«РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ» РҚМҚ
2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
РҚББОӘО миссиясы: қосымша білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, балалардың
шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және дамыту, зияткерлік, адамгершілік, физикалық дамуындағы олардың
жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру, балалар мен жасөспірімдерді қоғамда өмір сүруге әлеуметтік бейімделуін
қамтамасыз ету.
РҚББОӘО қызметінің мақсаты: балаларға қосымша білім беру жүйесін дамыту, ғылыми-әдістемелік,
бағдарламалық-әдістемелік, нормативтік құқықтық, оқу-әдістемелік, оқу-тәрбиелік, ұйымдастыру-мазмұндық,
ақпараттық және эксперттік қолдау құралдары арқылы сапалы білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз ету.
РҚББОӘО міндеттері:
1) «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында балаларға қосымша білім беру арқылы оқушылардың бойында
«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясының адамгершілік құндылықтарын және қосымша білім беру арқылы
салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру;
2) балалардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және дамыту, зияткерлік, адамгершілік, физикалық
дамуындағы олардың жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру, балалар мен жасөспірімдерді қоғамда өмір сүруге әлеуметтік
бейімдеуді қамтамасыз ету;
3) бағыттар бойынша балаларға қосымша білім беру мазмұнын жаңарту: көркем-эстетикалық, ғылымитехникалық, экологиялық-биологиялық, туристік-өлкетану, әскери-патриоттық, әлеуметтік-педагогикалық, білім берусауықтыру және басқалары;
4) курстардың білім беру бағдарламаларының жаңартылған мазмұнына сәйкес балаларға қосымша білім беру
педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және өткізу сапасын қамтамасыз ету;
5) қосымша білім беру бағыттары бойынша республикалық (аудандық, қалалық, облыстық) іс-шараларды
ұйымдастыру мен өткізу сапасын арттыру.
РҚББОӘО қызметінің негізгі бағыттары:
- Елбасының, ҚР Президенті Әкімшілігінің, ҚР Премьер-Министрі Кеңсесінің тапсырмаларын, ҚР БҒМ
стратегиялық құжаттарын іске асыру;
- балаларға арналған қосымша білімді заңнамалық және нормативтік құқықтық қамтамасыз етуді жетілдіруге

ықпал ету;
- балаларға қосымша білім беруді әдістемелік қамтамасыз ету, оның ішінде мектеп жасына дейінгі балаларды
дамыту саласында, дарынды балаларды, инклюзивтік білім беруді қолдау, мемлекеттік-жеке меншік серіктестікті
дамыту;
- қосымша білім беру педагогтерінің біліктілігін және педагогика мамандығының мәртебесін арттыру курстарын
ұйымдастыру және өткізу;
- республикалық мәні бар республикалық байқауларды, мектептен тыс іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;
- РҚББОӘО қызметін ақпараттық қамтамасыз ету;
- РҚББОӘО қызметін қаржылық қамтамасыз ету;
- әкімшілік қызметі. РҚББОӘО қызметкерлерінің әлеуетін арттыру;
- ведомствоаралық және халықаралық серіктестік мәселелерін іске асыру.
№
р/н
1

1.

Іс-шараның аталуы

Орындау
Аяқталу нысаны
Өткізу орны
Жауаптылар
мерзімдері
2
3
4
5
6
1 негізгі бағыты:
ЕЛ БАСЫНЫҢ, ҚР ПРЕЗИДЕНТІ ӘКІМШІЛІГІНІҢ, ҚР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ КЕҢСЕСІНІҢ
ТАПСЫРМАЛАРЫН, ҚР БҒМ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТТАРЫН ІСКЕ АСЫРУ
Жыл бойы
Ақпарат
Нұр-Сұлтан
Бөлім жетекшілері
Қазақстан президенті Қ.К. Тоқаевтың
«Сындарлы
қоғамдық
диалог
–
қаласы
Қазақстанның
тұрақтылығы
мен
өркендеуінің негізі» жолдауын жүзеге
асыру. ІҮ. Әлеуметтік жаңғырудың
жаңа кезеңі. Білім беру сапасын
арттыру. Қала мен ауыл мектептері
арасындағы орта білімнің сапасы
алшақтықты төмендету

2.

3.

4.

5.

ҚР
Тұңғыш
Президенті
Н.Ә.
Назарбаевтың
«Болашаққа
бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласын
іске
асыру.
«Рухани
жаңғыру»
қоғамдық сананы жаңғырту бойынша
Жоспарды іске асыру
ҚР Тұңғыш Президентінің Қазақстан
халқына «Қазақстандық жол - 2050:
бір-мақсат, бір-мүдде, бір-келешек»
жолдауында
алға
қойылған
«Мәңгілік Ел» Ұлттық идеясын іске
асыру: 2016-2018 жылдарға арналған
«Мәңгілік Ел» Патриоттық Актісі
құндылықтарын жүргізу бойынша ісшараларды іске асыру
Қазақстан Республикасында білім
беруді және ғылымды дамытудың
2016-2019
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасын
іске
асыру. Қазақстан Республикасында
білім беруді және ғылымды дамытудың
2016 - 2019 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасын іске асыру
бойынша
Іс-шаралар
жоспарының
тарауларын орындау (24.07.2018 ж. №
460 ҚРҮҚ)
Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігінің 2017–2021
жылдарға арналған стратегиялық

Жыл бойы

Ақпарат

Нұр-Сұлтан
қаласы

Бөлім жетекшілері

Жыл бойы

Ақпарат

Нұр-Сұлтан
қаласы

Бөлім жетекшілері

Жыл бойы

Ақпарат

Нұр-Сұлтан
қаласы

Бөлім жетекшілері

Жыл бойы

Ақпарат

Нұр-Сұлтан
қаласы

Бөлім жетекшілері

6.

жоспарын іске асыру (2016 жылғы 26
желтоқсандағы
№729
бұйрығы).
Мақсаты 2.1. Сапалы орта білімге тең
қолжетімділікті қамтамасыз ету.
Балалардың өмірінің сапасын жақсарту
үшін құқықтық және әлеуметтік
кепілдіктерді қамтамасыз ету.
Мақсатты индикатор. Жалпы орта
және
қосымша
білім
беретін
ұйымдардағы оқушылардың жалпы
санынан, қосымша білім берумен
қамтылған балалар үлесі – 70%-ға дейін
Үш тілде білім беруді дамытудың
2015-2020 жылдарға арналған жол
картасын іске асыру
3.3. тарау. Оқушылардың үш тілде
қосымша білім алу бағдарламасын және
ағылшын
тілінде
оқытылатын
жоғарғы сынып пәндері бойынша
сыныптан
тыс
жұмыстар
бағдарламасын әзірлеу

Жыл бойы

Ақпарат

Нұр-Сұлтан
қаласы

Бөлім жетекшілері

2 негізгі бағыты:
БАЛАЛАРҒА ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДІ ЗАҢНАМАЛЫҚ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУГЕ ЫҚПАЛ ЕТУ
7.
Балаларға
қосымша
білім
беру Жыл бойына
ҚР-ның БҒМ-не
Нұр-Сұлтан
Директордың
сұрақтары
бойынша
нормативтік
ұсыныс
қаласы
орынбасары,
құқықтық актілерді жетілдіру бойынша
бөлім жетекшілері
ұсыныстарды
дайындау;
Балалар
музыка мектептерінің білім беру

бағдарламаларын әзірлеу

8.

