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КІРІСПЕ 

                                                                                                                                 

Заманауи өрлеу адамзат өміріне жақсы жаңалықтар әкелді. Мектеп тек қана білім алу орны емес. Білім алу 

үздіксіз және өмір бойына қажетті құралға айналды.   

Бұл мектеп әртүрлі мүмкіндіктерді ескереді. Біз тағы да табысты емес адамдардың болмайтынын еске 

саламыз. Егер мүмкіндіктері болса, әр адам алдына қойған мақсатқа жетеді. Осындай мүмкіндіктерді біз барлық 

тілек білдіргендерге жеткіземіз.   

НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК  МЕКТЕПТЕРІНІҢ МИССИЯСЫ  

Халықаралық тәжірибе мен практиканы, қазақстандық дәстүрлерді өз бойына сіңірген Қазақстандағы 

Зияткер тұлғаны қалыптастыру, жаратылыстану-математикалық бағыттағы көптілді Білім беру жүйесінде 

инновациялық модельді енгізу 

МЕКТЕП МИССИЯСЫ 

Алған білімін өмір бойы қолданатын, адамгершілік құндылығы жоғары зияткерлерден тұратын, тәрбиелі 

мектеп қауымдастығын құру.   

НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК  МЕКТЕПТЕРІНІҢ ПАЙЫМДАУЫ 

Жан-жақты дамыған, салауатты, шығармашыл және өзін дамытушы, өз мәселесін шеше алатын түлектер.   

Зияткерлік мектеп түлектері қазақстандық және шетелдік университетіне түсіп, оны бітіреді, сондай-ақ 

еңбек нарығында қабілетті.   

Зияткерлік мектеп түлектері еліміздегі әлеуметтік-экономикалық және саясат үдерісіне белсенді қатысады. 

Қазақстанның Халықаралық дәрежеге шығуына атсалысып, инновациялық технологияларды енгізуге қатысады.  

МЕКТЕП ПАЙЫМДАУЫ 

• Біздің оқушылар-зерделі, сыни тұрғыдан ойлай алатын, креативті, үнемі білім алуға құштар, 

мәдениаралық қоғамдастықтағы көшбасшылар;  

• Біздің қызметкерлер- үздіксіз дамуға талпынатын, білім сапасын жақсарту мақсатын қойған кәсіби 

шеберлер; 

• Біздің ата-аналар- оқу-тәрбие үдерісін іске асырудағы мектеп қауымдастығының бөлінбейтін 

бөлшегі;  

• Мектеп – Білім беруге жаңа көзқарастар енгізген, орта Білім беру тәжірибесімен бөлісетін ашық 

қоғамдастық.  

МЕКТЕП ТУРАЛЫ 

Қостанай қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 2014 жылдың 12 

желтоқсанында Елбасының қалауымен ашылған Зияткерлік мектептердің қатарына он жетінші мектеп болып 

қосылды.  

Жаратылыстану-математикалық бағыттағы Зияткерлік мектептер Кембридж университетінің эксперттері 

жасаған Кіріктірілген Білім беру бағдарламасын іске асырады. Профильді пәндер физика мен математика 

болғанына қарамастан гумманитарлы пәндерге, тілдерді үйренуге көп көңіл бөлінеді. Оқушылардың пәндерді 

үш тілде меңгеруге мүмкіндігі бар. Осылай оқушылар жан-жақты дамиды.  

Мектепте 7-12 сыныптар оқиды, оларға мұғалімдер, халықаралық мұғалімдер, қосымша білім беру пән 

мұғалімдері, педагог-психологтар, педагог-ұйымдастырушы-кураторлар, тәрбиешілер сабақ береді, тәрбиелейді.  

Мектепте 132 оқушыға арналған интернат жұмыс істейді. Оқушыларға кең, жеке бөлмеде тұруға 

мүмкіндік туды.   

ІС-ӘРЕКЕТ БАҒЫТТЫ 

Мақсатқа жету үшін төмендегі жұмыстарды атқару маңызды:  

•  Оқушылар өздері шешім қабылдағанда олардың көшбасшылығын арттыру. 

•  Оқушылардың бағдараламада көрсетілген материалдарды толық меңгеруі мақсатында сабақта, сабақтан 

тыс жұмыс істеуін жүйеге келтіру.  

