау удере1ндег!
практикасы» арнайыкурсы
1
сагат;
шыгармашылык каб1леттерд! дамыту ушён «Робототехника» арнайы курсы
- 6 сыныптарда окушылардын экологиялык мэдениетин калыптастыру упин «Адам жэне
1
час, жаратылыстану саласындагы жобалык кызмет
коршаган орта» арнайы курсы —
— 1 сагат;
машыктарын калыптастыру упИн спецкурс «Жас зерттеуии» арнайы курсы
- 8 б сыныбында химиядан дэлдк есентерд!: шешу бойынша машыктарын дамыту упин
«Химиядан дэлд!к есептерд! шыхгару» элективтик курсы -1 сагат;
- 9 б сыныбында Абайдын
рухани, мэдени мурасын зерделеу упйн “Абайтану”
сагат, «Зайырлылык жэне д1нтану непздер!»-1 сагат.
факультативтк курсы Технология пэн! 9 сыныпта “медициналык” “компьютерлк дизайн”, ”маркетинг
бей!ндерн оку багытында
“педагог-психолог”
“офис-менеджер”,
жен!ндег! менеджер”,
№
оку — ендпустк комбинатына берлд:.
уйымдастырылган жэне мектеп буйрыгы бойынша
Негз: Казакстан Республикасы Бшлм жэне гылым министрлиинн 2020 жылгы
12 тамыздагы № 340 буйрыгы, Павлодар облысы Буйм беру баскармасынын 2020 жылгы
14 тамыздагы «Павлодар облысы орта биим беру уйымдарындагы 2020 — 2021 оку жылынын
2-02/300 буйрыгы, Павлодар
демалыстык кезендер!н!н басталуы, жалгасуын аныктау туралы» №
облысы орта б1л1м беру
каласы Ылм беру беллмиин 2020 жылгы 14 тамыздагы «Павлодар
уйымдарындагы 2020 — 2021 оку жылынын демалыстык кезендер!н!йн басталуы, жалкасуын
аныктау туралы» №1-03/225 буйрыгы.
келем! Казакстан Республикасы
Жумыс жоспарындагы апталык жуктемелкт!н жалпы
тамыздагы №611 «Блим беру нысандарындагы
Улттык экономика министрийн 2017 жылкы
бекгиилген санитарлык ережелерге
санитарлык — эпидемиологиялык талаптар» буйрыгымен
сойкес (28.09.2018 ж. № КР ДСМ-20 сонгы езгертулер мен толыктырулар ениз1лу1мен)
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Туснд!рмелк жазбахат
Нетзн буында окытылатын гимназиялык 5 а сыныбынын оку жоспары Казакстан
Съекасы Уюметнн 2018 жылгы 31 сэу1рдег № 604 каулысымен бектилген Казакстан