9.

10.

11.

12.

Түйінді бағыт 3:
БАЛАЛАРҒА ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДІ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ,
ОНЫҢ ІШІНДЕ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАРДЫ ЖӘНЕ
ҰСЫНЫМДАРДЫ ӘЗІРЛЕУ
Балалардың «Темірқазық» ғылымиНаурыз,
4 нөмірі
Нұр-Сұлтан
Ғылыми-техникалық
техникалық журналы мен «Экоәлем»
маусым,
қаласы
бағыттағы бөлім.
экологиялық-биологиялық журналы
қыркүйек,
Туристік-өлкетану,
желтоқсан
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Өскемен
қаласы
Оқушылар
Маусым
Кітап
Нұр-Сұлтан
Әлеуметтікшығармашылық сарайының тәжірибесін
қаласы
педагогикалық
зерделеу және жалпылау
бағыттағы бөлім
(С. Салбенбекова)
Павлодар
қаласы
«Жігер»
аула
Сәуір
Кітап
Нұр-Сұлтан
Әлеуметтікклубының тәжірибесін зерделеу және
қаласы
педагогикалық
жалпылау
бағыттағы бөлім
(У. Агубаева,
Ж. Әділхан)
Әдістемелік
ұсынымдар
«Жазғы
Мамыр
Әдістемелік
Нұр-Сұлтан
Әлеуметтіксауықтыру және мектеп жанындағы
ұсынымдар
қаласы
педагогикалық
лагерьлерде
балалардың
жазғы
бағыттағы бөлім
демалысы
бойынша
білім
беру
(С. Салбенбекова)
бағдарламалары»
Әдістемелік ұсынымдар «ҚР балалар
Мамыр
Әдістемелік
Нұр-Сұлтан
Әлеуметтікқоғамдық
қозғалысы
қызметінің
ұсынымдар
қаласы
педагогикалық
ұйымдастыру-әдістемелік қызметі»
бағыттағы бөлім
(У. Агубаева)

13.

14.

15.

16.

17.

Әдістемелік
ұсынымдар
«Аула
клубтарының және басқа да бос
уақытты ұйымдастыру ұйымдарының
жұмысын ұйымдастыру»
Пәндер бойынша Балалар музыка
мектептерінің, балалар көркемөнер
мектептерінің және өнер мектептерінің
білім беру бағдарламаларын әзірлеуді
және бекітуді ұйымдастыру:
«Қазақ музыка әдебиеті»;
- «Сольфеджио»;
- «Хор сыныбы»;
- «Домбыра»;
- «Қобыз»;
- «Қылқобыз»;
- «Жетіген»;
- «Сазсырнай»;
- «Қазақ ұлттық аспаптары оркестрі»;
- «Әлем музыка әдебиеті»
Ақтөбе қаласының №1 Балалар музыка
мектебінің жұмыс тәжірибесі туралы
презентациялық брошюраны әзірлеу

Маусым

Мамыр

брошюра

Ақтөбе қаласы

Ақмола облысы Көкшетау қаласындағы
Балалар көркемсурет мектебінің жұмыс
тәжірибесі туралы презентациялық
брошюраны әзірлеу
Павлодар қаласы балалар музыка
мектебінің жұмыс тәжірибесі туралы

Маусым

брошюра

Көкшетау
қаласы

Маусым

брошюра

Павлодар қаласы

Мамыр

Әдістемелік
ұсынымдар
бағдарлама

Нұр-Сұлтан
қаласы
Нұр-Сұлтан
қаласы

Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(Ж. Әділхан)
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.

Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Дарибаева Т.Б.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Желобкова Ю.В.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім

презентациялық брошюраны әзірлеу
Балалар көркемөнер мектептері мен
өнер мектептерінің оқу-әдістемелік
құралдарын әзірлеуді және бекітуді
ұйымдастыру:
- «Сурет»;
- «Балалар хорымен жұмыс»;
- «Балалар музыкалық театры»
Түркістан облысы Төлеби ауданы, Жас
туристер станциясының тәжірибесін
зерделеу және жалпылау

Тамыз

Оқу-әдістемелік
құрал

Нұр-Сұлтан
қаласы

Ақпан

Кітап

Нұр-Сұлтан
қаласы

20.

Шымкент қаласы, Облыстық экология
орталығының тәжірибесін зерделеу
және жалпылау

Ақпан

Кітап

Нұр-Сұлтан
қаласы

21.

Облыстық
балалар
техникалық
шығармашылығы орталығы тәжірибесін
зерделеу және қорыту
«STEAM-ң жаңа қырлары - білімді
жақсы көрудің 10 себебі» әдістемелік
ұсынымдар

Қыркүйек

Кітап

Орал қаласы

Қыркүйек

Әдістемелік
ұсынымдар

Нұр-Сұлтан
қаласы

18.

19.

22.

Әлібаева Б.О.
Бобровская О.Л.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.

Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Айтжанова Б.Б.
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Сенкубаева О.Г.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
және R4

Түйінді бағыт 4:
Балаларға қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдардың педагог кадрларының
БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КУРСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

23.

24.

25.

26.

«Жас
сарбаз»
әскери-патриоттық
клубтардың, сыныптар мен топтардың
білім
беру
процесіндегі
STEM
технологиялары
Балаларға
қосымша
білім
беру
ұйымдарында әдістемелік жұмыстың
заманауи
технологиялары
мен
модельдері
Қосымша білім беру мен балалар
ұйымдарында
патриотизм
мен
азаматтықты тәрбиелеу аспектілері,
жаңа тәсілдер мен әдістер
Балаларға
қосымша
білім
беру
жүйесіндегі жаңа тәсілдер

Қаңтар

Курстар

Нұр-Сұлтан
қаласы

Ақпан

Курстар

ШҚО,
Өскемен қаласы
(11-14 ақпан)

Ақпан

Курстар

Қостанай қаласы
(24-27 ақпан)

Наурыз

Семинарпрактикум

Алматы облысы,
Тескенсу ауылы
(11 наурыз)

27.

«БММ-да оқытудың ең тиімді әдістерін
іздеу» республикалық семинары»

Наурыз

Семинар

Көкшетау
қаласы

28.

Хореографиялық ұжым басшыларына
арналған «Заманауи хореография
техникасы» семинары

Наурыз

Семинар

Көкшетау
қаласы

29.

«Қосымша білім беру ұйымдарында
экология және өлкетану саласындағы
жобалық
жұмыстар»
семинарпрактикум

Наурыз

Семинарпрактикум

Павлодар
облысы Ақсу
қаласы «АҚСУ»
балалар экотехноорталығы

Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
С. Салбенбекова
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
С. Салбенбекова
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
У. Агубаева
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
С. Салбенбекова
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Сенкубаева О.Г.

30.

31.