•  Тілдік, тілдік емес пәндер мұғалімдерінің пәндерді біріктіріп оқытуын жүйеге келтіру.  

•  Мектеп іскерлігін тиімді ұйымдастыру және мұғалімдер қоғамдастығын құру мақсатында топтық жұмыс 

әдісін енгізу.  

•  Оқушылар мен қызметкерлердің денсаулығын сақтау мақсатында тиісті орта құру.  

•  Оқушылардың зерттеу дағдысын дамыту мен қалыптастыру мақсатында оқушылар әрекетін дұрыс 

ұйымдастыру.  

 Оқушылардың жан-жақты дұрыс дамуына жағдай жасау.  

Мектеп өз жұмысында төмендегі принциптерді басшылыққа алады:  

•  Салауатты өмір салтын ұстанған, сын тұрғысынан ойлай білетін, көп тілді меңгерген, үздіксіз білім алуға 

қабілетті, жауапты, функционалды сауатты, қазақстандық, халықаралық университеттерге оқуға түсетін 

тұлғаларды қалыптастыру;  
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•  Оқушылардың жеке басына бағытталған Білім беру жүйесі, тәрбиелеу мен оқыту үдерісінің бірізділігі; 

•  Білім сапасын бағалаудағы әділдікті қалыптастыру;   

•  Педагог қызметкерлердің, басқа қызметкерлердің кәсіби дамуына жағдай жасау;   

•  Конкурс негізінде жаратылыстану-математикалық бағытта білім алуға дайын оқушыларды іздеу;   

• Ата-аналар қоғамдастығын мектеп ісіне жұмылдыру;   

•  Білім беру жүйесінің облыста тәжірибе алмасуы;   

•  Білім беру және ғылыми мекемелермен бірлесе қызмет жасауды дамыту;  

•  Дифференциация, пәнаралық ықпалдасу және деңгейаралық кезіндегі сабақтастық  білім беру процесін 

ұйымдастыру. 

МЕКТЕП ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 

Өзіне және қоршаған ортаға қатысты сыйластық: салауатты өмір салтын қолдау және әлеуметтік 

жағдайға бейімделу. Өз ана тіліне, өз мәдениетіне, сондай-ақ өзге елдің тіліне, мәдениетіне, құқығына, мораліне, 

пікіріне сыйластықты қамтиды.  

Серіктестік: жылы шырайлы қарам-қатынасты, ынтымақтастықты қалыптастыру дағдыларын және 

сындарлы тәсілдерді дамыту, қарым-қатынасқа түсу үшін сыни ойлауды қамтиды. 

 Жауапты азаматтық ұстаным: патриотизмді қамтиды. Жауапты азаматтар шыншыл, сындарлы және 

белсенді, олар тұтастықты алып келеді, сыни идеялары және қоғамның алуан пікірлерін дамыту үшін, ұлт пен 

қоршаған ортаны қорғау үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде сөйлейді. 

Академиялық адалдық: басқа адамдардың ойларын құрметтеу, қорытылған қағидасын сақтау, 

академиялық адалдық, плагиатқа төзбеушілік және ақпарат көздерін көрсетпей алу туралы ақпараттарды көшіру. 

Үздіксіз білім алу: шығармашылық және сыншылдық арқылы оқуға деген сүйіспеншілікке баулу, ақыл-

ой, дене, мінез және қарым-қатынастың тұрақты дамуы. Осындай білік пен дағдылар оқушылардың дербес білім 

алуына ықпал етеді. 

Ашықтық: Зияткерлік мектептің даму жоспарлары оқытудан күтілетін нәтижелер мен бағалау рәсімдері 

ақпаратқа еркін қол жеткізуді қамтамасыз етеді.   

Жоғарыда келтірілген құндылықтар функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған, оқушыларға 

болашақта өз білімін табысты дамытуға ықпал ететін, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті және қоғамға деген 

өзара әрекеті, білімін өз мақсаттарымен қоғам мақсаттарына жету үшін қолдану. 

НЕГІЗГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚУ 

Стратегиялық мақсатқа қол жеткізу үшін үздік отандық және халықаралық білім беру бағдарламалар, 

сондай-ақ үздік отандық және халықаралық тәжірибені оқыту және оқу интеграциясы жүзеге асырылады. 