хасы бастауыш блм берудегт Мемлекетик жалпыкга миндетт! стандарты, Казакстан
зикасы Ылм беру министр н 2018 жылгы 4 кыркуйектег! «Казакстан Республикасы
карашадагы «Казакстан Республикасындагы бастауыш,
беру министрличин 2012 жылгы
беюмту туралы» № 500
сорта. жалпы орта бийм берудмн Улилк оку жоспарларын
б1лим берудн
толыктырулар енгзу туралы» № 441 буйрыгымен бекгилген бастауыш
ову жоспары (косымша № 16) нейз!нде курастырылган.
Жумыстык оку жоспары окушылардын жас ерекшеликтер!н ескере отырып курылды, сагат
бойынша Казакстан Республикасы Ылм жоне гылым министрли1мен бекиилген
маасемаллы апталык жуктемеден аспайды.
«Ыл1м
Жумыстык оку жоспарындагы б1л1м мазмунынын элективт!к курс компонент! КР
@1л!м
берудн
залы» занынын колданыстагы нормаларын 1ске асырушы пондерд! коса отырып
_аитых салалары бойынша камтылхан.
- лене тэрбиес!: спорттык ойындар - 1 сагат.
$ а сыныбындагы гимназиялык компонентт!н оку жоспарына гимназиялык компонентин 5
ееты евгалген, олар келес! арнайы курстарды камтыган:
Робототехника» - жинактау мен жобалау удер1с1ндег шыгармашылык каб1леттер!н
Пивыту шин - | сакат;
турл: жанрдатгы шытгармалар жазудын теориясы и практикасы» чизеитникативик кузыретиики калыптастыру мен дамыту упин, 5 а сыныбында ауызек!
1
сагат;
дамыту упин
—Жас зерттеуш
жаратылыстану саласындагы жобалык жумыстар машыктарын
иилыштастыру упин | сагат;
2 сагат;
-«Элемд! саяхаттаймыз» географиялык кезкарас аясын кенейту упин
Негвз: Казакстан
Республикасы Блм жоне гылым министрлииин 2020 жылгы
22 тамызлагы № 340 буйрыгы, Павлодар облысы Бим беру баскармасынын 2020 жылгы
18 тамызлагы «Павлодар облысы орта б1лм беру уйымдарындагы 2020 — 2021 оку жылынын
везкельстык кезендер!н басталуы, жалкасуын аныктау туралы» № 2-02/300 буйрыгы, Павлодар
облысы орта б1л!м беру
залы Блём беру беллмиин 2020 жылгы 14 тамыздагы «Павлодар
ылиларындагы 2020 — 2021 оку жылынын демалыстык кезендер!н!н басталуы, жалгасуын
веъактау туралы» №1-03/225 буйрыгы.
Жумыс жоспарындагы апталык жуктемелйкин жалпы келем! Казакстан Республикасы
№
тамыздагы № 611 «Бим беру нысандарындагы
экономика министрийн 2017 жылгы
авитарлык — эпидемиологиялык талаптар» буйрыгымен бекиилген санитарлык ережелерге
(28 09.2018 ж. № КР ДСМ-20 сонгы езгертулер мен толыктырулар ениз!лу!мен)
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Туанд!рмелк жазбахат
сыныптарындагы оку жоспары (8а-информатика,
9а агылшын
Уюметан 2018 жылгы 31 сэурдей
Республикасы
Казакстан
пл)
№ 604 каулысымен бекгилген Казакстан Республикасы бастауыш б1лём берудег! Мемлекетик
беру министринйн 2018 жылгы
жалпыга м!ндетт! стандарты, Казакстан Республикасы
Ыл1м
4 кыркуйектег! «Казакстан Республикасы
беру министрлилнйн 2012 жылгы
карашадагы
«Казакстан Республикасындагы бастауыш, нег!зг! орта, жалпы орта б1л1м берудн Улилк оку
500
№
енйзу
буйрыгына
беюту
туралы»
толыктырулар
туралы»
жоспарларын
№ 441 буйрыгымен бекгилген бастауыш 61л1м берудмн улик оку жоспары (косымша №
негз!нде курастырылкан.
Жумыстык оку жоспары окушылардын жас ерекшелтктер1н ескере отырып курылды, сагат
жэоне кгылым