Аула клубтарының және басқа да бос
уақытты ұйымдастыру ұйымдарының
жұмысын
ұйымдастырудағы
жаңа
тәсілдер
«Қосымша білім беру ұйымдарында
білім алушылардың
шығармашылық
қабілеттерін дамыту». Балаларды оқыту
үрдісіндегі ойын терапиясы»

Сәуір

Курстар

Мамыр

Курстар

Павлодар
облысы,
Павлодар қаласы
(13-16 сәуір)
Ақтөбе облысы
Ақтөбе қаласы,
Жас
натуралистер
станциясы
Қарағанды
қаласы

32.

«Балалардың
жазғы
демалысын
ұйымдастырудың қажетті шарттары»
(шарт бойынша)

Мамыр

Курстар

33.

Мектепте
балалар-жасөспірімдер
туризмі және өлкетану бойынша үйірме
жұмыстарын
ұйымдастыру
(шарт
бойынша)
Балаларға
қосымша
білім
беру
бағдарламаларын
іске
асыратын
ұйымдардың
педагог
кадрларына
«Әскери-патриоттық клубтарда Отанды
қорғауға
саналы
көзқарасты
қалыптастыру» біліктілікті арттыру
курсы(шарт бойынша)
Балаларға
қосымша
білім
беру
бағдарламаларын
іске
асыратын
ұйымдардың
педагог
кадрларына
«STEAM
технологиясы
балаларды
экологиялық тәрбиелеу» біліктілікті

Мамыр

Курстар

Қарағанды
қаласы

Мамыр

Курстар

Түркістан
облысы,
Түркістан
қаласы

Мамыр

Курстар

Өскемен қаласы,
Балалар
шығармашылық
сарайы

34.

35.

Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(С. Салбенбекова)
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Нурланова Ә.Е.
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(У. Агубаева)
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(У. Агубаева)
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Сенкубаева О.Г.
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Нурланова А.Е.

36.

37.

38.

39.

40.

арттыру курсы(шарт бойынша)
Балаларға
қосымша
білім
беру
бағдарламаларын
іске
асыратын
ұйымдардың педагогтері мен басқа да
қызметкерлері
үшін
«STEAM
технологиясын жастар туризмі мен
өлкетану саласында енгізу» біліктілікті
арттыру курсы(шарт бойынша)
Балаларға қосымша білім берудің білім
беру бағдарламаларын іске асыратын
ұйымдардың
педагог
кадрларына
«Дауыс өнерін оқытудың заманауи
әдістері» біліктілікті арттыру курсы
(шарт бойынша)
Балаларға
қосымша
білім
беру
бағдарламаларын
іске
асыратын
ұйымдардың
педагог
кадрларына
«Қосымша
білім
беруде
ерекше
қажеттіліктері бар балаларды дамыту»
біліктілікті арттыру курсы (шарт
бойынша)
«STEAM-технологиясы
балаларды
экологиялық
тәрбиелеу»
(шарт
бойынша)
«STEAM білім беру – бағдарламалаудың
жаңа мүмкіндіктері (электронды
оқулықтар, қосымшалар, бейнесабақтар

Мамыр

Курстар

Нұр-Сұлтан
қаласы

Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Айтжанова Б.Б.

Мамыр

Курстар

Шығыс
Қазақстан
облысы,
Өскемен қаласы

Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Нурланова А.Е.

Мамыр

Курстар

Нұр-Сұлтан
қаласы

Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Айтжанова Б.Б.

Мамыр

Курстар

Өскемен қаласы

Мамыр

Курстар

Алматы қаласы

Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Нурланова А.Е.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Махамбетова Г.Д.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

және т.б.)» (шарт бойынша)
«Педагог-хореографтың заманауи кәсіби
құзыреттілігі» (шарт бойынша)

Мамырмаусым

Курстар

Алматы қаласы

«Қазақ ұлттық музыкалық аспаптарында
ойнаудың оқыту технологиясы» (шарт
бойынша)
«Театр өнері – балаларды эстетикалық
тәрбиелеу құралы» (шарт бойынша)

Мамырмаусым

Курстар

Көкшетау
қаласы

Мамырмаусым

Курстар

Алматы қаласы

«ART – технология және бейнелеу
өнеріндегі компьютерлік моделдеу»
(шарт бойынша)
«Дәстүрлі халықтық ән айту: игеру
технологиясы
және
орындау
ерекшеліктері» (шарт бойынша)
«Эстрадалық вокалға оқыту өнері.
Әдістеме
және
практика»
(шарт
бойынша)
«Фортепиано
сабақтарында
оқыту
дамытушылығы» (шарт бойынша)

Мамырмаусым

Курстар

Тараз қаласы

Мамырмаусым

Курстар

Көкшетау
қаласы

Мамырмаусым

Курстар

Павлодар қаласы

Мамырмаусым

Курстар

Нұр-Сұлтан
қаласы

«Музыкалық
білім
берудегі
этносольфеджио пәнінің өзектілігі»
(шарт бойынша)
«Робот техникасы, Ардуино, 3D printing
және жасанды зият – балалардың
техникалық шығармашылығын дамыту
құралы» (шарт бойынша)

Мамырмаусым

Курстар

Нұр-Сұлтан
қаласы

Маусым

Курстар

Орал қаласы

Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Бекетаева Г.Е.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Бакенова Ж.А.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Бекетаева Г.Е.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Алибаева Б.О.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Бекетаева Г.Е.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Нурханова А.Б.

«Балалардың
ғылыми-техникалық
шығармашылығында
радиомен
басқарылатын модельдерді жасау және
қолданудағы заманауи технологиялар»
(шарт бойынша)
«Балаларға
қосымша
білім
беру
жүйесіндегі балалардың әлеуметтіккоммуникативтік
дамуы»
(шарт
бойынша)
«Балаларға
қосымша
білім
беру
жүйесіндегі
менеджмент»
(шарт
бойынша)

Маусым

Курстар

Нұр-Сұлтан
қаласы

Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Махамбетова Г.Д.

Маусым

Курстар

Талдықорған
қаласы

Маусым

Курстар

Нұр-Сұлтан
қаласы

53.

«STEAM-ң жаңа қырлары – білімді
жақсы көрудің 10 себебі»

Қыркүйек

Семинар

Нұр-Сұлтан
қаласы

54.

«Өлкетану
және
виртуалды
экскурсиялар:
дәстүрлерден
инновацияларға» (шарт бойынша)

Қыркүйек

Курстар

Алматы қаласы

55.

«Аспаптық орындаушылық және орыс
халық аспаптарында ойнауды оқыту
әдістемесі» (шарт бойынша)

Қазан

Курстар

Павлодар
қаласы

56.

«Мұражай – өңірдің білім беру, тарихимәдени туризмін дамытудың маңызды
ресурсы» (шарт бойынша)

Қазан

Курстар

Павлодар
қаласы

Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
С. Салбенбекова
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
С. Салбенбекова
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Нурханова А.Б.
Құрмашев Д.М.
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Айтжанова Б.Б.
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(Ж. Әділхан)
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім

50.

51.

