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 ●     Сынып жетекшісі арқылы мұғаліммен кездесуге шығатын уақытты, 
яғни 2020-2021 оқу жылының сабақ кестесін нақтылап біліп алыңыз;
●    Оқушы онлайн сабаққа қатысу үшін, мұғаліммен видео-конференция 
арқылы байланысқа мектептің корпоративті почтасы арқылы қосылу 
керек. Осы туралы толығымен түсіндіріліп айтылған видеоны қарап 
алыңыз.  https://www.youtube.com/watch?v=PAJexDv1aqs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
● Мұғалімнен кездесуге видео-конференцияға кіргенде, микрофонды 

міндетті түрде сөндіру қажет;

●     Міндетті түрде тыныш бөлмеде отырыңыз. Сыртқы шу сізді 
алаңдатады;

● №54 мектеп-лицей 5-11 сынып оқушыларының барлығының жеке 
корпоративті почтасы бар, видео-конференцияға сол почта арқылы 
кіруі міндетті. 

● Егер оқушы корпоративті почтасын білмесе немесе құпия сөзін 
жоғалтып алса, сынып жетекшісіне айтып жаңартып алуы қажет. 

●    Видео-конференция басталмастан 5-10 минут бұрын ғаламторға 
қосылып, жабдықтың қалған бөлігін де тексеріңіз (құрылғының заряды 
бірден желіге қосып, камераны сүртіп, планшетті дайындаған жөн);

●     Видео-конференция барысында мұғалімнің ережелерін жақсылап 
тыңдап алыңыз (мысалы, мұғалім сөйлеген кезде микрофонның 
дыбысын өшіру, сұрақтарды комментарий арқылы жазу, мұғалім сіздің 
атыңызды атап сұраған кезде ғана микрофонды қосып жауап беру т.б.).

●     Видео-конференция барысында сізге кедергі жасамауды отбасы 
мүшелеріне алдын-ала ескерту;

●    Мұғаліммен кездесу барысында сіздің бөлмеңізде артық шу, музыка 
немесе қатты дыбыстардың болмауына көз жеткізіңіз. Видео-
конференция барысында басқа оқушыларға кедергі келтірмеңіз;

●     Арқаңызбен қабырғаға қарап немесе алдыңызбен терезеге қарап 
отырған жөн. Жарық сіздің өзіңізге түссе, мұғалімге бейне анық көрінеді;

●    Видео-конференция барысында оқушыға мектеп формасын кию 
міндетті емес, өзіне ыңғайлы киіммен отыруына рұқсат беріледі.

●     Мұғалім видео-конференцияны  бастамас бұрын жазба (запись) 
жасап жатқанына көз жеткізіңіз. Себебі, видео-конференция жазбасы 
сақталса, ол сабақты қайтадан көруге жəне интернетке сол уақытта 
қосыла алмаған оқушыларға видео-конференцияны көріп түсінуге 
мүмкіндік болады.

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

https://www.youtube.com/watch?v=PAJexDv1aqs


1. Барлық оқушылардың ғаламтор арқылы қашықтан оқуына керек құрылғы 
(компьютер, ноутбук немесе смартфон телефоны) мен интернетке қосылу 
мүмкіндігінің болуын ата-ана мектеппен хабарласып отырып, 1 құркүйекке дейін 
қамтамасыз етуі қажет.

2. Сынып жетекшілері пəн мұғалімдері мен оқушылардың кездесу уақытын жүргізуге 
арналған сілтемесі көрсетілген құжат пен кездесу уақыттары белгіленген сабақ 
кестесін оқушылар жəне ата-аналар чатына жібереді. Сонымен қатар сабаққа кіруге 
арналған мұғалімнің сілтемесі көрсетілген құжаттар əр сынып бойынша папканың 
ішінде “Мұғалімдер сілтемесі -- класс” деп көрсетілген құжаттың ішінен таба алады.

3. Əр пəннен мұғаліммен кездесу аптасына оқу стандартына сай барлық сабақ 
сандары өткізіледі. 