Отандық және шетелдік озық тәжірибелер, біріктірілген дәстүрлі қазақстандық мектептердің мықты 

жақтарын өзіне қамтиды:  

- инновациялық кіріктірілген білім беру бағдарламасының деңгейіне сәйкес келетін ең үздік халықаралық 

мектептер;  

- үш тілде білім беру;  

- оқу іс-әрекетін және оқудан тыс іс-әрекетін кіріктіру;  

- құндылық-бағдарлы білім беру;  

- әлеуметтік жобаларды енгізу;  

- жаңа педагогикалық әдістемелер мен технологияларды енгізу;  

- оқушылардың өз бетімен белсенді білім алуын дамыту;  

- пән нысанасын және тілдің мазмұнын кіріктіру ;  

- шығармашылықты және сыни ойлауды дамыту;  

- АКТ және WEB 2.0 технологияларын тиімді пайдалану;  

- зерттеу дағдыларын дамыту;  

- ынтымақтастықты, коммуникативтік дағдыларды және мәдениаралық қарым-қатынасты дамыту. 

КІРІКТІРІЛГЕН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

Назарбаев Зияткерлік мектептері Кіріктірілген білім беру бағдарламасы, «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ стратегиялық серіктесі және Кембридж университетінің Халықаралық емтихан кеңесімен 

(СІЕ) бірлесіп әзірленген, жаратылыстану-математикалық бағыт бойынша білім беру жүйесін іске асыруға 

бағытталған.   

Кіріктірілген білім беру бағдарламасында білім беру маңыздылығын анықтайтын құндылықтар 

анықталған. Олардың мәні адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуына өз өмір сүру сапасын жақсартуға және 

қоршаған ортаны қорғауға жетекші фактор ретінде  қалыптасуы. Бұл құндылықтар оқушыларға жан-жақты 

дамыған зияткер тұлға болуына мүмкіндік береді.  

Белгіленген құндылықтар оқушылардың күнделікті қабілеттерінің өзегіне айналады:  

• шығармашылықпен және сын тұрғысынан ойлау үшін, дұрыс шешім қабылдап, және қоғам өміріне 

белсенді қатысу;  

• коммуникативті болу үшін, ұжыммен жұмыс істеп, әр түрлі құралдарды шығармашылықпен қолдану;  

• мәдениетке және пікірлерге құрметпен қарау үшін, қоршаған шындықты объективті көрсету;  
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• жауапты болу үшін, белсенді азаматтық ұстанымын танытып, Отан алдындағы міндеттерін орындау, 

Қазақстанның дамуына өз үлесін қосу;  

• мейірімді және қамқор болу үшін, өзіне және өзгелерге құрметпен қарау;  

• оқуға үздіксіз дайын болу үшін, өз танымын кез-келген өмірлік жағдайда және өзінің мансаптық өсу 

процесін өз бетінше реттеу. 

Зияткерлік мектептерде белгіленген құндылықтар мақсаты аясында білім беру кеңістігі үшін қолайлы, 

жоғары білімді дамуы мен қалыптасуына үйлесімді, шығармашыл дағдыларды кең ауқымды иеленген тұлға 

болып табылады.  

КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ 

Критериалды бағалау жүйесі Зияткерлік мектептерде қолданылатын оқушылардың оқу жетістіктері 

Кембридж университетінің Халықаралық Емтихан Кеңесінің сарапшыларымен бірлесе отырып әзірленді. 

Критериалды бағалаудың  кіріктірілген  моделі  (КБКМ)  оқыту,  оқу  және  бағалаудың  бірегейлігі 

принципіне негізделе отырып, білім беру үдерісін ұйымдастыруға негізделген. 

КБКМ:  

- Оқыту және бағалау бірлігі принципіне негізделген; 

- Оқушы оқу үрдісіне қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін біртұтас көзқарасты қалыптастыруға бағытталған; 

- Ол оқыту мақсаттарын іске асыруды және кіріктірілген білім беру бағдарламасының оқу жоспарына сәйкес 

оқыту және біліктілігін арттыруға дәлелдемелер жинауға қамтамасыз етеді; 

- Ол әр сынып үшін пән бойынша оқыту бағдарламасы мазмұнына негізделген әдістер мен бағалау 

нысандарының әр түрін қамтиды. 

