
2019 жылға арналған білім беру бөлімінің жұмыс жоспары
-----------------------------------------------------«Р-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------— —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Әкімдік, кеңестер
Әкімдіктің кеңейтілген отырысына, бөлім алқасына шыгарылатын мәселелер

№ Мазмұны Жауаптылар Мерзімі
1. «Успен ауданының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінде, оның 

ішінде ведомстволық бағынысты ұйымдарда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегияның іс-шаралар жоспарын іске асыру бойынша жұмыс 
туралы

Дисюпова Л.А. Қаңтар

2. 2019 жылғы жазғы кезеңде балалар мен жасөспірімдердің жазғы 
демалысын ұйымдастыру туралы

Кулатаева В.А. Мамыр

Бөлім алңасына шыгарылатын мәселелер
I тоқсан

1 2018 жылғы іске асыру қорытындысы, 2016-2019 жылдарға арналған 
білім беруді дамыту мемлекеттік бағдарламасының 2 кезеңі

Дисюпова Л.А. Ақпан

2. Аудан мектептері оқушыларының білім сапасын жэне ОЖСБ Кулатаева В.А. Ақпан

білім беру 
шысы

Е. Инербаев
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көрсеткіштерін қамтамасыз ету Дисюпова JI.A.

3. Аудан мекемелерінде кадрлық қамтамасыз ету жэне жас мамандардың 
бекітілу жағдайы

Дисюпова JI.A. Ақпан

I I  тоцсан
1. Аудан мектептерінің түлектерін қорытынды аттестаттауға жэне ¥БТ 

нысанында жоғары оқу орындарына түсу емтихандарына дайындау 
барысы туралы

Дисюпова JI.A. Сәуір-мамыр
*

2. 2019 жылғы жазғы кезеңде балалар мен жасөспірімдердің демалысын 
жэне жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру жэне өткізу туралы

Кулатаева В. A. Сәуір-мамыр

I I I  тоқсан
1. 2018-2019 жылғьі ауданның білім беру мекемелерінің оқушыларын 

қорытынды аттестаттау қорытындысы
Дисюпова JI.A. Тамыз

2. 2019 жылғы жазғы кезеңде балалар мен жасөспірімдердің демалысын 
жэне жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру және өткізу қорытындысы

Кулатаева В.А. Тамыз

IV  тоқсан
1. Ауданның білім беру мекемелеріндегі тәрбие жүмысының жағдайы, 

сабақтан тыс уақытта балалардың бос уақытын жэне жүмыспен 
қамтылуын ұйымдастыру

Кулатаева В.А. Қараша

2. Кэмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау бойынша ауданның 
білім беру мекемелеріндегі жұмыс жағдайы

Молдажанова Ж.С. Қараша

Қызмет нәтижелерін көрсеткен мектептердің тәжірибесімен алмасу бойынша жумысты ұйымдастыру
1. Қаратай ЖОББМ әдістемелік күні Бекенова Б.С. Қаңтар
2. Константинов ЖОББМ әдістемелік күні Жапарханова К.Б. Ақпан
3. Қозыкеткен ЖОББМ эдістемелік күні Исабаев А.М. СэУФ _ .
4. Лозов ЖОББМ әдістемелік күні Али А. А. Мамыр
5. №2 Успен ЖОББМ эдістемелік күні Галимов А.Г. Қазан
6. Белоусов ЖОББМ әдістемелік күні Бойко Г.В. Қараша

Білім беру бөлімінің жиналысына шығарылатын мәселелер
1 Қаңтар

1.1 Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» Заңының, Тілдерді қолдану Токтал У. Қаңтар
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мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының, ауданның білім беру 
мекемелерінде қазақ тілін оқыту сапасының орындалу барысы туралы

1.2 Бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша білім сапасын 
қамтамасыз ету туралы

Кулатаева В.А. Қаңтар

1.3 «Күнделік» толтыру Токтал У. Қаңтар
1.4 Оқушылардың қозғалысы жэне контингенттің қамтамасыз етілуі туралы Дисюпова Л.А. Қаңтар
2 Ақпан *

2.1 Білім беру ұйымдарында мектепішілік бақылауды және білім үдерісін 
ұйымдастыруының зерделеу қорытындысы