4. Кездесу барысында оқушылар пəн мұғалімдерімен сөйлесіп,түсінбеген 
тақырыптарын, пəн бойынша сұрақтарын қоя алады.

5. Оқушы тақырыпты толық меңгеру үшін, мұғаліммен тікелей талқылау жүргізу үшін 
видео-конференцияға қатысу маңызды екенін ұмытпаңыздар.

6. Қашықтан оқыту үшін дайындаған бүкіл материалдар: презентация, сабақ 
жоспары, ресурстар, суреттер жəне т.б., Гугл дискте  "2020-2021 І тоқсан қашықтан 
оқыту" папакасы https://drive.google.com/drive/folders/14omsz5vI8xVEHaq_Oi6q_O7g-
v9gFxp5?usp=sharing ішінде тұрады. Осы папканы ашып, өзіңізге керек (бастауыш, 
орта немесе жоғарғы буын) бөлімді таңдайсыз. Керек пəннің ішіне кіресіз, жаңа 
тақырыпты меңгеруге арналған барлық ақпарат тақырып пен күні көрсетілген 
папканың ішінде тұрады. Мұғалім оқушының өздігінен сабаққа дайындалып, 
тақырыпты меңгеруге арналған барлық сілтемелерді презентация ішінде  немесе 
сабақ жоспарының ішіне жазады, сілтеменің астына инструкциясын (бұл қандай 
сілтеме, не істеу керек) толық жазылады.

7. Оқу тапсырмаларын орындауға оқушыға арнайы ұсынылған график уақыты бар. 
Оқушыға берілген тапсырмалардың барлығы қалыптастырушы бағалауда 
ескертіледі. Сондықтан, Қосымша 2 көрсетілген оқу тапсырмаларының орындау 
күндері мен берілетін уақыт көлемін көре аласыздар.

8. Мұғаліммен кездесу уақыты   “Сабақ кестесіне” сəйкес жүргізіледі.   Сабақ кестесі 
мына сілтемеде 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ItdX8I1iI7PtX2hZr5s2m2aWs8ocS9zx/edit#gid=
314884536

9. Мұғалім мен оқушының əр пəн бойынша  кездесу сабақ ұзақтығы 5-7 сыныптар 
үшін 25 минут, 8-11 сыныптар үшін 30 минут болады.

10. Онлайн сабақ  видео-конференцияны мұғалім міндетті түрде жазбаға (запись) 
түсіреді.

11. Видео-конференция  аяқталған соң сол күнгі сабақ жоспарының астына бүгінгі 
видео-конференция  жазбасы деп сілтемесін салып қояды. Бұл үйінде бірнеше бала 
мектеп оқушысы болса немесе видео-конференция жүргізілген уақытта оқушының 
интернетке қосылу мүмкіндігі болмаса, видео-конференция жазбасы арқылы 
мұғалімнің сұрақтарға жауапберген түсіндірме-сабағын көруге мүмкіндігі болуы үшін 
жасалуы қажет. 

12. Егер бала денсаулығына қатысты сабақтарын орындай алмаса, мұғаліммен 
кездесу үшін видео-конференцияға  қатыса алмаса, ата-анасы баласының 
денсаулығы жөнінде сынып жетекшісіне алдын ала хабарлауы тиіс.

Қашықтан сабаққа қатысу

https://drive.google.com/drive/folders/14omsz5vI8xVEHaq_Oi6q_O7g-v9gFxp5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14omsz5vI8xVEHaq_Oi6q_O7g-v9gFxp5?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Mrc367QGx-YpglcZHWxFuu8pXHgxD2XP5vOUc50uXo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ItdX8I1iI7PtX2hZr5s2m2aWs8ocS9zx/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ItdX8I1iI7PtX2hZr5s2m2aWs8ocS9zx/edit


1.  Шектеу шаралары жағдайында бағалау жүйесіне өзгертулер енгізілді. 
Қалыптастырушы бағалау тоқсандық қорытынды бағалауда ескеріледі жəне 25% 
құрайды.