министрли1мен бекгилген
саны бойынша Казакстан Республикасы
максималды апталык жуктемеден аспайды.
Жумыстык оку жоспарындагы б1л1м мазмунынын инварианттык компонент! КР «Бл!м
туралы» занынын колданыстагы нормаларын 1ске асырушы пэндерд! коса отырып б1л1м берудн
барлык салалары бойынша камтылкан.
8а, 9а сыныптардагы вариативтк компонент окушынын информатика мен агылшын
ил!н терендетш оку кызыгушылыгын жэне каб1летйн дамытуга багытталган.
Б1л1м алушылардын ерте бастан бей!1мдеп окытуга арналган вариативт!к компонентинде
инварианттык компоненттен тандауы бойынша оку пэндер!н!н келес! тэс1лдер! карастырылган
сагат): 8а сыныбында алгебра физика жэне информатика пондер! тандауы бойынша;
(эр кайсы
9а сыныбындагы шет т!л! Казакстан тарихы мен орыс т!л! тандауы бойынша.
Негз: ата — аналардын ‘лектер! мен ем!рдег! заманауи талаптарды ескере отырып
педагогик ужым 8 а сыныбында информатиканы, 9 а сыныбында агылшын тьйн терендетт
окытуды дурыс деп танып отыр, бул сыныптарда осы пэндерд! окуга ынтасы арткан окушылар
басым болып отыр.
Жумыстык оку жоспарындагы б1л1м мазмунынын элективт!к курс компонент! КР «Бл!м
туралы» занынын колданыстагы нормаларын 1ске асырушы пэндерд! коса отырып б1лм берудин
барлык салалары бойынша камтылкан.
- 8 а сыныбында химиядан дэлдк есептерд! шешу бойынша машыктарын дамыту уп!н
«Химиядан дэлдк есептердЕ шыгару» элективик курсы -1 сагат;
1
8а, Эа сыныптарында
- «Дене тэрбиест: спорттык ойындар»
сагат
Оку жоспарынын вариативт!к белит ез1н тандау бойынша курстар мен факультативтерди
камтыкан:
- 9 б
сыныбында Абайдын рухани, модени мурасын зерделеу упин “Абайтану”
факультативтик курсы - 1 сакат, «Зайырлылык жэне д1нтану нейздер!»-1 сагат.
Технология пэн! 9 сыныпта “медициналык”, “компьютерлк дизайн” ”маркетинг
“педагог-психолог”
жен!ндег! менеджер” “офис-менеджер”
бейндерн оку багытында
—
№
уйымдастырылган жэне мектеп буйрыгы бойынша
оку енд!руст!к комбинатына бер!лди.
Негз: Казакстан Республикасы Ыл!м жэне гылым министрлишн 2020 жылгы
12 тамыздагы № 340 буйрыгы, Павлодар облысы
беру баскармасынын 2020 жылгы
14 тамыздагы «Павлодар облысы орта б1л1м беру уйымдарындагы 2020 — 2021] оку жылынын
демалыстык кезендер!н басталуы, жалгасуын аныктау туралы» №2-02/300 буйрыгы, Павлодар
каласы Бим беру белмиин 2020 жылкы 14 тамыздагы «Павлодар облысы орта б1лим беру
уйымдарындагы 2020 — 2021 оку жылынын демалыстык кезендер!н!н басталуы, жалгасуын
аныктау туралы» №1-03/225 буйрыгы.
Жумыс жоспарындагы апталык жуктемелкт!н жалпы келем! Казакстан Республикасы Улттык
экономика министрн 2017 жылгы 16 тамыздагы № 611 «Ыл!м беру нысандарындагы
санитарлык — эпидемиологиялык талаптар» буйрыгымен бекгилген санитарлык ережелерге
сойкес (28.09.2018 ж. № КР ДСМ-20 сонгы езгертулер мен толыктырулар енпз1лу1мен)
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Туснд!рмелк жазбахат
Жогары буында окытудын оку жоспары Казакстан Республикасы Уюкметин 2018 жылгы
^^ сзрлеп № 604 каулысымен бекгилген Казакстан Республикасы бастауыш б1лём берудет
Аеилекетик жалпыга м!ндетт! стандарты, Казакстан Республикасы Бим беру министр!