52.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

«Қазақ халық музыкалық аспаптарында
ойнаудың оқыту технологиясы» (шарт
бойынша)
«Дәстүрлі халықтық ән айту: игеру
технологиясы
және
орындау
ерекшеліктері» (шарт бойынша)
«Аспаптық орындау және орыс халық
аспаптарында
ойнаудың
оқыту
әдістемесі» (шарт бойынша)
«Концертмейстердің
кәсіби
құзыреттілігін
жетілдіру»
(шарт
бойынша)
«STEAM - кескіндеме технологиясы»
(шарт бойынша)

Қазан-қараша

Курстар

Тараз қаласы

Қазан-қараша

Курстар

Шымкент
қаласы

Қазан-қараша

Курстар

Павлодар қаласы

Қазан-қараша

Курстар

Қарағанды
қаласы

Қазан-қараша

Курстар

Қарағанды
қаласы

«Эстрадалық вокалға оқыту өнері. Қазан-қараша
Әдістеме
және
практика»
(шарт
бойынша)
«Фортепиано
сабақтарында
оқыту Қазан-қараша
дамытушылығы» (шарт бойынша)

Курстар

Шымкент
қаласы

Курстар

Алматы қаласы

«IT технологиясын балаларға қосымша Қазан-қараша
музыкалық білім беруде кіріктіру»
(шарт бойынша)
«STEAM-технологиялар
сәндік- Қазан-қараша
қолданбалы өнерде» (шарт бойынша)

Курстар

Талдықорған
қаласы

Курстар

Нұр-Сұлтан
қаласы

«Музыкалық

Курстар

Алматы қаласы

білім

берудегі Қазан-қараша

(Ж. Әділхан)
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Бекетаева Г.Е.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Көркем-эстетикалық

67.

68.

69.

70.

71.

этносольфеджио пәнінің өзектілігі»
(шарт бойынша)
«Қосымша білім беру арқылы заманауи Қазан-қараша
мектептегі STEAM – жобалау қызметі»
(шарт бойынша)
«IT-кәсіпкерліктің негіздері (бизнес- Қазан-қараша
инкубатор, блокчейн, краудфандинг
және
т.б.)
жобаларды
коммерцияландыру
үшін
өзекті
құралдар» (шарт бойынша)
«Балалардың
ғылыми-техникалық
Қараша
шығармашылығында
STEAM-білім
беруді интеграциялау» (шарт бойынша)
Инновациялық технологиялар және
Желтоқсан
заманауи оқытудың тиімді құралдары

Курстар

Қызылорда
қаласы

Курстар

Алматы қаласы

Курстар

Нұр-Сұлтан
қаласы

Курстар

Қарағанды
қаласы

бағыттағы бөлім
Агубаева У.М.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Махамбетова Г.Д.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Нурханова А.Б.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Құрмашев Д.М.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Махамбетова Г.Д.
Нурханова А.Б.

Түйінді бағыт 5:
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЛАР, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ БАР
МЕКТЕПТЕН ТЫС ІС-ШАРАЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ
Республиканские очные мероприятия
«Ризашылық – мейірімділік бұлағы»
Ақпан
Турнир
Шымкент
Көркем-эстетикалық
жалпыұлттық мәдени-білім беру жобасы:
Фестиваль
қаласы
бағыттағы бөлім
Пікір-сайыс турнирі «Ұшқыр ой алаңы»;
Әлібаева Б.О.
«Қазақстан – менің алтын бесігім»
фестивалі (шарт бойынша)

72.

«Мамандықтар
әлемін
ашамыз»
республикалық форумы (шарт бойынша)

Наурыз

Форум

Өскемен қаласы

73.

«Ұшқыр ой алаңы» оқушылардың
республикалық дебаттық турнирі (шарт
бойынша)
«Қазақстан балалары шексіз әлемде!»
балалар
кино
шығармашылығының
республикалық
фестивалі
(шарт
бойынша)
53-ші балалар музыка мектептерінің және
өнер мектептерінің білім алушылары –
жас музыканттардың республикалық
фестиваль-байқауы (пианисттер және хор
ұжымдары) (шарт бойынша)
«Күмбірле
сазды
домбыра»
домбырашылар
мен
термешілердің
республикалық байқауы

Ақпан

Турнир

Шымкент
қаласы

Наурыз

Фестиваль

Нұр-Сұлтан
қаласы

Наурыз

Байқау

Қарағанды
қаласы

Наурыз

Байау

Ақтөбе қаласы

74.

75.

76.

77.

«Рухани жаңғыру» бағдарлама аясында
«Жауқазын» республикалық халықтық би
байқауы

Наурыз

Байқау

Ақтөбе қаласы

78.

«Рухани жаңғыру» бағдарлама аясында
«Абай дана, Абай дара...» республикалық
халықтық би байқауы

Наурыз

Байқау

Ақтөбе қаласы

Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Махамбетова Г.Д.
Нурханова А.Б.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Махамбетова Г.Д.
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
У. Агубаева
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.

79.

«Шеберлер қаласы: ата-бабамыздың
мұрасын сақтаймыз және дамытамыз»
(шарт бойынша)

Мамыр

Көрме

Түркістан
қаласы

80.

«Ақ шағала» республикалық хореографиялық фестиваль-байқауы (шарт бойынша)

Мамыр

Фестиваль-байқау

Тараз қаласы

81.

«Алау»
әскери-спорттық ойынының
республикалық финалы (шарт бойынша)

Маусым

Республикалық
ойын

Нұр-Сұлтан
қаласы

82.

«Менің Отаныма – менің бастамам»
республикалық шығармашылық жобалар
байқауы (шарт бойынша)

Маусым

Байқау

Талдықорған
қаласы

83.

Техникалық
шығармашылық
және
өнертапқыштардың (әуе, зымыран, көлік,
кеме құрастыру) республикалық жарысы
(шарт бойынша)
Вокалдық-аспаптық ансамбльдер мен
кавер
топтардың
республикалық
фестивалі

Маусым

Фестиваль

Орал қаласы

Шілде

Фестиваль

Көкшетау
қаласы

«Менің Отаным – Қазақстан» туристік
экспедициялық
жасақтарының
республикалық
слеті
(жарыстар,
жорықтар) (шарт бойынша)

Қыркүйек

Слет

Алматы қаласы

84.

85.

Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Сенкубаева О.Г.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
Ж. Әділхан
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
С. Салбенбекова
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Нурханова А.Б.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Айтжанова Б.Б.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

«Шертпе» стиліндегі күй орындау
мектебінің негізін қалаушылардың бірі
күйші-композитор
Дәулеткерей
Шығайұлының 200 жылдығына, күйшікомпозитор,
домбырашы
Тәттімбет
Қазанғапұлының туғанына арналған 205
жыл толуына арналған
«Күмбірле,
домбыра!» регионалдық байқауы
«Ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам»
инновациялық
идеялардың
республикалық байқауы (шарт бойынша)

Қыркүйек

Байқау

Көкшетау
қаласы

Қазан

Байқау

Қызылорда
қаласы

Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.

Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Махамбетова Г.Д.
Құрмашев Д.М.
«Бояулар құпиясы» жас суретшілердің
Қазан
Байқау
Түркістан
Көркем-эстетикалық
республикалық байқауы (шарт бойынша)
қаласы
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
LIVEDANS FEST «Биле, жастық»
Қазан
Байқау-фестиваль
Көкшетау
Көркем-эстетикалық
өңіраралық байқау-фестивалі
қаласы
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.
«Алтын Қазына» көркем және сәндікҚазан
Көрме-байқау
Ақтөбе қаласы
Туристік-өлкетану,
қолданбалы
балалар
экологиялықшығармашылығының
республикалық
биологиялық
көрме- байқауы (шарт бойынша)
бағыттағы бөлім
Айтжанова Б.Б.
«Театрдың
ғажайып
әлемі»
театр
Қараша
Фестиваль-байқау
Талдықорған
Көркем-эстетикалық
өнерінің
республикалық
фестивальқаласы
бағыттағы бөлім
байқауы (шарт бойынша)
Әлібаева Б.О.
ҚАШЫҚТЫҚТАН ӨТКІЗІЛЕТІН ИНТЕРНЕТ-БАЙҚАУЛАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

«Мен өз құқығым мен міндеттерімді
саламын»
қашықтықтан
өткізілетін
республикалық интернет-байқау, суреттер
байқауы
«Менің Отаныма – 10 игілікті іс»
қашықтықтан өткізілетін республикалық
интернет-байқау

Қараша–
қаңтар

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Қараша–
қаңтар

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

94.

«Менің
арманым»
қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

Қараша –
ақпан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

95.

«Спорт балалар көзімен» қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау, комикстер байқауы

Қараша –
ақпан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

96.

«Сиқырлы Жаңа жыл» республикалық
2019 ж
қашықтықтан
өткізілетін
интернет- қараша-2020
байқауы
ж қаңтар
«Жаңа
жылдық
маскарад»
2019 ж
республикалық қашықтықтан өткізілетін қараша-2020
интернет-байқауы
ж қаңтар
«Қыс
аппақ
қарымен
сәнді»
2019 ж
республикалық қашықтықтан өткізілетін желтоқсан интернет-байқауы
2020 ж
қаңтар

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

92.

93.

97.

98.

Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
У. Агубаева
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
Ж. Әділхан
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
У. Агубаева
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
Ж. Әділхан
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Махамбетова Г.Д.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Нурханова А.Б.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Махамбетова Г.Д.

2019 ж
желтоқсан 2020 ж
қаңтар
ҚаңтарАқпан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Нурханова А.Б.

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

101. «Балаларға
арналған
жүрек»
қашықтықтан өткізілетін республикалық
байқау

Қаңтарнаурыз

Педагогикалық
олимпиада

www.ziyatker.org
сайты

102. 8 наурыз күніне арналған «Әлемнің
жарығын
сыйладың
сен
маған»
қашықтықтан өткізілетін республикалық
интернет-байқауы
103. «Ұлттық қолөнер - бабалар мұрасы»
республикалық қашықтықтан өткізілетін
интернет-байқауы
104. «Жүректен жүрекке» республикалық
қашықтықтан
өткізілетін
интернетбайқауы
105. «Жақсылық
жаса»
республикалық
қашықтықтан
өткізілетін
интернетбайқауы
106. «Ана - бұл сиқырлы сөз!» қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

Қаңтарнаурыз

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

ҚаңтарНаурыз

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

ҚаңтарНаурыз

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

ҚаңтарНаурыз

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Қаңтарнаурыз

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(С. Салбенбекова)
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(С. Салбенбекова)
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(Ж. Әділхан)
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Құрмашев Д.М.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Нурханова А.Б.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Нурханова А.Б.
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(У. Агубаева)

99.

«Идеядан модельдеуге» республикалық
қашықтықтан
өткізілетін
интернетбайқауы

100. «Шексіз шығармашылық» қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау (шарт бойынша)

107. «Наурыз – Жыл басы» қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

Қаңтарнаурыз

Фестиваль

www.ziyatker.org
сайты

«Абай әлемі» Абай Кунанбаевтың
шығармашылығына
арналған
қашықтықтан өткізілетін республикалық
интернет-байқау
109. «New year's carnival» қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

ҚаңтарАқпан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

ҚаңтарАқпан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

«Ана – өмірдің шуағы» қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

ҚаңтарНаурыз

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

111. «Үздік педагогикалық жасақ - 2020» Қаңтар-Сәуір
қашықтықтан өткізілетін республикалық
байқау

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

112. «Край родной – я тебя воспеваю»
қашықтықтан өткізілетін республикалық
интернет-байқау

ҚаңтарНаурыз

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

113. «In the world of music» қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

ҚаңтарНаурыз

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

108.

110.

Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(У. Агубаева)
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бакенова Ж.Е.
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(С. Салбенбекова)
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бакенова Ж.Е.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.

114. «Мектептік үздік орман шаруашылығы»
республикалық байқауы

ҚаңтарАқпан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

115. Жазғы каникул кезінде экологиялық
қосымша білім беру және мектеп
оқушыларын
тәрбиелеу
бойынша
жұмыстарды
ұйымдастыру
бағдарламалары мен оқу-әдістемелік
құралдардың республикалық байқауы
116. «Жылдың үздік қосымша білім беру
ұйымы» республикалық байқауы

ҚаңтарНаурыз

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

ҚаңтарНаурыз

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

117. «Қазақ даласының ұлы тұлғалары»
қашықтықтан өткізілетін республикалық
интернет-байқау

АқпанНаурыз

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

118. «Әлем
глобусы!»
қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

АқпанНаурыз

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Нурланова А.Е
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Сенкубаева О.Г.
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Сенкубаева О.Г.
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Сенкубаева О.Г.
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Нурланова Ә.Е.

119. «Балалық шағымның аспаны. Тарих.
Мақтаныш»
оқушылардың
зерттеу
жұмыстары республикалық байқауы

АқпанНаурыз

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

120. «Сиқырлы
өткізілетін
байқау

АқпанНаурыз

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

саусақтар» қашықтықтан
республикалық интернет-

121. «Армысың, Әз Наурыз» республикалық
Ақпанқашықтықтан
өткізілетін
интернетНаурыз
байқауы
122. «Менің сүйікті қалам Кеше және Бүгін!»
Ақпанреспубликалық қашықтықтан өткізілетін
Наурыз
интернет-байқауы
123. «Сиқырлы пластилин» республикалық
Ақпанқашықтықтан
өткізілетін
интернетНаурыз
байқауы
124. «Балалар және ғарыш» республикалық Ақпан-Сәуір
қашықтықтан
өткізілетін
интернетбайқауы
125. «Мен
жұлдызбын»
қашықтықтан
Ақпанөткізілетін республикалық интернетСәуір
байқау

Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Айтжанова Б.Б.
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Айтжанова Б.Б.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Махамбетова Г.Д.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Құрмашев Д.М.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Құрмашев Д.М.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Махамбетова Г.Д.
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Айтжанова Б.Б.