Дисюпова JI.A. Ақпан

2.2 Ауданның білім беру мекемелерінде жаппай оқыту жағдайы туралы Тнеева К.Р. Ақпан

2.3 «Күнделік» толтыру Токтал У. Ақпан
2.4 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы 

орта, техникалық жэне кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог 
қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік 
санаттарын беру (растау) үшін аттестаттаудан өткізуге құжаттарды 
қабылдау» мемлекеттік қызметін үсыну бойынша мониторингтің 
қорытындылары

Дисюпова Л.А. Ақпан

3 Наурыз
3.1 Ресурстық орталықтар мен магниттік мектептердің қызметі, білім беру 

процесінің сапасын қамтамасыз ету бойынша бірлескен жүмысты 
ұйымдастыру

Дисюпова JI.A. Наурыз

3.2 Ауданның білім беру мекемелері кітапханаларының жағдайы туралы Баймамырова Г.К. Наурыз
3.3 «Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен 

тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін жэне жеңілдікпен 
тамақтандыруды үсыну» мемлекеттік қызметін көрсету бойынша 
мектептер мониторингінің қорытындылары

Дисюпова Л.А. Наурыз

3.4 Ауданның білім беру мекемелерінің шағын орталықтары мен 
балабақшаларында мектепке дейінгі біліммен жэне тәрбиемен қамтуды 
қамтамасыз ету мониторингінің қорытындысы

Кулатаева В.А. Наурыз
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3.5 «Кунделик» толтыру мониторингі Токтал У. Наурыз
4 Сәуір

4.1 Балалар-жасөспірімдер ұйымдарының қызметі жэне орта білім беру 
ұйымдарындағы патриоттық тәрбие жөніндегі жұмыстың жай-күйі

Кулатаева А.А. Сәуір

4.2 11 сынып оқушыларының білім сапасын қамтамасыз ету, ¥БТ жэне 
қорытынды аттестаттауға дайындық жағдайы

Дисюпова JI.A. Сәуір

4.3 Балалардың жарақаттануы мен зорлық-зомбылық жэне балаларға 
қатысты қатыгез қарым-қатынастың, кәмелетке толмаған балалардың 
жыныстық қол сұғылмаушылығының алдын алу жөніндегі жұмыстың 
жай-күйі туралы

Баймамырова Г.К. 
Молдажанова Ж.С.

Сәуір
t

4.4 «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы шеңберінде жұмысты 
ұйымдастыру, ОТҮ жаңа модификациялы кабинеттерді пайдалану 
жағдайы туралы

Токтал У. Сәуір

4.5 Балалардың дарындылығын, бастауыш жэне жоғары сынып 
оқушыларының жобалық қызметін дамыту бойынша жүмысты 
ұйымда£тыру

Садуова Н.М. Сәуір

4.6 «Күнделік» толтыру Токтал У. Сәуір
5 Мамыр

5.1 Аудан мектептерінде қорытынды және аралық аттестаттауды өткізуге 
жағдай жасау бойынша жүмыс жағдайы

Дисюпова JI.A. Мамыр

5.2 ҚР БҒМ 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бүйрығына сәйкес «Алтын 
белгі» жэне Үздік аттестатқа үміткерлер қүжаттарының сәйкестігі

Дисюпова JI.A.

5.3 Ауданның білім беру мекемелерінде балалардың (жетім балалардың, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың ) қүқықтарын сақтау 
бойынша қорғаншылық жэне қамқоршылық (патронаттық жэне 
қорғаншылықтағы тәрбие) бойынша жүмыс жағдайына мониторинг 
қорытындылары

Молдажанова Ж.С. Мамыр

5.4 Ауданның білім беру мекемелерінде «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
шеңберінде іс-шараларды үйымдастыру жэне жүзеге асыру туралы

Кулатаева В.А. Мамыр

5.5 Об организации внеурочной деятельности школьными инструкторами 
по спорту, инструкторами по шахматам

Кулатаева А.А. Мамыр



5.6 Мониторинг заполняемости «Кунделик» Токтал У. Мамыр
6 Маусым

6.1 Оқу жылын үйымдасқан түрде аяқтау бойынша мектеп жұмысының 
жагдайына мониторинг жүргізу қорытындысы

Дисюпова JI.A. 
Кулатаева В. A.

