
  
 

  

2022-Балалар жылын өткізу бойынша 

ҰСЫНЫМДАР 

 

 

2022 жылғы жазғы маусымды ашу және жазғы демалыс, жұмыспен 

қамту және «Жазды қуанышпен толтырайық!» сауықтыру маусымын 

ұйымдастыру бойынша ұсыныстар 

Өтетін күні: 2022 жылғы 01-20 маусым. Өткізу орны: балалар сауықтыру 

лагерлері (қала сыртындағы және мектеп жанындағы). Құрметті қонақтар: қоғам 

қайраткерлері, ауысымға қатысушылар. Мақсаттары мен міндеттері: 2022-

жазғы маусымның салтанатты ашылуы. Мерекелік атмосфера құру арқылы 

тұлғаның үйлесімді дамуына және бақытты балалық шаққа ықпал ету 

Маусымның ашылу бағдарламасына конкурстар, мастер-кластар, 

тренингтер, жарыстар кіруі керек. Бағдарламада мерекелік жиынға ерекше орын 

беріледі. Мерекелік жиынға қойылатын ең маңызды екі талап -  

«нақтылық» және «анықтық», ұзақтығы-20-40 минут. 

Мерекелік жиында мемлекеттік тумен бірге, дәлірек айтқанда, бір уақытта 

арнайы мачталарда түрлі-түсті жалаулар, лагерьдің сигналдық жалаулары 

немесе бала жылының түрлі-түсті жалаулары көтерілуі мүмкін. 

Мерекелік жиыннан кейін сіз қонақтарды шақыратын шағын отрядтық 

отырыстар өткізе аласыз. Сіз ойындар жиынтығын ұйымдастыра аласыз, Көңілді, 

осы сағатта бір уақытта көптеген аттракциондар, ойын нүктелері болсын. Спорт 

алаңдарында волейбол, баскетбол, шахмат, дойбы бойынша блиц турнирлерін 

өткізу орынды. Спортшылардың демонстрацияларын ұйымдастыра аласыз. 

Балалардың демалысын, сауықтырылуын және жұмыспен қамтылуын 

ұйымдастыру мемлекеттің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.  

Демалыс уақытында балалардың ұйымдастырылған демалысы, ең алдымен, 

баланы әлеуметтік қорғау болып табылады. Балалар мен жасөспірімдердің 

демалысы және оларды сауықтыру – балалардың шығармашылық әлеуетін 

дамытуды, олардың денсаулығын қорғау мен нығайтуды, кәмелетке толмағандар 

арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алуды, балалардың салауатты өмір 

салты дағдыларын қалыптастыруды, санитариялық-гигиеналық және 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды орындау кезінде қолайлы 

қоршаған ортада тамақтану режимі мен тіршілік әрекетін сақтауды қамтамасыз 

ететін іс-шаралар жиынтығы ретінде айқындалған. 

Каникул кезеңінде балалардың бос уақытын ұйымдастыру 

бағдарламаларын әзірлеу кезінде ұлттық сана-сезімді, патриотизмді және 

азаматтық бірегейлікті, ұлтаралық және конфессияаралық толеранттылықты 

қалыптастыруға, өскелең ұрпақтың этномәдени қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға, Балалардың денсаулығы мен салауатты өмір салтына 

құндылық қатынасын тәрбиелеуде оның барлық аспектілеріне: адамгершілік, 

әлеуметтік, психикалық, дене бітіміне назар аудару қажет. 

Демалыс кезеңінде балалар үшін дене шынықтырумен, спортпен, 

туризммен айналысуға тарту, қоршаған әлем туралы білімдерін тереңдету, 
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балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, қоғамдық пайдалы еңбекті 

ұйымдастыру, сауықтыру және мәдени іс-шараларды өткізу, экскурсиялар, 

жорықтар, ойындар, қызығушылықтары бойынша бірлестіктерде сабақтар 

ұйымдастыру үшін қолайлы жағдайлар жасалуға тиіс. 