126. «Үздік дизайн» қосымша білім беру
ұйымдарын
рәсімдеу
бойынша
республикалық байқауы

НаурызСәуір

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

127. «Әлем қандай тамаша» республикалық
қашықтықтан
өткізілетін
интернетбайқауы
128. «Ерлік
жырын
жырлаймыз»
республикалық қашықтықтан өткізілетін
интернет-байқауы
129. «Мен
мамандық
таңдаймын»
республикалық қашықтықтан өткізілетін
интернет-байқауы
130. «Ғаламшарды
бірге
сақтаймыз»
қашықтықтан өткізілетін республикалық
интернет-байқау

НаурызСәуір

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

НаурызМамыр

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

НаурызМамыр

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

СәуірМамыр

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

131. «Болашақтың балалары» республикалық
қашықтықтан
өткізілетін
интернетбайқауы
132. «Жас
блогер»
республикалық
қашықтықтан
өткізілетін
интернетбайқауы
133. «Шеберлер қолтаңбасы» республикалық
қашықтықтан
өткізілетін
интернетбайқауы

СәуірМамыр

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

СәуірМаусым

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

СәуірҚыркүйек

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Сенкубаева О.Г.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Құрмашев Д.М.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Нурханова А.Б.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Құрмашев Д.М.
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Сенкубаева О.Г.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Махамбетова Г.Д.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Нурханова А.Б.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Махамбетова Г.Д.

134. «Достық
бекеті»
республикалық
Мамырқашықтықтан
өткізілетін
интернетШілде
байқауы
135. «Алтын ұя, мектебім!» республикалық Шілде-Қазан
қашықтықтан
өткізілетін
интернетбайқауы
136. «Отбасы – бақыт кілті» республикалық
Тамызқашықтықтан
өткізілетін
интернетҚыркүйек
байқауы
137. «Менің отбасымның әскери тарихы»
Наурызқашықтықтан
өткізілетін
шығарма
мамыр
республикалық интернет-байқауы

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

138. «Жақындарыма
хат»
қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

Наурызмамыр

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

139. «Үздік тәрбиеші - 2020» қашықтықтан
өткізілетін республикалық байқау

Наурызмамыр

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

140. «Менің әкем – ең жақсы!» қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

Наурызмамыр

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

141. «Жақсылық
әлемді
құтқарады!»
қашықтықтан өткізілетін республикалық
интернет-байқау

Наурызмамыр

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Құрмашев Д.М.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Құрмашев Д.М.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Нурханова А.Б.
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(Ж. Әділхан)
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(Ж. Әділхан)
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(С. Салбенбекова)
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(У. Агубаева)
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(У. Агубаева)

142. «Шуақты жаз - 2020» қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

Наурызмаусым

143. Мемлекеттік рәміздер күніне арналған Сәуір-мамыр
«Көк
байрағым»
қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқауы геральдика мен мемлекеттік
атрибуттардың тарихын мектеп және
колледж білім алушыларының біліміне
144. «Один день в школе» қашықтықтан
Наурызөткізілетін республикалық интернетмамыр
байқау

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

145.

«Живая
өткізілетін
байқау

классика»
қашықтықтан
республикалық интернет-

Наурызмамыр

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

146.

«I love spring!» қашықтықтан өткізілетін
республикалық интернет-байқау

Наурызмаусым

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

147. Қосымша білім беру педагогтеріне
арналған «МДҰ-дағы заманауи білім беру
технологиялары»
қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

Наурызмаусым

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(С. Салбенбекова)
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(Ж. Әділхан)
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бакенова Ж.Е.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.

«Киелі өнердің өшпес ізі» атты сәндікқолданбалы
өнердің
қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау
149. «Компьютерлік әлем» қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау
150. «My summer vacation»
қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

СәуірМамыр

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

СәуірМамыр

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

СәуірЖелтоқсан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

ҚыркүйекҚазан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

ҚазанЖелтоқсан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

153. «Үздік аула клубы» қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

ҚыркүйекҚараша

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

154. «Мен
–
өткізілетін
байқау

ҚыркүйекҚараша

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

148.

151. «Менің болашақ қалам» қашықтықтан
өткізілетін
сурет
республикалық
интернет-байқауы
152. «Новогодняя мозаика» қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

еріктімін!»
қашықтықтан
республикалық интернет-

Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.
Ақпараттық-талдау
бөлім
Көркем-эстетикалық
бағыттағы бөлім
Әлібаева Б.О.
Бекетаева Г.Е.
Ақпараттық-талдау
бөлім
К. Хурмет
Ақпараттық-талдау
бөлім
К. Хурмет
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(У. Агубаева)
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(Ж. Әділхан)

155. «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!»
қашықтықтан өткізілетін республикалық
интернет-байқау

ҚыркүйекҚараша

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

156. «Менің
болашақ
мамандығым»
қашықтықтан өткізілетін республикалық
интернет-байқау

ҚазанЖелтоқсан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

157. «Аяз атаға хат» қашықтықтан өткізілетін
республикалық интернет-байқау

ҚазанЖелтоқсан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

158. «Кітапханалық
калейдоскоп»
қашықтықтан өткізілетін республикалық
интернет-байқау

ҚазанЖелтоқсан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

159. «Ғарыштық
одиссея»
қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

ҚазанЖелтоқсан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

160. «Елі сүйген, елін сүйген Елбасы»
қашықтықтан өткізілетін республикалық
интернет-байқау

ҚазанЖелтоқсан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

161. «Үздік мектеп мұражайы» қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

ҚазанЖелтоқсан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(Ж. Әділхан)
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(Ж. Әділхан)
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(У. Агубаева)
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(У. Агубаева)
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(Ж. Әділхан)
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(С. Салбенбекова)
Әлеуметтікпедагогикалық
бағыттағы бөлім
(С. Салбенбекова)

162. «Күзгі бейне» қашықтықтан өткізілетін
республикалық интернет-байқауы

ҚыркүйекҚараша

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

163. «Ұлы дала елі» республикалық фото
байқауы

ҚыркүйекҚараша

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

164. «Жылдың
ең
үздік
жорығы»
республикалық
фотосуреттер
мен
бейнелер байқауы

ҚыркүйекҚараша

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

165. «Ғажайыптар уақыты» республикалық
қашықтықтан
өткізілетін
интернетбайқауы
166. «Табиғат
бесігі»
республикалық
қашықтықтан
өткізілетін
интернетбайқауы
167. «Біз
темекісіз
Қазақстан
үшін»
республикалық қашықтықтан өткізілетін
интернет-байқауы
168. «Тұғырлы Тәуелсіздігім» республикалық
қашықтықтан
өткізілетін
интернетбайқауы

ҚыркүйекҚараша

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

ҚыркүйекҚараша

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

ҚыркүйекҚараша

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

ҚазанЖелтоқсан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Нурланова Ә.Е.
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Нурланова А.Е
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Айтжанова Б.Б
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Құрмашев Д.М.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Нурханова А.Б.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Махамбетова Г.Д.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Құрмашев Д.М.