Маусым

6.2 Білім беру мекемелерінде мемлекеттік рәміздерді қолдану жэне 
насихаттау бойынша жұмыс жағдайы

Кулатаева A. A. Маусым

6.3 2018 жылдың жазғы кезеңінде балалар мен жасөспірімдерді жұмыспен 
қамтуды ұйымдастыру туралы

Кулатаева B.A. Маусым

6.4 Итоги мониторинга школ по оказанию государственной услуги «Прием 
документов и выдача направлений на предоставление отдыха детям из 
малообеспеченных семей в загородных и пришкольных лагерях»

Дисюпова JI.A. Маусым

7 Қыркүйек
7.1 Мектеп жанындагы лагерьлерде жэне қосымша білім беру 

мекемелерінде жазгы демалысты ұйымдастыру қорытындысы
Кулатаева A. A. Қыркүйек

7.2 Жылумен жабдықтау объектілерінің 2018 жылгы жылу беру 
маусымына дайындық жагдайы туралы

Дисюпова JI.A. Қыркүйек

7.3 Ауданның білім беру мекемелерінде агымдагы жөндеу жүргізуді 
ұйымдастыру

Умирбеков Д. 3. Қыркүйек

7.4 Білім беру объектілерінің жаңа оқу жылына дайындық жагдайына 
мониторинг жүргізу қорытындысы

Дисюпова JI.A. 
Кулатаева B.A.

Қыркүйек

7.5 Ауданның білім беру мекемелерін оқулықтармен қамтамасыз ету 
туралы

Баймамырова Г.К. Қыркүйек

7.6 Жаңа оқу жылына спорттық гимараттар мен АӘД материалдық базасын 
дайындау

Горбатюк Е.В. Қыркүйек

8 Қазан
8.1 2019-2020 оқу жылының басталуы бойынша мектептердің қызметі Дисюпова Л.А. 

Кулатаева В.А.
Қазан

8.2 Білім беру ұйымдарында жаппай оқытуды жэне «Мектепке жол» 
акциясын қамтамасыз ету бойынша мектептердің қызметі

Тнеева К.Р.
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8.3 «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін 
бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына 
қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау жэне оқуға 
қабылдау», «Балаларға қосымша білім беру ұйымдарына қүжаттар 
қабылдау жэне оқуға қабылдау» мемлекеттік қызмет корсету 
мониторингі

Дисюпова JI.A. Қазан

8.4 Аудан мектептерінің 9 жэне 11 сынып түлектерін жұмысқа орналастыру 
мониторингі

Тнеева К.Р. Қазан*

8.5 Ауданның білім беру мекемелерінің қатты отынмен қамтамасыз етілуі Умирбеков Д.З. Қазан
8.6 «Кунделик» толтыру мониторингі Токтал У. Қазан
9 Қараша

9.1 Ауданның білім беру мекемелерінде сабақтан тыс жэне үйірме қызметін 
қамтамасыз ету туралы

Кулатаева А.А. Қараша

9.2 «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау жэне 
балаларды қабылдау» мемлекеттік қызмет корсету мониторингі

Кулатаева В.А. Қараша

9.3 Мүмкіндіктері шектеулі балаларды жэне жеке оқыту алатын балаларды 
оқыту үшін жағдай жасау жөніндегі мектептердің қызметі туралы

Дисюпова Л.А. Қараша

9.4 Ауданның білім беру мекемелерін кадрлармен қамтамасыз ету жэне жас 
мамандарды бекіту жағдайы туралы

Дисюпова Л.А. Қараша

9.5 Кәмелетке толмағандар арасында суицидтің алдын алу және 
мектепішілік бақылауда түрған оқушылармен жүмысты үйымдастыру 
бойынша ауданның білім беру мекемелеріндегі жүмыс жағдайы туралы

Баймамырова Г.К. 
Молдажанова Ж.С.