2.   Қалыптастырушы бағалау сынып жұмысында берілетін тапсырмалар арқылы 
беріледі. Мұғалім оқушыға қалыптастырушы бағалау критерийлерімен таныстырып, 
балл үлесін айтып алдын ала ескертеді. Сондықтанда, оқушы тапсырмаларды 
орындап, уақытылы тапсырып отыруы міндетті.

3.   Қалыптастырушы бағалау үшін ең жоғары балл 2-11 сыныптарда 10 балдан аспайды, 
бұл ретте 1-3 балл төменгі деңгей критерийлеріне сəйкес келеді, 4-7 балл – орта 
деңгей, 8-10 балл – жоғары деңгей.

4.   Қалыптастырушы бағалау нəтижелері электрондық журналға балл түрінде қойылады. 

5.   Кеңейтілген кері байланыс үшін мұғалім оқушының электронды күнделігі арқылы 
түсіндірме комментарийлерін енгізеді.

6.   Бірінші тоқсан бойынша мұғалім  2-11 сыныптарда 1 бөлім бойынша жиынтық бағалау 
(БЖБ) жəне 1 тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) жүргізеді. 

7.   БЖБ  2-11 сыныптарда 2020 жылдың 5 мен 9 қазан аралығында жүргізіледі. 

8.   ТЖБ  2-11 сыныптарда 2020 жылдың 19 мен 23 қазан аралығында жүргізіледі. 

9.  Оқушы үлгерімі мен жетістігі туралы ақпарат, кері байланыс жəне бағалау Күнделік.кз 
платформасы арқылы беріледі. Егер оқушы қалыптастырушы бағалау тапсырмасын 
орындамаса жəне мұғаліміне орындамау себебін (денсаулыққа байланысты, интернет 
жұмысы немесе техникалық ақауларға байланысты тб.) айтпаса, ол оқушының тоқсандық 
қорытынды бағасына əсер етеді. (Пункт 1 қараңыз)

10. Оқу тапсырмалары гугл форма негізінде беріледі, яғни оқушы гугл формадаға 
тапсырмаларды орындағаннан кейін пəн мұғалімі жауаптарды тексеріп, Күнделік 
арқылы əр оқушының жұмысы бойынша кері байланысты комментарий жазу арқылы 
жəне бағасын қою арқылы көрсетеді.

 
11. Аптаның соңында сабаққа қатыспай жүрген, мұғалімнің тапсырмаларын орындамай 

жүрген оқушылар тізімін сынып жетекшіге пəн мұғалімі хабарлап отырады.

12. Сынып жетекші сабаққа қатыспай жүрген оқушылардың ата-аналарына хабарласып, 
оқушының сабаққа қатысып, үй тапсырмаларын орындап жүруін қадағалауын сұрайды.

БАҒАЛАУ ЖƏНЕ КЕРІ БАЙЛАНЫС БЕРУ

Тоқсандық баға 

Қалыптастырушы  бағалау  Бөлім бойынша жиынтық 
бағалау (БЖБ)  

Тоқсандық жиынтық 
бағалау (ТЖБ) 

25%  25 % 50% 



1. Қашықтықтан оқыту барысында қандайда бір қиындықтар туындайтын 
болса, ата-ана міндетті түрде сынып жетекшісіне хабарлап айтуы қажет.

2. Сабақ кестесіне сəйкес оқушы барлық сабақтарға қатысып, гугл формадағы 
тапсырмаларды орындап, Күнделікте берілген кері байланысқа сəйкес 
қатемен жұмысты практикалық сабақтарда пəн мұғалімімен талқылауы керек.

3. Қандайда бір сілтеме ашылмай, гугл дисктағы папкалардағы ақпараттар 
ашылмай немесе видео-конференциямен кері байланыс өткізілуіне 
байланысты қандай да қиыншылықтар болған жағдайда сынып жетекшісіне 
хабарласып айту керек. Сонымен қатар, 54 мектеп-лицей əкімшілігіне 
хабарласуға болады.