Балалармен жұмыс түрлері әр түрлі болуы мүмкін: - спорттық-сауықтыру 

(турнирлер, спорттық жарыстар мен ойындар, мерекелер); - экологиялық-

өлкетану (жорықтар, экскурсиялар, рейдтер, десанттар); - зияткерлік-танымдық 

(викториналар, әңгімелесулер, дәрісханалар, мәдени-демалыс мекемелеріне 

бару, танымал адамдармен кездесулер т.б.). - адамгершілік-эстетикалық 

(конкурстар, көрмелер, мерекелер, концерттер, шоулар, дискотекалар, ойын 

және ойын-сауық-танымдық бағдарламалар). 

Жұмыс тәжірибесі демалыс кезінде мұғалімдердің мақсатты және нақты 

ұйымдастырылған жұмысымен балалар практикалық, шығармашылық, зерттеу, 

әлеуметтік, инновациялық іс-әрекеттерден, қарым-қатынас тәжірибесінен, 

жеңістерден, көңілсіздіктерден, сәттіліктер мен сәтсіздіктерден әртүрлі 

әлеуметтік тәжірибе алатындығын көрсетеді. 

Лагерьдегі балалардың тіршілік әрекеті негізделетін қағидат: 5 "К": 

коммуникация, коллаборация, сыни ойлау, креативтілік, мәдениет. 

Бұдан басқа, жергілікті атқарушы органдарға жазғы демалыс маусымын 

ұйымдастыру бойынша құзыреті мен өкілеттіктері шеңберінде 2022 жылы 

балалардың жазғы демалысын, сауықтырылуын және жұмыспен қамтылуын 

ұйымдастыру, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті 

шараларды қабылдау ұсынылады: 

- балалардың демалысын, сауықтырылуын және жұмыспен қамтылуын 

ұйымдастыру, жазғы кезеңде олардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі барлық қызметтерді ведомствоаралық үйлестіруді 

ұйымдастыру; 

- штаттық кестеге сәйкес балаларды сауықтыру ұйымдарының 

басшыларын, педагог кадрларды, медицина қызметкерлерін және басқа да 

қызметкерлерді іріктеу мен нұсқау беруді бақылауды күшейту; 

- кәмелетке толмағандардың демалысы, жұмыспен қамтылуы және 

сауығуы кезеңінде балалардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі шараларды күшейту; 

- балаларды сауықтыру ұйымдарының қызметін ұйымдастыру кезінде 

санитарлық-эпидемиологиялық нормаларды сақтау бойынша шараларды 

күшейту; 

- балаларды сауықтыру ұйымдарында тамақтануды ұйымдастыру 

жағдайларын және ас мәзірінің әртүрлілігін бақылауды қамтамасыз ету; 

- жұмыс істеп тұрған балаларды сауықтыру орталықтары мен 

лагерьлерінің инфрақұрылымын және материалдық-техникалық базасын 

жақсарту жөнінде шаралар қабылдау; 

- балалардың жазғы демалыс орындарында өрт қауіпсіздігі деңгейін 

арттыру бойынша шаралар қабылдау; 

- балаларды сауықтыру ұйымдарының тәрбие жұмысының жоспарын білім 

беру органдарымен келісу бойынша жұмыс жүргізу. 
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Кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау 

жөніндегі облыстық комиссиялардың отырысында АІІБ, ҚІІБ кәмелетке 

толмағандардың істері жөніндегі бөлімшелерде және мектепішілік есептерде 

тұрған кәмелетке толмағандарды, оның ішінде «қатер» тобын жазғы сауықтыру 

және жұмыспен қамтуды ұйымдастыру қорытындылары қаралсын. 

2022 жылғы 1 маусымнан бастап әрбір 15 күн сайын жазғы демалыс 

кезеңінде балалардың бос уақытын ұйымдастыру, сауықтыру және жұмыспен 

қамту жағдайы туралы ҚР БҒМ хабардар етсін. 

 