Назарбаев Зияткерлік мектептері оқу жылы бойы бағалаудың үш түрін оқушыларды оқытудағы үлгерімі 

туралы деректер жинақтау үшін қолданады: 

қалыптастырушы бағалау; 

ішкі жиынтық бағалау; 

сыртқы жиынтық бағалау. 

Әр ата-ана барлық ақпаратты және оқушының үлгірімін kst.nis.edu.kz сайтынан қарай алады. Сайтқа кіру 

үшін әр ата-анаға және оның заңды тұлғаларына оқу жылының басында логин мен пароль беріледі.  

 

 

Назарбаев Зияткерлік мектерінің ішкі күн тәртібі ережесі  

                Іс-әрекеттің негізгі міндеті білім беру болып есептелетін Назарбаев Зияткерлік мектептерінің 

оқушылары үшін ішкі тәртіп Ережелері ҚР "Білім беру туралы" Заңына, "Назарбаев Зияткерлік мектептері" 

ДББҰ Жарлығына, Зияткерлік мектептердің оқушыларын   тәрбиелеу Саясатына сәйкес құрастырылған. 

 Бірыңғай  оқушылардың  сыртқы бейнесіне  қойылатын талаптарын, оқушылар мен олардың заңды 

өкілдерінің құқықтары мен міндеттерін анықтайды, оқушылардың ғимаратта  өзін-өзі ұстау ережелері мен негізгі 

нормалары, мектеп алаңында, сонымен қатар сабақтан тыс іс-шараларда  осы  ереже оқушылардың білім 

үрдісіндегі тәртібін орнатады.   

 Осы ереженің мақсаты – қауіпсіз, қолайлы білім беру ортасын құру, табысты академиялық және 

әлеуметтік өсуді қамтамасыз ететін шарттар үшін мектеп қауымдастығы негізінде оқушылардың – әкімшілікке, 

педагог қызметкерлерге, оқушыларға,  заңды өкілдері арасындағы өзара құрмет. 

 Осы ережелерді барлық мектеп қоғамдастығының мүшелері орындауға міндетті – әкімшілік, педагог 

қызметкерлер, оқушылар, заңды өкілдері мен Зияткерлік мектебінің  басқа да қызметкерлері. 

 

Оқушылардың бірыңғай мектеп формасына және сыртқы келбетіне қойылатын талаптар 

 

2015 жылдың 11 ақпанындағы (№5 хаттамасы)  

Назарбаев Зияткерлік мектерінің оқушылары үшін 

Ішкі күн тәртібінен алынған үзінді  

13. Оқушылардың сыртқы келбеті қоғамдағы жалпы қабылданған іскерлік стилдің нормаларына сәйкес 

болуы  және төмендегі жағдайларды болдырмауы тиіс:  

1) ұлдар үшін  (бозбала) – қысқа классикалық немесе модельді шаш үлгісі;  

2) қыздар үшін (бойжеткен) – ұзын шаш жиналу керек, ұзындығы орташа  болған жағдайда 

қыстырғыштармен жинақылану қажет. 

14. Зияткерлік мектептерде ДББҰ Басқармасының шешімі бойынша бірдей мектеп формасы бекітілген.. 

15. Мектеп формасына қойылатын талаптар: 

- киім стилі– іскерлік, классикалық; 

- бірыңғай мектеп формасы күнделікті және спорттық деп бөлінеді. 

16. Бірыңғай мектеп формасын кигенде келесі жайттарға жол берілмеу тиіс:  

1) ауысымды аяқ киім ретінде өкшесі ашық аяқ киім кию (шлёпанцы, «сланцы» т.б.), кроссовкілер, 

кеділер, өкшесі биік аяқ киімдер, діни сипаттағы (хиджаб, никаб, бурка, паранджа, сикхстік тюрбандар мен 
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иудейлік бас киімдер, «ірі» христиандық кресттер т.б.) киім мен бұйымдарды кию, дене бөліктерін (іш, бел, 

кеуде); 

2) көзді жабатын кекіл қою, сондай-ақ «панк» секілді шаш үлгісі, бозбалалардың айдары, шашты ашық 

түстерге бояу, косметиканы қолдану, көзге түсетін әшекейлерді кию, пирсинг, көзге түсетін  маникюр. 