Қиыншылықтар туындаған жағдайда

Байланыс ақпараты
 

 
№

 
Аты-жөні

 
лауазымы

 
байланыс 
телефоны

 

электронды почта
 

1
 
Сейсенбай Шəкəрім 
Толыбайұлы  

директор
 

+7 747 488 1296
 

shakarim.seisenbay@astana54sl.kz
 

2  Борлыкбаева Райхан 
Кумисбековна  

академ директор  +7 702 910 9838 raikhan_b@astana54sl.kz 

3  Оспанова Айгул 
Хабдуловна  

директордың оқу ісі 
бойынша 
орынбасары  

+7 701 172 8216 aygul.ospanova@astana54sl.kz  

4  Казыбаева Ұлжан 
Сериковна  

директордың оқу ісі 
бойынша 
орынбасары  

+7 701 255 4112 mika_tomika@astana54sl.kz  

5  Еркінқызы Ақнұр  директордың 
цифравизация 
бойынша 
орынбасары  

+7 700 930 0959 aknur.yerkinkyzy@astana54sl.kz  

6  Оспанəлі Гулнар 
Арысбековна

 
директордың 
тəрбие ісі бойынша 
орынбасары

 

+7 705 297 8000 ospanalieva83@astana54sl.kz  

7
 
Матенова Жадыра 
Галиевна

 директордың 
тəрбие ісі бойынша 
орынбасары

 

+7 771 909 4427
 

zhadra@astana54sl.kz 
 

  



Тақырыпты меңгерудегі оқушы қадамдары 
 

1-ші қадам
 
Сабақ кестесі бойынша онлайн -

 
консультация сабағына қатысыңыз 

 

2-ші қадам 
 
Тақырып презентациясымен танысыңыз 

 

3-ші қадам  Видеофильмді сілтеме арқылы көріңіз  
2-Minute Neuroscience: Myelin  

4-  ші қадам  §52-54  (100-103 бет) оқыңыз  

5-ші қадам   Онлайн -  консультация сабақтың жазбасын қажет болған жағдайда 
сілтеме арқылы қайта тыңдаңыз  

6-ші қадам  
 

Осы тақырып бойынша сілтеме көмегімен мұғалім тапсырмасын 
орындаңыз 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqaU2tn7yDT-

0Hdx_DBFA9N6RdKAPdZFxQaSVEbrq420F6Lw/viewform?usp=sf_link
 

Қосымша-1

                       Оқушыға арналған нұсқаулық парағы 

Тақырып: Миелинденген жəне миелинденбеген нейрондар. 

                 Мембраналық потенциал. Əрекет потенциалы.

                 Рефрактерлік кезең.

Оқу мақсаты: 

10.1.7.1 - миелинденген нейрон аксонында əрекет потенциалының 

инициациясы мен трансмиссияның сипаттау жəне түсіндіру 

10.1.7.2 - рефрактерлік кезең мен миелин қабығының маңызын түсіндіру 

Бағалау критерийі: 

● Нейронның құрылысы мен қызметін біледі;

● Миелинденген жəне миелинденбеген нейрондарды ажыратады;

● Биопотенциалдардың пайда болуының негізі сипаттайды жəне 

рефрактерлік принциптің мəнін талдайды  



 

  

Қосымша - 2

 

Оқу тапсырмалары

 5-6 сыныптар

 

5-6 сыныптар
 

Дүйсенбі
 

Сейсенбі
 

Сəрсенбі
 

Бейсенбі
 

Жұма
 

математика
 

20 мин
  

20 мин
   

20 мин
 

қазақ  тілі    20 мин       

орыс тілі    15 мин    15 мин    

ағылшын
 

20 мин
       

20 мин
 

жаратылыстану
      

20 мин
   

тарих

     

20 мин

   

20 мин

 

география

      

20 мин

   

информатика

  

20 мин

   

20 мин

    



 

7 сынып

 
7 сынып

 

Дүйсенбі

 

Сейсенбі

 

Сəрсенбі

 

Бейсенбі

 

Жұма

 

математика

 

25 мин

  

25 мин

   

25 мин

 

