
 Сынып жетекшісінің жүргізетін жұмыстары 

1. Өз сынып мұғалімдерінің жұмысын үйлестіріп отыру. 

2. Сыныпта оқушылармен бүкіл тәрбие жұмысын ұйымдастырып, 
жүргізіп, оған бағыт беріп отыру. 

3. мектеппен отбасының байланысын жасау. 
Сынып жетекшісі өз жұмысын белгілі бір жүемен жүзеге асырған жағдайда 
ғана өзінің мақсатына жетеді және ең жақсы нәтижелерге ие болады. Жан – 

жақты тәрбиенің мақсаты мен міндеттернінен туындайтын өзара байланысты 
тәрбие щараларының жиынтығы сынып жетекшісі жұмысының жүйесі деп 
аталады.Жүйе сынып жетекшісінің оқушылармен жүргізетін барлық 
жұмысының бағыттарын қамтиды. Яғни саяси идеялық, адамгершілік, дене, 
эстетикалық, еңбек тәрбиесі т.б. 

Сынып жетекшісі өз сабақтарында және басқа сабақтарға қатынасып, сынып 
жиналыстарында, сыныптан тыс жұмыстарда оқушыларға зер сала бақылау 
арқылы, оқушылардың өзімен және оның жолдастарымен, ата – аналарымен 
әңгімелесу арқылы және оқушылар жайлы неғұрлым толық, мағлұмат алады. 

2. Сынып жетекшісінің негізгі қызметі мен міндеттері және сынып 
жетекшісі жұмысының мазмұны. 

Басты міндетті шешу үшін, сынып жетекшісі оқушыларды зерттеп, оларды 
жақсы білуі керек. 

К.Д. Ушинский “Адам – тәрбие нысанасы ” – деген еңбегінде былай деп 
жазды: “Егер педагогика адамды жан – жақты етіп тәрбиелегісі келсе, онда 
педагогика ең алдымен сол адамды барлық жағынан білуі керек”. 

Сынып жетекшісі жеке шәкірттер жайлы мынадай мәліметтерді білуі қажет: 

А) Баланың денсаулығы; 

Ә) Отбасындағы баланың өмірі мен тұрмыс жағдайы; 

Б) Баланың ішкі жан дүниесі, рухани байлығы; 

В) Мінез – құлқын, темпераментін, қабілетін, қызығушылығын, еркін, зейін 
т.б. психологиялық ерекшеліктерін; 

Г) Үлкендермен, кішілермен, ата – анасымен, жолдас – жораларымен қарым – 

қатынасы; 



Д) Морльдық бейнесін, адамгершілік қасиеттерін; 

Е) Еңбекке көзқарасы; 

Ж) Эстиетикалық талғамдарын, қызығуларын, өнерге, әдебиетке дем 
қоятындығы; 

З) Интеллектуалдық дамуын; 

И) Саяси сауаттылығын; 

Сынып жетекшісі оқушыларды зеттеп, білуде әртүрлі тәсілдерді қолданады: 

А) Бақылау тәсілі (сабақта, сенбіліктерде, сыныптан тыс жұмыстарда); 

Ә) Әңгімелесу тәсілі (пән мұғалімдерімен, дәрігермен, ата – аналармен, 

кітапханашымен, оқушылардың жолдастарымен, өзімен); 

Б) Анкеталарды толтыру тәсілі; 

В) құжаттармен танысу (оқушының жеке ісімен, күнделігімен, үлгерім 

журналымен); 

Г) Оқушының шығармашылық жұмысымен танысу тәсілі (шығарма, сурет); 

Д) Табиғи экспиримент; 

Сынып жетекшісі отбасымен жиі қарым – қатынас жасайды, ол ата – аналарға 
балалардың оқу – жұмыстарытуралы мәлімдеп отырулары керек. 

Сынып жетекшісі ата – аналармен мынандай жұмыстар жүргізулері тиіс: 

А) оқушының отбасына барып тұру, отбасы дағдайын зерттеу; 

Ә) Ата – аналарды мектепке шақыру, жеке әңгімелесу ата – аналармен хат 
алысу, ата – аналар жиналысы; 

Б) Сұрақ – жауап кештері; 



В) Ата – аналарды педагогикалық әдебиеттермен таныстыру; 

Г) Ашық есік күндері; 

Д) Пікірталастар; 

Е) Ата – аналар комитетімен жұмыс жүргізу т.б. 

3. Сынып жетекшісінің жұмысын жоспарлау және есепке алу. 
Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысының жоспары – педагогикалық құжат. 
Тәрбие жоспарын құру, оның орындалуындағы жауапкершілік сынып 
жетекшісіне жүктеледі. Жоспар мынандай имедагогикалық талаптарға жауап 
беруі керек. 

 Жоспардың белгілі мақсатқа бағытталуы; 

 Сыныптағы тәрбие жұмысы мазмұнының, формаларының, 
әдістерініің әртүрлі болуы; 

3) Оқушыларды тәрбиелеудің сабақтастығын, жүйелілігін, дәйектілігін 
қамтамасыз ету. 