лм

ПЕ

жылгы 4 кыркуйектег! «Казакстан Республикасы
беру министрлиен 2012 жылгы
нег!зг!
«Казакстан
Республикасындагы
бастауыш,
орта, жалпы орта б1лм берудйн
залашалагы
оку жоспарларын беюту туралы» № 500 буйрыгына толыктырулар енгмзу туралы»
№ 3:1 буйрыгымен бекййлген бастауыш
берудн улилк оку жоспары (косымша №
зеттинле курастырылкан.
Жумыстык оку жоспары окушылардын жас ерекшелктер1н ескере отырып курылды, сагат
бойынша Казакстан Республикасы Рим жоне гылым министрлиймен бекгилген
изисималды апталык жуктемеден аспайды.
Жумыстык оку жоспарындагы б1лм мазмунынын инварианттык компонент! КР «Ралм
таль» занынын колданыстагы нормаларын 1ске асырушы пэндерд! коса отырып б1л1м берудн
тветых салалары бойынша камтылган.
10 сыныптардын жумыстык оку жоспары окушылардын функционалдык сауаттылыгы
== элеуметик беймделу!н арттыруга багытталган. Керсет!лген максаттарга ти!1мд! турде жету
Зеалик окытуды енМзу аркылы шепилед!, ол нарыктагы накты кажетиликт! ескере отырып
эашылардын жеке дара окуы мен бей1мделулер!не карай ойыскан.
10 сыныптардагы жумыстык оку жоспарында кэс1би денгейде биологияны зерделеумен
жаратылыстану — математикалык багыт айкындалган. Аталган бейндк окыту жогары денгейде
Эвологиянын жалпы б1л!м берулйк курсын максатты турде 1ске асыруды болжамдайды, осы
мажсатта тандаулары бойынша келес! пэндер енг!з1леди:
4 сагат;
4 сагат, физика
19 сыныпта биологияны окытудын терендет!лген денгей!
сагат.
калыиты денгей «Дуниежузалк тарихы» 1
- «Математикалык сауаттылыкты калыптастырудын эд1стер! мен тэсёлдерь» - сагат;
- «Химиядан дэлдк есептерд! шешу» - 2 сагат.
Негз: Казакстан Республикасы Ылшм жэоне гылым министрлишн 2020 жылгы
2 тамыздагы № 340 буйрыгы, Павлодар облысы
беру баскармасынын 2020 жылгы
14 тамыздагы «Павлодар облысы орта б1л1м беру уйымдарындагы 2020 — 2021 оку жылынын
земалыстык кезендер!нн басталуы, жалгасуын аныктау туралы» №2-02/300 буйрыгы, Павлодар
каласы Ылм беру беллмн 2020 жылгы 14 тамыздагы «Павлодар облысы орта б1лим беру
уйымдарындагы 2020 — 2021 оку жылынын демалыстык кезендерн!н басталуы, жалгасуын
аныктау туралы» №1-03/225 буйрыгы.
Жумыс жоспарындагы апталык жуктемелктин жалпы келем! Казакстан Республикасы
Улттык экономика министрн 2017 жылгы
тамыздагы № 611 «Блм беру нысандарындагы
—
эпидемиологиялык талаптар» буйрыгымен бекгилген санитарлык ережелерге
санитарлык
сойкес (28.09.2018 ж. № КР ДСМ-20 сонгы езгертулер мен толыктырулар ениз1лу1мен)
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Тусинд!рмелк жазбахат
Жогары буында окытудын оку жоспары Казакстан Республикасы Уюметиин 2018

жылЕгы

31

сэурдег! № 604 каулысымен бекгиилген Казакстан Республикасы бастауыш б1л!м
беру
Мемлекеттк жалпыга м!ндетт! стандарты, Казакстан Республикасы