қазақ
 

тілі
   

20 мин
      

орыс тілі
   

15 мин
   

15 мин
   

ағылшын  20 мин        20 мин 

физика       20 мин   

химия
     

20 мин
    

биология
 

20 мин
        

тарих

   

20 мин

     

20 мин

 

география

    

20 мин

     

информатика

   

20 мин

     

20 мин

 



8-9 сыныптар 

 
8-9 сыныптар

 

Дүйсенбі

 

Сейсенбі

 

Сəрсенбі

 

Бейсенбі

 

Жұма

 
математика

 

25 мин

  

25 мин

   

25 мин

 

қазақ
 

тілі
      

25 мин
   

орыс тілі
   

20 мин
   

20 мин
   

ағылшын  25 мин        25 мин 

физика    25 мин      

химия
     

25 мин
    

биология
      

25 мин
   

тарих

   

25 мин

     

25 мин

 

география

    

25 мин

     

информатика

  

25 мин

      

25 мин

 



 10-11 сыныптар
 

10-11 сыныптар
 
Дүйсенбі

 
Сейсенбі

 
Сəрсенбі

 
Бейсенбі

 
Жұма
 

математика  30 мин  30 мин 30 мин 30 мин   

қазақ  тілі   25 мин    25 мин   25 мин 

орыс тілі
   

20 мин
   

20 мин
   

ағылшын
     

25 мин
   

25 мин
 

тарих

 

30 мин

     

30 мин

   

 

таңдау пəні 1
   

30 мин
     

30 мин
 

таңдау пəні 2  30 мин    30 мин     

қосымша  пəн       30 мин   

информатика
   

20 мин
    

20 мин
 

 



1. Видео-конференцияға қосыла алмадық, мұғалім запрос қабылдамайды? - 

Өткен оқу жылында осы мəселе қиындық туғызған болатын, себебі мұғалімдер 
экран бөлісіп презентация басталып кеткен кезде оқушылардың запросын 
қабылдай алмай қалатын. Осы мəселені шешу үшін 5-11 сынып оқушылардың 
барлығына корпоративті почта ашылды, енді видео-конференцияға ешқандай 
запрос сұрамай оқушылар бірден кіре алады. Осы туралы мына видеодан толық 
мəлімет көре аласыздар https://www.youtube.com/watch?v=3LRj8DKQzDI

2. Үйде бірнеше бала оқушы, смартфон тек ата-анасы үйде болған кезде сабақ 
көре алады, күндіз сабаққа онлайн қатысу мүмкіндігі жоқ. - Онлайн сабаққа 
қатысу мүмкіндігі болмаса, барлық сабақтар жазбасы болады. Сабақтардың 
жазбасын қарап, берілген тапсырмаларды орындап, уақытылы тапсырып отырса 
болды. Сонымен қатар, пəн мұғалімдеріне бір ауыз ескертіп айту қажет.

3. Үйге берілетін тапсырмалар көлемі өте ауқымды. Тапсыру уақытын 
ұзартуға болады ма? - Əр сынып бойынша бір апта көлемінде бірнеше пəннен 
жаңа сабақтар өтіледі жəне мұғалімдер жаңа тақырыпты меңгеру деңгейін 
тексеру үшін оқу тапсырмасын беріп отырады. Сондықтан, қашықтан оқыту 
кезінде оқушылар компьютер не смартфон алдында сабақ оқу ұзақтығы өте 
көлемді болып кетпеу мақсатымен осы оқу жылында жаңа тəжірибе ретінде “Оқу 
тапсырмалары графигін” енгізіп отырмыз. Бұл графиктің сəтті жұмыс жасауын үш 
жақтан ата-ана-оқушы-мектеп ұжымы болып бірге жетілдірсек деген ұсынысымыз 
бар. Бұл графикке сіздердің тараптарыңыздан өзгертулер енгізуге жəне өз 
пікірлеріңізді қосуға болады. Осы арқылы оқушыға берілетін оқу тапсырмалары 
көлемін реттестіруге болады деп сенім білдіреміз.

 

Жиі қойылатын сұрақтарға жауап

https://www.youtube.com/watch?v=3LRj8DKQzDI

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