4) Жоспардың нақты болуы; 

5) Жұмысты келісіп жоспарлау; 

Сынып жетекшісінің жоспары мынандай бөлімдерден тұрады: 

1) Сыныптың қысқаша сипаттамасы және оқушылар жайында жалпы 
мәліметтер; 

2) Сынып ұжымы қызметінің негізгі бағыттары мен формалары; 

3) Тәрбие міндеттері; 

4) Сыныпта сабақ беретін мұғалімдермен жұмыс; 

5) Ата – аналармен жұмыс; 

4. Сынып жетекшісіне қойылатын талаптар. 
Сынып жетекшісі басқа мұғалімдерге қарағанда оқушыларға тәрбие беруде 
өте маңызды міндеттер атқарады. Сондықтан оған педагогикалық талаптар 
қойылады. Сынып жетекшісіне қойылатын талаптар: 



а) Жоғары идеялық және қоғамдық саналылық 

ә) Жоғры моральдық бедел 

б) Педагогикалық шеберлік 

в) Мәдени өріс 

г) Педагогикалық әдептілік 

д) Балаларға деген сүйіспеншілік пен құрмет 

е) Ұйымдастырушылық қабілет 

ж) Сынып жетекшісінің мамандығын арттыру 

з) Тәрбие жұмысына шығармашылық көзқарас 
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Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысын жоспарлау 

Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысының жоспары –педагогикалық құжат. 
Тәрбие жоспарын құру, оның орындауындағы жауапкершлігін сынып 
жетекшісіне 

жүктеледі. Сынып жетекшісінің жұмысы туралы методикалың хатта тәрбие 

жұмысы бір жылға, жарты жылға немесө бір оқу тоқсанына жоспарланады деп 

көрсетілген. Сынып жетекшісінің жоспары тарбиенің мазмұнын, түрлері мен 

әдістерін таңдап алуға дөген комплексті көзқарасты қамтамасыз етеді. Онда 

тәрбие мазмұнын негізгі түрлерінің, ең алдымен мектеп оқушыларына жан-

жақты 

жарасымды саяси-идеялық, еңбек, адамгершілік т.б. тәрбие берудің тығыз 

байланысын ескеру қажет. Жоспар жасағанда сынып жеткяшісінің 
окушылардың 

жас өрекшеліктерін, қызығушылықтарын, ықыластарын ескерген жөн. 
- Жоспарды қандай мерзімге жасаған жөн? Мектөп тәжірибесі көрсеткендей  

жарты жылға арнап, іске асырылатын жоспар жасау өте қиын, ал бір жылға 

жасау одан да қиын. Оның үстіне бұл жоспарларының түрі өте көлемді болады. 
Сондықтан да тәрбие жұмысын тоқсан бойынша жоспарлаған жөн. Аталған 
басқа 

сынып жетекшілерінің тәжірибесінде апталық жұмыс жоспарлары да 
кездеседі. 
Олар негізгі жоспарларды нақтылауға мүмкіндік беріп, тәрбие жұмысын 

ұйымдастырып өткізуді қамтамасыз етеді. Оқу жылы басталар алдында сынып 

жетекшісі жоспарды мектеп директорының бектуіне береді. Одан әрі 
жоспардың 

қандай мерзімге жасалғанына қарай, тоқсан сайын немесе жарты жылдың 
бойында 

бекітіліп отырады. Орта мектептерде жоспарды бекітуді директор оқу тәрбие 

жұмысы жөніндөгі орынбасарына немесе сыныптан тыс тарбие жұмысын 

үйымдастырушыға тапсыруы мүмкін. Жоспар бекітілген соң онымен 
сыныптың 

барлық оқушыларын таныстыру керек. Жоспарды жүзеге асыру үшін сынып 
активін 

тартады. 
- Жоспар қандай болуы керек, оган қандай талаптар қойылады? Жоспар 

пәрмеңді құжат болуы үшін, сыныпта тәрбиө жұмысының тиімділігін арттыру 

үшін ол бірқатар педагогикалық талаптарға жауап беруі керек. 
I. Жоспардың белгілі мақсатқа бағытталуы. Тәрбие жұмысының жоспары іс- 

әрекетке басшылық бола алады, бұл үшін, ол мектеп оқушыларына тәрбиө 

берудегі нысаналықты, оны мектептің ортақ мақсатына бағындыруды 



қамтамасыз 

ететіндей идеялық жағынан мақсатқа бағытталған болуы көрек. Барлық  

жёкелеген тәрбие міндеттері мектептің негізгі мақсатын шешуге оқушларды 
жан- 

жақты дамытуга, оларды өмірге дайындауға жәрдемдесетін болуы керек.  
Жоспардың мазмұны идеялық-саяси, қоғамдық пайдалы бағытта болуын 
қамтамасыэ 

ету керек. 
ІІ. Сыныптағы тәрбие жұмысы мазмұнының, формаларының және әдістерінің 

әртүрлі болуы. Трәжірибелі сынып жетекшілері тәрбие жұмысының әртүрлі 
формалары мен әдістерін қолданады. Бұл тәрбие жұмысын эмоциялы және 
қызықты 