169. «Қысқы
ертегі»
республикалық
қашықтықтан
өткізілетін
интернетбайқауы
170. «Үздік
дизайн»
республикалық
қашықтықтан
өткізілетін
интернетбайқауы
171. «Сүйікті Отаным – Тәуелсіз Қазақстан»
қашықтықтан өткізілетін республикалық
интернет-байқау

ҚазанЖелтоқсан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

ҚазанЖелтоқсан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

ҚазанЖелтоқсан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

«Тіл шебері» қашықтықтан өткізілетін
республикалық интернет-байқау

ҚазанЖелтоқсан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

дәуірі»
қашықтықтан
173. «Тәуелсіздік
өткізілетін республикалық интернетбайқау

ҚарашаЖелтоқсан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

174. «Ертегі әлеміне саяхат» қашықтықтан
өткізілетін республикалық интернетбайқау

ҚарашаЖелтоқсан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

172.

Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Нурханова А.Б.
Ғылыми-техникалық
бағыттағы бөлім
Махамбетова Г.Д.
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Айтжанова Б.Б.
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Айтжанова Б.Б.
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Сенкубаева О.Г.
Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Айтжанова Б.Б.

175. «Ғажайып
жаңажылдық
карнавал»
қашықтықтан өткізілетін республикалық
интернет-байқау

ҚарашаЖелтоқсан

Байқау

www.ziyatker.org
сайты

6 негізгі бағыт:
РҚББОӘО ҚЫЗМЕТІН АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
176. РҚББОӘО сайт қызметін қамтамасыз
І, ІІ
Сайттың жұмысы www.ziyatker.org
ету
жартыжылдық
туралы есеп
сайты
177. РҚББОӘО
қызметінің
бағыттары Тоқсан сайын
Талдау есебі
Нұр-Сұлтан
бойынша ақпараттық-талдау есебі
қаласы
178. Сайтқа журналдардың электрондық
нұсқаларын орналастыру:
- «Темірқазық» балаларға арналған
ғылыми-техникалық журнал;
- «Экоәлем» балаларға арналған
экологиялық-биологиялық журнал;
- «Қосымша білім және тәрбие»
педагогтерге
арналған
ғылымиәдістемелік журнал
179. Бланкілік
өнімнің
электрондық
нұсқасын дайындау және сайтта
орналастыру
(дипломдар,
сертификаттар, т. б.)
180. Республиканың балаларға қосымша
білім беру ұйымдарының қызметі
туралы
БАҚ
материалдарын

Наурыз,
маусым,
қыркүйек,
желтоқсан
2020

Жыл бойы

Жыл бойы

Журналдардың
электрондық
нұсқасы

Нұр-Сұлтан
қаласы

Бланк өнімдерінің www.ziyatker.org
электрондық
сайты
нұсқалары
Ақпарат

www.ziyatker.org
сайты

Туристік-өлкетану,
экологиялықбиологиялық
бағыттағы бөлім
Айтжанова Б.Б.
Ақпараттық-талдау
бөлімі
Ақпараттық-талдау
бөлімі.
Барлық бөлімдер
Ақпараттық-талдау
бөлімі

Ақпараттық-талдау
бөлімі
Ақпараттық-талдау
бөлімі

орналастыру
181. Орталықтың 2020 жылғы қызметі
туралы ақпараттық-талдау есебі
182. РҚББОӘО 2021 жылға арналған жұмыс
жоспарын әзірлеу

Желтоқсан

Талдау есебі

Нұр-Сұлтан
қаласы

Желтоқсан

Жоспар

Нұр-Сұлтан
қаласы

7 негізгі бағыт:
РҚББОӘО ҚЫЗМЕТІН ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
183. Бухгалтерлік есепті және есептілікті Қаңтар, шілде,
жүргізуді ұйымдастыру:
қазан,
Даму жоспарын және даму
желтоқсан
Жоспар
жоспарының орындалуы туралы есепті
Есеп
құру (Ф 14);
Тізілім
- бухгалтерлік есепті және есептілікті
Үнемі
Түгендеу
жүргізу;
бойынша акт
- материалдық ресурстарды түгендеуді Жыл сайын
жүргізу
184. Шаруашылық
операцияларды,
Жыл бойы
Бухгалтерлік
Нұр-Сұлтан
активтердің қозғалыстарын бухгалтерлік
операциялар
қаласы
есептің
есеп-қисаптарында
өз
уақытында және нақты көрсету, кірістер
мен
шығыстарды
қалыптастыру,
міндеттерді орындау
185. 2021 жылға арналған штаттық кестені
Желтоқсан
бұйрық
Нұр-Сұлтан
құру және бекіту
қаласы
186. Іс-шаралар
жоспары
бойынша
Қажеттілік
шығындар сметасын құру, мемлекеттік бойынша жыл

жоспар,
смета

Нұр-Сұлтан
қаласы

Ақпараттық-талдау
бөлімі.
Барлық бөлімдер
Ақпараттық-талдау
бөлімі.
Барлық бөлімдер
Бухгалтерия

Бухгалтерия

Әкімшілік-қаржылық
қызмет.
Бухгалтерия
Мемлекеттік сатып алу

187.

188.

189.
190.
191.

192.

193.

194.
195.

сатып алулар жоспарының тәртібін
бойына
бекіту және өткізу
Бухгалтерлік есептің тиісті аумағы
Күнделікті
Бастапқы
Нұр-Сұлтан
бойынша
бастапқы
құжаттарды
құжаттар
қаласы
ресімдеу, қабылдау және бақылау және
оларды есептік өңдеуге әзірлеу
2020 жылдың РҚББОӘО кірістері мен
Ай сайын,
Түрлер бойына
Нұр-Сұлтан
шығыстары туралы қаржылық есепті тоқсан сайын,
есеп
қаласы
әзірлеу
жыл сайын
Мемлекеттік органдардың мемлекеттік Жыл бойына
Байқаулар
Нұр-Сұлтан
сатып алулар байқауларына қатысу
қаласы
Наразылық талаптар бойынша жұмыс
Қажеттілік
Хаттар
Нұр-Сұлтан
бойынша
қаласы
РҚББОӘО ұстап тұруға арналған
Үнемі
Ақпарат
қаржыны
жұрыс
және
оңтайлы
жұмсауға бақылау жүргізу
8 негізгі бағыт:
ӘКІМШІЛІК ҚЫЗМЕТ. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӘЛЕУЕТІН АРТТЫРУ
РҚББОӘО оқу-әдістемелік кеңесінің
Наурыз,
Хаттамалар
Нұр-Сұлтан
отырысы
мамыр, тамыз,
қаласы
қараша,
желтоқсан
Бұйрықтарды, хаттамаларды әзірлеу
Үнемі
Хаттар
Нұр-Сұлтан
Бұйрықтар
қаласы
Хаттамалар
Ішкі актілердің құқықтық экспертизасы
Үнемі
Бұйрықтар
Нұр-Сұлтан
(бұйрықтар, ережелер және басқалары)
Ережелер
қаласы
Жемқорлықтың алдын алу және ескерту,
СәуірЖоспар-кесте
Нұр-Сұлтан
жемқорлққық қарсы мәдениетті арттыру
желтоқсан
қаласы

Бухгалтерия
Мемлекеттік сатып
алу
Бухгалтерия
Мемлекеттік сатып
алу
Әкімшілік-қаржылық
қызмет
Бухгалтерия

Айтжанова Б.Б.

