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      Бағдарлама

   09.00 -09.15.  Тіркелу                                 
  I.  Пленарлық мәжіліс      акт залы
 09.20-09.30. «Мектеп жұмысын дамыту – 
инновациялық технологияларды тиімді 
қолдану»
          мектеп директорының 

оқу- тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
                                           Таңсықбаева А.С
09.30-09.35.Алғы сөз. 
      «Нұр Отан» партиясы өкіліне сөз
09.35-09.40. Алғы сөз. Құттықтау. 
                                        Таныстыру.            
                                       Білім  бөлімі өкілі
09.40.-10.00.Баяндама тақырыбы 
 « Жаңа білім – Жаңа ғасыр»
                       Республикалық « 45minut.kz»

басылымының бас редакторы
І. Б.Нағиев

II. Секциялық мәжіліс. 
                    Ашық сабақтар шеруі.
10.00 -10.10 «Судьба учителя-
                       учиться всю жизнь»
   зам.директора  по методической работе
                                    Кашкинбаева Г.С.

1- топ.  Гуманитарлық пәндер 
секциясы  (301- каб.)
10.10 -10.30   Деңгейлік курс. 
                         Мастер класс 
                       тарих пәні мұғалімі  
                                      Орынбаев М.
10.30.10.50     Деңгейлік курс. 
                         Мастер класс 
                        технология пәні мұғалімі
                                       Алимова Ж.

10.50-11.10. Ашық сабақ 
 «Абай  жолы» романы Құнанбай – 
тарихи тұлға, көркем бейне    
                                             9 «А» класы, 
   қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі
                             Нығмет Р.С.
11.10-11.30. Дебат ойыны
«Үкімет бұқаралық ақпарат құрал-
дарын реттейтін арнайы жоба ұсынуы 
қажет»                         9-11-  кластар,
        тарих және құқық пәні мұғалімі
                           Тағыбергенова Г.С.

2- топ.  Бастауыш кластар 
секциясы  (307- каб.)
10.10 -10.30   Деңгейлік курс. 
                           Мастер класс 
             математика пәні мұғалімі
                            Жәнібеков Ғ.
10.30.10.50. Открытый урок 

   «Письменные приемы умножения
      и деления»                  3 «В» класс, 
   учитель начальных классов
                              Инютина Н.В.
10.50-11.10. Ашық сабақ
   «Құстар.Үй құстары»    1 «Б» класы,  
   бастауыш класс мұғалімі
                             Булекбаева Б.С.
11.10-11.30. Тренинг «Баланың бас 
ұстазы - ата-ана »         2 «Б» класы,       

бастауыш класс мұғалімі
                            Макуова Н.А.

III. Шебер класс және оқушылар
шығармашылығы

11.30-12.00.  мектеп фойесі
1. «Дарынды оқушы –ұлт болашағы»
                    Мухит Бахытжан   2 «Г»
                    Қалмағамбетова Сәуле  9 «А»
                    Басен Жақсат           11 «А»
                    Имашев Бекзат         11 «А»
2.«Педагогикалық идеялар шеберханасы»
- Гумманитарлық пәндер бірлістігі
                     қазақ тілі мен әдебиет
                     пәні мұғалімі Өтежанова Р.М.
                     орыс тілі мен әдебиет
                     пәні мұғалімі  Дербисалина З.К.
- Жаратылыстану-математика бірлістігі
                      химия және биология
                      пәні мұғалімі  Молыбаева С.С.
                      физика пәні мұғалім
                      Ерижепова Н.К.
-Бастауыш класс мұғалімдерінің бірлістігі
                      Сагинбаева Ж.Ж
                      Игнатова Н.А.

IV. Семинардың қорытындысы   
12.00-13.00.   акт залы

 12.00-12.10. Мастер класс
                          технология пәні мұғалімі
                                             Бузаубаев Б.К.
12.10-12.30. Рефлексия
                          мектеп психологі
                                  Жумагельдинова А.Ж.

   12.30-12.50. «Болашақ ұрпақ – Мәңгілік    
Қазақстан Перзенті» концерттік бағдарлама.  

        мектеп директорының 
  тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

                                    Қанатова Г.А.