етуге көмектеседі. Жоспарда жалпы шаралармен қатар оқушылардың 
қызығулары 

мен білімділіктерін ескере отырып, топтық және жеке-даралық жұмыстарды 

қарастыру керек. Соңғы жылдары оқулар түрлі лекторийлар, саяси 

хабарламашылардың семинары сияқты тәрбие формалары кең өріс алуда.  
ІІІ. Оқушыларды тәрбиелеудің сабақтастығын, жүйелілігін және 

дәйектілігін қамтамасыз ету. Бұл талапта әрбір келесі шаралар өзінен 

бұрынғылардың жалғасы болып табылады және тәрбиенің қол жеткен 
нәтижелеріне 

негізделеді. Жоспар өткен уақыт ішінде істелген істерді және жалпы  

мектептік жоспарда көрсетілген келешек міндеттерді ескере отырып 
жасалады. 
Егер қол жеткен нәтижеге сүйенбесе, істелген жұмыстың нәтижелерін баянды 

етуі мүмкін емес. Бірінші, екінші, үшінші тоқсанның жоспарларында күзгі, 
қысқы және көктемгі каникул кездерінде жүргізілетін, ал төртінші тоқсанның 

жартысында еңбек пен демалыс мәселелерін ұйымдастыру кезіндегі жұмыстар 

көрсетілуі тиіс. Оқу жұмысынан айырмашылығы – оқушыларды тәрбиелеуде 
үзіліс 

болмауы керек. 
IV. Жоспардың нақтылы болуы. Жоспар жасағанда орындалмайтын міндетті 
қоймаған жөн. Белгіленген жұмыстардың көлемі оқушылар коллективінің 

мүмкіндігіне сай болуы қажет. Барлық жұмыстарды қамтимын деп сынып 

жетекшісі көп шараларды белгілемегені жөн. Бірнеше ғана нақтылы 
міндеттерді 
белгілеп, мұғалімдердің көмегімен оқушылар ұжымы арасында және ата- 

аналармен әртүрлі жұмыстарды жүргізген жөн. 
V. Жұмысты келісіп жоспарлау. Жоспарды жасамастан бұрын мектептің 

жоспарымен танысып, оқушылардың ұсыныстары мен тілектерін, сыныпта 
сабақ 

беретін мұғалімдермен келісіп, олардың тілектерін ескеру керек. 
- Сынып жетекшісінің қызметін жоспарлаудың формалары. Сынып 
жетекшісінің 

жоспары тек мақсат емес, бұл тәрбие жұмысының сапасын арттырудың 



құралы. 
Сондықтан жоспардың формасы ыңғайлы, икемді, сыныпта тәрбие жұмысын 

ұйымдастырудың нақтылы жағдайларын ескерген болуы керек. Жоспарға өмір 

талап ететін және ойдағыдай орындалатын шаралар болуы керек. Әрине, ол 

шаралар кездейсоқ емес, тәрбие жұмысы жүйесінде біте қайнасқан буындар 

болуы керек. Мектеп тәжірибесінде сынып жетекшілерінің жоспарлары 
түрліше 

құрылып, әртүрлі бөлімдерден тұрады. Себебі, әр сыныптың жұмыс 
жағдайлары 

бірдей емес, жаңа бастаған сынып жетекшісі жоспарды кең, көлемді етіп 

жасаса, тәжірибелі педагог қысқаша тұжырымдауы мүмкін. Қандай жағдайда 

болмасын сынып жетекшілерінің жоспары, тәрбие жұмысының негізгі 
мазмұны мен 

бағытын, сынып коллективінің даму болашағын бейнелейтін болуы керек. 
Сынып жетекшісі жоспарының үлгілі құрылымы. Сынып жетекшісінің 
жоспары 

әдетте төмендегідей бөлімдерден тұрады: 
- Сыныптың қысқаша сипаттамасы және оқушылар жайында жалпы 
мәліметтер. 
- Сынып ұжымы қызметінің негізгі бағыттары мен формалары. 
- Сыныпта атқарылатын іс-шаралар міндеттері. 
- Сыныпта сабақ беретін мұғалімдермен жұмыс (сынып ұжымын тәрбиелеу 
ісіне 

тартудың формаларын көрсетеді, сыныпта жұмыс істейтін мұғалімдердің 

педагогикалық кеңестерінде талқылау үшін мәселелерді бөлгілейді). 
- Ата-аналармен жұмыс. 
Сынып жетекшісінің жұмыс есебін жүргізуі. Тәрбие жұмысы нәтижелерінің 

есебін жүргізу – күрделі іс. Сынып жетекшісі жұмысының есебін жүргізудің 

маңызды және қажетті түрі күнделік дәптері, күнделік жүргізу міндеті емес, 
бірақ көп сынып жетекшілерінің күнделіктері бар. Оны тәрбие жұмысының 

нәтижелері ғана ескерілмейді. Сонымен қатар жұмыстарда талданып отырады, 
сыныптағы кемшіліктерді жоюдың ... жалғасы 

 