лм

берудег:
беру министрлин
министриин 2018 жылгы 4 кыркуйектегм «Казакстан Республикасы
2012 жылгы 8 карашадагы «Казакстан Республикасындагы бастауыш, немзг! орта, жалпы орта
б1лм берудмн Улгийк оку жоспарларын беюту туралы» № 500 буйрыгына толыктырулар енпзу
туралы» № 441 буйрыгымен бекгилген бастауыш б1л1м берудн улилк оку жоспары (косымша
№
нег1з1нде курастырылган.
Жумыстык оку жоспары окушылардын жас ерекшелктер!н ескере отырып курылды, сагат
жэоне гылым
министрлиЧмен бекгилген
саны бойынша Казакстан Республикасы
максималды апталык жуктемеден аспайды.
инварианттык компонент! КР
Жумыстык оку жоспарындагы б1лм мазмунынын
«Булм туралы» занынын колданыстагы нормаларын 1ске асырушы пэндерд! коса отырып б1л1м
берудин барлык салалары бойынша камтылкан.
11 сыныптардын жумыстык оку жоспары окушылардын функционалдык сауаттылыгы мен
элеуметик бейшмделу!н арттыруга багытталеан. Керсетлген максаттарга ти1мд! турде жету
бейндк окытуды енМзу аркылы шепиледт, ол нарыктагы накты кажеттиикт! ескере отырып
окушылардын жеке дара окуы мен бей1мделулерине карай ойыскан.
11 сыныптын жумыстык оку жоспарындагы б1л1м мазмунынын инварианттык компоненту,
вариативт!к компонент! КР «Блм туралы» занынын колданыстагы нормаларын 1ске асырушы
пэндерд! коса отырып б1л!м берудйн барлык салалары бойынша камтылган.
11 сыныптардагы жумыстык оку жоспарында кэс1би денгейде биологияны зерделеумен
жаратылыстану — математикалык багыт айкындалган. Аталган бейндк окыту жогары денгейде
биологиянын жалпы б1л1м берулк курсын максатты турде 1ске асыруды болжамдайды, осы
максатта тандаулары бойынша келес! пэндер жалгасын табады:
4 сагат;
4 сагат, физика
И! сыныпта биологияны окытудын терендетлген денгей!
калыпты денгей «Графика жэне жобалау» 2 сагат.

лм

4)

лм

Колданбалы курстар:
- «Экономикалык география» -1 сагат;
-

-

-

-

-

2

сагат.
«Математикалык сауаттылыкты калыптастырудын эд:стер! мен тэ@лдерр»
«Биология бойынша киын жагдайлар» колданбалы курсы -1 сагат.
Негз: Казакстан Республикасы Блм жэне гылым министрлишн 2020 жылгы

тамыздагы № 340 буйрыгы, Павлодар облысы Ыл!м беру баскармасынын 2020 жылгы
2021 оку жылынын
14 тамыздагы «Павлодар облысы орта б1л!м беру уйымдарындагы 2020
№
демалыстык кезендер!н!н басталуы, жалгасуын аныктау туралы» 2-02/300 буйрыгы, Павлодар
каласы Ыл!м беру беллмн 2020 жылгы 14 тамыздагы «Павлодар облысы орта б1л!м беру
уйымдарындагы 2020 — 2021 оку жылынын демалыстык кезендер!н!н басталуы, жалгасуын
аныктау туралы» №1-03/225 буйрыгы.
Жумыс жоспарындагы апталык жуктемелжктн жалпы келем! Казакстан Республикасы
Улттык экономика министрин 2017 жылгы
тамыздагы № 611 «Блм беру нысандарындагы
—
эпидемиологиялык талаптар» буйрыгымен бекгипилген санитарлык ережелерге
санитарлык
сойкес (28.09.2018 ж. № КР ДСМ-20 сонгы езгертулер мен толыктырулар ениз!лу1мен)
12

-

°

16

ый

ОВЕН
Павлодарка
каласы

БЕКТЕМН:

ем

о

больигнн басшысы
.Айтказина
кантар 2021 ж.
гвУру

4%

Павлодар

В

Павлодар каласынын
Музафар

ЕЭК:

облысынымн б1л!м

беру баскармасы,

Павлодар б1л!м беру

белиин

«Павлодар каласынын Музафар Эл!мбаев

атындагы жалпы

б1л!м беру

мектеб» КММ-вн

2020-2021 оку жылына арналган

ОКУ-ЖУМЫС ЖОСПАРЫ
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2020-2021 учебный

год

КГУ «Средняя общеобразовательная школа
имени Музафара Алимбаева города Павлодара»
отдела образования города Павлодара,

управления образования Павлодарской области