Әкімшілік-қаржылық
қызмет
Әкімшілік-қаржылық
қызмет
Әкімшілік-қаржылық
қызмет

196.
197.

198.

199.

200.
201.

202.

бойынша Құқық қорғау органдарының,
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
қызмет
істері
және
сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
іс-қимыл
агенттігінің
өкілдерін
тартып,
РҚББОӘО қызметкерлерінің аппараттық
оқулары үшін тақырыптар тізбесін
әзірлеу және бекіту
РҚББОӘО қызметкерлерінің біліктілігін Тоқсан сайын
арттыру
РҚББОӘО қызметкерлерін Қазақстан
Үнемі
Республикасының
заңдарындағы,
нормативтік құқықтық актілеріндегі
өзгерістермен және толықтыруларымен
таныстыру
РҚББОӘО қызметкерлерін жұмысқа
Үнемі
қабылдау, ауыстыру және жұмыстан
босатуға
байланысты
ағымдық
құжаттарды ресімдеу
Қызметкерлердің
жеке
істерін
Жұмысқа
қалыптастыру, жүйелеу және жинақтау
қабылдау
кезінде
Еңбек кітапшаларының есебін жүргізу
Үнемі
және ресімдеу
Жұмыс уақытын есептеу табелін
Әр айдың
жүргізу, еңбекке жарамсыздық парағын
25 дейін
ресімдеу
Ішкі тәртіп ережелерін сақтауды
Үнемі
қадағалау

Жоспар-кесте
Заңнамалық,
нормативтік
құқықтық актілер

Нұр-Сұлтан
қаласы

Әкімшілік-қаржылық
қызмет
Әкімшілік-қаржылық
қызмет

Еңбек келісімшарты
Қосымша келісім

Нұр-Сұлтан
қаласы

Әкімшілік-қаржылық
қызмет

Жеке істер

Нұр-Сұлтан
қаласы

Әкімшілік-қаржылық
қызмет

Еңбек
кітапшалары
Табель

Нұр-Сұлтан
қаласы
Нұр-Сұлтан
қаласы

Әкімшілік-қаржылық
қызмет
Әкімшілік-қаржылық
қызмет

Бақылау

Нұр-Сұлтан
қаласы

Әкімшілік-қаржылық
қызмет

203. РҚББОӘО
қызметкерлерінің
саны
туралы есеп
204. РҚББОӘО құжаттарын техникалық
өңдеуді қамтамасыз ету

Тоқсан сайын

Есеп

Мемлекеттік
сатып алулар
жоспары
бойынша

Нұр-Сұлтан
қаласы

205. Бөлімдердегі номенклатуралық істер
бойынша
іс-қағаздарды
жүргізудің
дұрыстылығын тексеру
206. РҚББОӘО әдіскерлерін аттестаттау
бойынша аттесттау және эксперттік
комиссияны құру
207. РҚББОӘО қызметкерлерін аттестаттау

Ақпан

Эксперттік
тексеру
комиссиясының
хаттамасы ҚР
Ұлттық
мұрағатының
Есеп

Нұр-Сұлтан
қаласы

Әкімшілік-қаржылық
қызмет

Қаңтар

Бұйрық

Нұр-Сұлтан
қаласы

Әкімшілік-қаржылық
қызмет

Мамыр

Комиссия
хаттамасы
2019 жылдың
номенклатурасы

Нұр-Сұлтан
қаласы
Нұр-Сұлтан
қаласы

Әкімшілік-қаржылық
қызмет
Әкімшілік-қаржылық
қызмет

Хаттама шешімі

Нұр-Сұлтан
қаласы

Әкімшілік-қаржылық
қызмет

Хаттама шешімі

Нұр-Сұлтан
қаласы

Әкімшілік-қаржылық
қызмет

Хаттама шешімі

Нұр-Сұлтан
қаласы

Әкімшілік-қаржылық
қызмет

208. 2019 жылғы жұмыстардың жылдық
Желтоқсан
реестрін қалыптастыру, 2020 жылға
арналған
істер
номенклатурасын
жаңарту (архив)
209. РҚББОӘО қызметкерлерінің жұмыс Қажеттілікке
өтілін анықтау бойынша комиссия байланысты
жұмысын ұйымдастыру және өткізу
210. РҚББОӘО
орындаушылық
тәртібі
Күн сайын
бойынша жұмысты ұйымдастыру және
өткізу
211. РҚББОӘО қызметкерлерінің қызмет Жарты жылда
этикасын сақтау сұрақтары бойынша
бір рет
комиссия жұмысын ұйымдастыру және

Әкімшілік-қаржылық
қызмет
Әкімшілік-қаржылық
қызмет
Бөлім жетекшілері

өткізу
212. РҚББОӘО тәртіптік комиссиясының
жұмысын ұйымдастыру және өткізу
213. Директорде өткізілетін
аппараттық
отырыстарды ұйымдастыру және өткізу.
Хаттамаларды әзірлеу

214.

215.

216.
217.

218.

Қажеттілікке
байланысты
Күн сайын

Хаттама шешімі
Хаттама шешімі

Нұр-Сұлтан
қаласы
Нұр-Сұлтан
қаласы

Әкімшілік-қаржылық
қызмет
Қоғаммен байланыс
бойынша менеджер

9 негізгі бағыт:
ВЕДОМСТВОАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚРАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕСТІК МӘСЕЛЕЛЕРІ
Үйлестіру
кеңесінің
отырысын
Ұсынымдар
Бөлім жетекшілері
ұйымдастыру және өткізу:
сарайлар, оқушылар үйлері, орталықтар
Наурыз
Нұр-Сұлтан
басшылары;
қаласы
әскери-патриоттық клуб басшылары;
Маусым
Нұр-Сұлтан
музыка
мектептері
мен
өнер
қаласы
мектептерінің басшылары;
Наурыз
Қарағанды
ғылыми-техникалық бағыттағы білім
қаласы
беру ұйымдары басшылары
Маусым
Орал қаласы
«Қазақстан
«
Республикасында балаларға
Қыркүйек
Ұсынымдар
Талдықорған
Әлеуметтікқосымша білім беру жүйесіндегі жаңа
қаласы
педагогикалық
тәсілдер»
құрылымдық
диалогты
бағыттағы бөлім
ұйымдастыру және өткізу
(жиынтық)
Барлық бөлімдер
Тамыз кеңесіне қатысу
Тамыз
Ұсынымдар
Нұр-Сұлтан
Барлық бөлімдер
қаласы
Тамыз кеңесіне материалдар дайындау
Шілде
Құжаттар пакеті,
Нұр-Сұлтан
Ақпараттық-талдау
баспасөз релизі
қаласы
бөлімі.
Барлық бөлімдер
Балаларға бейресми білім беру және
Жыл бойы
Сараптамалық
Бөлім жетекшілері
сабақтан тыс уақытта жұмыспен қамту
материал

мәселелері
бойынша
тәжірибені зерделеу

халықаралық