17. Мектеп формасы мен сыртқы келбетке қойылған талаптарды бұзған жағдайда педагогикалық 

жұмыскер, куратор оқушыны сыртқы келбетін ретке келтіру үшін заңды өкілімен үйге қайтарып жіберуге 

құқылы. Зияткерлік мектеп оқушыларына сабаққа мектеп формасынсыз кіруге жол берілмейді. 

         Зияткерлік мектептің оқушылары сабақтарға мектеп формасысыз кіргізілмейді. 

МЕКТЕП ФОРМАСЫ  

Әр оқушы жыл сайын мектеп формасымен қамтамасыз етіледі. 

1) класикалық қара-көк түсті киім жакет, юбка, шалбар, галстук (қыздар үшін), пиджак, шалбар және 

галстуктан  (балалар үшін) тұрады. 

 
 

2) Мектеп жемпірі және желетке.  

               
3) спорттық форма. 
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НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК  МЕКТЕПТЕРІНДЕГІ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ  

АДАЛДЫҚТЫ САҚТАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ  

Осы ереже білім беру үрдісінде Академиялық адалдық қағидаларын, мектеп қауымдастығы мүшелерінің 

құқықтары мен міндеттерін белгілейді, Академиялық адалдық қағидаларын бұзушылық түрлері мен оны іске 

асыру кезінде шаралар қабылдау тәртібін анықтайды.  

Осы ереженің мақсаты оқушылар бойында адалдық түсінік қалыптастыру, ашықтыққа үйрету, бір-біріне 

деген сенім қарым-қатынас, сонымен қатар өмірде бойларындағы адалдық қасиеттерін дамыту мәселелеріне 

жауапкершілікпен қарауға дағды қалыптастырады.  

Осы ереже барлық мектеп қауымдастығының мүшелері – мектеп әкімшілігі, педагогикалық 

қызметкерлер, оқушылар, олардың заңды өкілдері мен Назарбаев Зияткерлік мектептерінің басқа да 

қызметкерлерінің орындауына арналған.    

«НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІ» ДББҰ ФИЛИАЛДАРЫНЫҢ ОҚУШЫЛАРЫН 

ҚОРҒАУ БОЙЫНША САЯСАТ  

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ филиалдарының (бұдан әрі - филиалдары) оқушылары 

бойынша осы саясат – іс-әрекеттерінің негізгі құралы білім беру жұмыстары болып табылады, саясат мазмұны 

негізгі қағидалардан, ережелер мен ресімдерден тұрады, филиал оқушыларының физикалық және 

психологиялық саулығын қамтамасыз етуге бағытталған.    

Оқушыларға қатаң қарау оқиғалары туралы хабарлама мазмұны филиал оқушыларына қызметкерлер 

тарапынан, филиалдың басқа да оқушылары, заңды өкілдері және мектептегі өзге де тұлғалар тарапынан қатаң 

қарауларына күдіктену туралы ақпаратқа ие.  

Балаларға қатаң қарау оқиғасы туралы келесі хабарлау тәсілдері болып табылады:  

1) Оқушының оқушыларға қатаң қарау оқиғасы туралы хабарламасы; 

2) Оқушының өзге оқушыға қатысты күштеп әрекет ету оқиғасы туралы хабарламасы;   

3) Филиал қызметкерлерінің филиал оқушысына қатаң немесе ұқсас әрекеттерге күдікпен қарауы 

туралы, күштеп әрекет етуі туралы хабарламасы; 

4) Филиал оқушыларына қатысты күштеп әрекет ету мен ұқсас күдікті жайттар туралы ата-аналар мен 

басқа да заңды өкілдерінің сонымен қатар басқа да тұлғалардың хабарлауы;  

Қатаң қарауда құрбан болған, яғни филиал оқушылары филиал қызметкерлеріне, басқа филиал 

оқушысына, заңды өкілдеріне, өзге де тұлғаларға жүгінулеріне болады.      

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІНІҢ МОНИТОРИНГІ 

            Оқушылардың оқудағы ілгерілеуі мен ағымдағы оқу жетістіктерін бағалау, талдау мақсатында Назарбаев 

Зияткерлік мектептерінде мониторинг үдерісі жүзеге асырылуда. 

6-сынып оқушылары үшін оқу жетістіктерінің мониторингтеуі 7-сыныпта Қазақстан Республикасы 

Тұңғыш Президентінің – Елбасының «Өркен» білім беру грантына түсу үшін конкурстық іріктеудің пәндері 

бойынша өткізіледі.  

