
Апта Күні Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі

30.08-03.09. Конституция Күні  "Сәлем, Балабақша!"
2021-2022 оқу жылына арналған ұйымдастыру 

жұмыстары

1 06.09-10.09.

Ересек топтарда және мектепалды 

сыныптарда зерттеудің бірінші 

тақырыбының басталуы

Орта топтардың бейімделу кезеңі Орта топтардың бейімделу кезеңі Орта топтардың бейімделу кезеңі Орта топтардың бейімделу кезеңі Бағдарлы ата-аналар жиналысы

2 13.09-17.09.
Мектепалды сыныптардағы зерттеудің 

екінші тақырыбының басталуы
Орта топтардың бейімделу кезеңі Орта топтардың бейімделу кезеңі Орта топтардың бейімделу кезеңі Орта топтардың бейімделу кезеңі

3  20.09.-24.09.
Орта топтардағы бірінші зерттеу 

тақырыбының басталуы
Тілдер Күні

4 27.09-01.10  

5 04.10-08.10       

6 11.10-15.10
Мектепалды сыныптардағы бірінші 

зерттеу тақырыбының аяқталуы

7 18.10-22.10  
                                   

8 25.10-29.10
Орта және ересек топтардағы бірінші 

зерттеу тақырыбының аяқталуы
Күзгі Фестиваль Күзгі Фестиваль Күзгі Фестиваль Күзгі Фестиваль

9 01.11-05.11

Орта және ересек топтарда зерттеудің 

екінші тақырыбының және мектепалды 

сыныптарда зерттеудің үшінші 

тақырыбының басталуы

10 08.11-12.11  

11 15.11-19.11

12 22.11-26.11

13 29.11-03.12
Мектепалды сыныптардағы үшінші 

зерттеу тақырыбының аяқталуы

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Күні

14 06.12-10.12

Нұр-Сұлтан қаласындағы Халықаралық мектеп балабақшасының іс-шаралар күнтізбесі

2021-2022 оқу жылы



15 13.12-17.12 Тәуелсіздік Күні Тәуелсіздік Күні

16 20.12-24.12
Орта және ересек топтардағы екінші 

зерттеу тақырыбының аяқталуы
"Ертегіде қонақта" жаңажылдық мерекесі "Ертегіде қонақта" жаңажылдық мерекесі "Ертегіде қонақта" жаңажылдық мерекесі "Ертегіде қонақта" жаңажылдық мерекесі

27.12-31.12
Пәндік салалар бойынша диагностика 

апталығы
Пәндік салалар бойынша диагностика апталығы Пәндік салалар бойынша диагностика апталығы Пәндік салалар бойынша диагностика апталығы Пәндік салалар бойынша диагностика апталығы

03.01-07.01
Пәндік салалар бойынша диагностика 

апталығы
Пәндік салалар бойынша диагностика апталығы Пәндік салалар бойынша диагностика апталығы Пәндік салалар бойынша диагностика апталығы Рождество 

17 10.01-14.01

Орта және ересек топтарда зерттеудің 

үшінші тақырыбының және мектепалды 

сыныптарда зерттеудің төртінші 

тақырыбының басталуы

18 17.01-21.01
Мұғалімдер мен ата-аналар 

конференциялары
Мұғалімдер мен ата-аналар конференциялары Мұғалімдер мен ата-аналар конференциялары Мұғалімдер мен ата-аналар конференциялары Мұғалімдер мен ата-аналар конференциялары

19 24.01-28.01
Мұғалімдер мен ата-аналар 

конференциялары
Мұғалімдер мен ата-аналар конференциялары Мұғалімдер мен ата-аналар конференциялары Мұғалімдер мен ата-аналар конференциялары Мұғалімдер мен ата-аналар конференциялары

20 31.01-04.02 Спорттық ойын-сауық "Қыс қызығы" Спорттық ойын-сауық "Қыс қызығы" Спорттық ойын-сауық "Қыс қызығы" Спорттық ойын-сауық "Қыс қызығы" Спорттық ойын-сауық "Қыс қызығы"

21 07.02-11.02
Мектепалды сыныптардағы төртінші 

зерттеу тақырыбының аяқталуы

22 14.02-18.02
Мектепалды сыныптардағы бесінші 

зерттеу  тақырыбының басталуы
 

23 21.02-25.02      

24 28.02-04.03  Алғыс айту күні 8 Наурыз мерекесі 8 Наурыз мерекесі

25 07.03-11.03 8 Наурыз мерекесі Халықаралық әйелдер күні

26 14.03-18.03

Орта және ересек топтардағы зерттеудің 

үшінші тақырыбының және мектепалды 

сыныптардағы зерттеудің бесінші 

тақырыбының аяқталуы

Наурыз мейрамы Наурыз мейрамы Наурыз мейрамы

21.03-25.03 Наурыз Наурыз Наурыз 

27 28.03-01.04

Орта және ересек топтарда зерттеудің 

төртінші тақырыбының және мектепалды 

сыныптарда зерттеудің алтыншы 

тақырыбының басталуы

28 04.04-08.04 Ағылшын апталығы Ағылшын апталығы Ағылшын апталығы Ағылшын апталығы Ағылшын апталығы



29 11.04-15.04 Космонавтика күні (жобалар)

30 18.04-22.04

31 25.04-29.04
Мектепалды сыныптардағы алтыншы 

зерттеу тақырыбының аяқталуы

32 02.05-06.05 Қазақстан халқының бірлігі мерекесі Орта топтардағы спорттық мереке Ересек топтардағы спорттық мереке Мектепалды сыныптарындағы спорттық мереке

33 09.05-13.05 Жеңіс Күні

34 16.05-20.05

35 23.05-27.05

Орта және ересек топтардағы зерттеудің 

төртінші тақырыбының және мектепалды 

сыныптардағы зерттеудің бірінші 

тақырыбының аяқталуы

№1 және №2 мектепалды даярлық 

сыныптарының балабақшаны бітіру ертеңгілігі

№3 және №4 мектепалды даярлық 

сыныптарының балабақшаны бітіру ертеңгілігі

Қазақ тілінде оқытатын мектепалды даярлық 

сыныптарының балабақшаны бітіру ертеңгілігі

Ағылшын тілінде оқытатын мектепалды 

даярлық сыныптарының балабақшаны бітіру 

ертеңгілігі

Мемлекеттік мерекелер (демалыс күндері)

Зерттеудің жаңа тақырыбының басталуы

Спорттық іс-шаралар

Тілдер апталығы

Ата-аналармен кездесулер