7-12-сыныптарда «Математика», «Кіріктірілген қазақ тілі мен әдебиеті екінші тіл ретінде», «Кіріктірілген 

орыс тілі мен әдебиеті екінші тіл ретінде» және «Ағылшын тілі» пәндері бойынша мониторинг Педагогикалық 

өлшеулер институтымен (Сито) бірлесіп дайындаған жүйе бойынша өткізіледі.  

Мониторингтің нәтижелері келесілер үшін қолданылады:  

- оқушылардың білім сапасы және оқу процесінде жіберген кемшіліктер туралы ата-аналарға ақпарат беру;  

- оқушының жеке оқу траекториясын түзету мақсатында оқушылармен топтық/жеке жұмысы және 

мұғалімдердің оқу үдерісін дұрыс ұйымдастыру;  

- оқу бағдарламасын меңгеру деңгейін диагностикалау және оқушылардың оқу деңгейін жақсарту мақсатында 

басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін  

НЕГІЗГІ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫН  

СЫРТҚЫ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ 

 Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі сыртқы жиынтық бағалау оқушылардың оқу үдерісіндегі 

Кіріктірілген білім беру бағдарламасы бойынша алған білім мен біліктерін анықтайды. 

 Сыртқы жиынтық бағалауды өткізудегі қолданылатын қағидаттар мен үрдістер ең үздік халықаралық 

тәжірибеге негізделген және Кембридж Халықаралық Емтихан кеңесі қолданатын талаптарға сәйкестендірілген. 

 Назарбаев Зияткерлік мектептерінің негізгі және жоғары сынып оқушыларын сыртқы жиынтық 

бағалауы жүргізіледі. 

  ЖҰМЫС  ТӘРТІБІ 

Зияткерлік мектебінің  жұмыс  тәртібі Еңбек тәртібінің  ережелерімен анықталады, Зияткерлік мектебі 

директорының бекітуімен. 

Зияткерлік мектебінде  академиялық сағаттың 40 мин ұзақтығын құрайды. 

Сабақтардың басталуы таңертеңгі сағат 8.25 басталады. Зияткерлік мектебінде  академиялық сағаттың 40 

мин ұзақтығын құрайды. 

Сабақ арасындағы үзіліс 5-25 минутты құрайды. 
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ҮШ ТІЛДІ ОРТА 

Зияткерлік мектептерде үш тілділік ортаны құру жалпы оқушының  дамуына ықпал  етеді. Пәндердің 

және  сабақтан тыс іс-шаралардың үш тілде  берілуі негізгі ортаны құруға  бағытталады, бұл қосымша 

ақпаратпен басқа да мәдениетті түсінуге қол жетімділігін кеңейтеді. 

Үш тілділік ортаны құрудың арқасында оқушылардың әлеуеті, икемділігі,  сыни және шығармашылық  

ойлау қабілеті,  ұлтаралық ынтымақтастықтың артуы, өзіне және қоршаған ортаға деген  құрметі, өзге тіл 

дағдыларын игеруге мүмкіндік береді. 

Үш тілділік ортаны қалыптастыру үшін келесі міндеттері  шешу керек: 

-үш тілділік ортаны құру, оқушылардың тілдік әлеуеті мен пәндерді  үш тілде игеруіне көмек беру; 

- жасанды ағылшын тілді ортаға тарту арқылы жоғары білікті шетелдік мұғалімдердің ағылшын тілінде оқыту; 

- ағылшын және бірінші тілдерде командалық оқыту әдісін енгізу; 

- тілді оқу мен мазмұнының үйлесімділігі, тілдік интеграция мен кооперация элементтері бар бағдарламаны 

әзірлеу; 

- мектеп және одан тыс жерлерде   сыныптан тыс іс-шараларды үш тілде өткізуге  орта құру; 

-үш тілділік  білімді  енгізу мен өңдеу нәтижесінде білімді анықтау, басқару; 

- оқу үдерісіне қажетті бағдарламалар мен арнайы жабдықтарды қамтамасыз ету; 

-оқушылардың  өзге оқушылармен конструктивтілігін қамтамасыз ету және үлкендермен  үш тілде қарым-

қатынас жасау; 

-кітапхана қорының түпнұсқалығын  үш тілде құру; 

- білім үдерісіне қызығушылық танытқан тұлғаларға  ақпараттық материалдарды  әзірлеу; 

- үш тілді ортаны құру үшін  директордың, директор орынбасарларының, әдіскерлердің, тренер мұғалімдердің, 

кітапханашылар мен  көмекші қызметкерлердің  біліктілігін арттыру; 

 Жоғарыда көрсетілген міндеттері жүзеге асыру үшін ДББҰ халықаралық мойындалған стартегиялық 

серіктестіктер мен сарапшыларды  тарту, әзірлеу бойынша  тәжірбиесі бар ортада  үш тілде оқытуды енгізу. 

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінен деңгейлік оқу бағдарламаларды әзірлеуде шет тілін меңгерудегі 

алты деңгейден құралған жалпы еуропалық құзірет жүйесі негізге алынды.  

Тілді меңгеру жүйесінде  А1 деңгейі ең төменгі деңгей, ал С2- ең жоғарғы деңгейге сәйкес. 12 сыныпты  

бітірген Зияткерлік мектеп оқушысы бірінші  тілді С2 деңгейінде болады, екінші тілде – С1 деңгейінде және  

ағылшын  тілінде – С1 деңгейінде деп  күтіледі. 

Ағылшын тіліндегі С1 деңгейі Халықаралаық IELTS тесінде 6,5-7,5 балмен сәйкес келеді, әлем 

деңгейіндегі университетіне түсу мен оқуы академиялық ағылшын тілін меңгеруінің көрсеткіші болып 

табылады. 

ҮЙ  ТАПСЫРМАСЫНЫҢ  САЯСАТЫ 

 Үй тапсырмасының мақсаты -  дағдыларды бекіту мен нығайту, сыныптағы жұмысының нәтижесі,  

сонымен қатар оқушылардың өзін-өзі басқаруымен,  тәртібі. 

Үй тапсырмасы мен уақыты, оның орындалуы, оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты. Үй 

тапсырмасының  басымдылығы оның санының сапасында. 

 Мұғалім ақылға  қонымды  мерзімді белгілейді: тапсырма  орындаудың регламетін  қояды, тапсырманы 

сапалы орындау  үшін оқушылардың жеткілікті уақыты болуы керек. Ішкі  тәртіпке  сәйкес үй 

тапсырмасының ең  аз бөлігін  орындауға уақыт  бөлінеді. 

 Оқушылар  мұғалімнен кеңес алуға және  мектеп ресурсын  қолдана алады. 

 (кітапхана, ғаламтор  жүйесіне қол жеткізуге). 

 Жоғарғы сынып оқушылары үшін барлық пәндер бойынша үй тапсырмасын шамадан тыс және біркелкі 

бөлуді қамтамасыз етудің алдын алу мақсатындағы кесте жұмыс істейді. Емтиханға дайындалу үшін тест және 

басқа да кезеңдік тапсырмаларға қосымша уақыт қажет болуы мүмкін.  

ДЕМАЛЫСТАР 

Оқу жылының басталуы  - жыл сайын  1 қыркүйекте 

Оқу жылының ұзақтығы  7-12  сыныптарда  - 34 оқу аптасы. 

Демалыстар: 

 күзгі - 6 күн (24-29.10.2016); 

 қысқы - 17 күн (22.12-08.01.2017); 

 көктемгі - 6 күн ( 20-25.03.2017);  

 жазғы -  26.05-31.08.2017. 

БАЙНАЛЫС КӨЗДЕРІ 

    Электрондық сайт 

www.nis.edu.kz 

www.kst.nis.edu.kz  

Реквизиттері 

 «Қостанай қ. физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББҰ «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» филиалы 
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110000, Қостанай қ., Гагарин көшесі, 239,  

Телефоны: 8 7142 99 97 47 

Электронді мекен-жайы: info@kst.nis.edu.kz 

БИН 140941008853 

ИИК КZ419261601175335000 

БИК КZКОКZКХ 

ҚОСЫМША 

№ 1 Күн тәртібі 

№ 2 Зияткерлік мектеп оқушылары үшін ішкі күн тәртібі туралы ереже 

№ 3 Зияткерлік мектеп оқушылары үшін академиялық адалдықты сақтау ережесі 

 

 

 