Қараша

9.6 «Кунделик» толтыру мониторингі Токтал У. Қараша
10 Желтоқсан

10.1 Білім беру мазмүнын жаңарту бағдарламасын жүзеге асыру туралы Кулатаева В.А. Желтоқсан
10.2 Мектептердің материалдық-техникалық базасының жай-күйі, 

зертханаларды пайдалану, материалдық ресурстардың жинақталуы 
туралы

Кулатаева В.А. Желтоқсан

10.3 «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру үйымдарына 
денсаулығына байланысты үзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды 
үйде жеке тегін оқытуды үйымдастыру үшін қүжаттарды қабылдау»

Дисюпова JI.A. Желтоқсан
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мемлекеттік қызмет көрсету мониторингі
10.4 Оқушылардың пән олимпиадаларына дайындығын ұйымдастыру 

бойынша мектептер мониторингінің қорытындысы
Садуова Н.М. Желтоқсан

10.5 «Күнделік» толтыру мониторингі Токтал У. Желтоқсан
ІІ.Бацылау-талдау қызметі
1. Тақырыптыц мониторинг

Қаңтар
1. Ауданның білім беру мекемелерінде оқу үдерісін жэне мектепішілік 

басқаруды үйымдастыруды жүзеге асыру бойынша жүмыс жағдайының 
мониторингі

Дисюпова JI.A. Қаңтар

2. Ауданның білім беру мекемелерінде жаппай оқыту жағдайына 
мониторинг жүргізу

Тнеева K.P. Қаңтар

3. 4,9,11 сынып оқушыларының ОЖСБ-ға дайындық жағдайына 
мониторинг жүргізу

Дисюпова Л.А. Қаңтар

4. «Күнделік» толтыру мониторингі Токтал ¥. Қаңтар
5. «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыігі, негізгі орта, жалпы 

орта, техникалық жэне кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру үйымдарының педагог 
қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік 
санаттарын беру (растау) үшін аттестаттаудан өткізуге қүжаттарды 
қабылдау» мемлекеттік қызмет корсету бойынша мектептердің 
мониторингі

Дисюпова Л.А. Қаңтар

Ақпан
1. Ресурстық орталықтар мен магниттік мектептер қызметінің 

мониторингі, білім беру процесінің сапасын қамтамасыз ету бойынша 
бірлескен жүмысты үйымдастыру

Дисюпова Л.А. Ақпан

2. Аудан мекемелерінде кадрлық қамтамасыз ету және жас мамандардың 
бекітілуіне, ауданның білім беру мекемелерінде моральдық- 
психологиялық ахуалдың жағдайына мониторинг жүргізу

Дисюпова JI.A. Ақпан

3. Ауданның білім беру мекемелері кітапханаларының жағдайына 
Мониторинг жүргізу

Баймамырова Г.К. Ақпан
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4. «Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен 
тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін жэне жеңілдікпен 
тамақтандыруды ұсыну» мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 
мектептердің мониторингі

Дисюпова JI.A. Ақпан

5. Ауданның білім беру мекемелерінің шағын орталықтары мен 
балабақшаларында мектепке дейінгі біліммен жэне тәрбиемен қамтуды 
қамтамасыз ету мониторингі

Кулатаева B.A. Ақпан

6. «Күнделік» толтыру мониторингі Токтал У. Ақпан

Наурыз
1 Балалар-жасөспірімдер ұйымдарының қызметіне Мониторинг жүргізу 

жэне орта білім беру үйымдарында патриоттық тәрбие бойынша жүмыс 
жагдайы

Кулатаева А.А. Наурыз

2. 11 сынып оқушыларының білім сапасының мониторингі, ¥БТ жэне 
қорытьцщы аттестаттауга дайындық жағдайы

Дисюпова Л.А. Наурыз

3. Балалардың жарақаттануы мен зорлық-зомбылық жэне балаларга 
қатысты қатыгез қарым-қатынастың, кәмелетке толмаган балалардың 
жыныстық қол сүгылмаушылығының алдын алу жөніндегі жұмыстың 
жай-күйі туралы

Баймамырова Г.К. 
Молдажанова Ж. С.

Наурыз

4. "Цифрлық Қазақстан" бағдарламасы шеңберінде жүмысты 
ұйымдастыру, ОТҮ жаңа модификациялы кабинеттерді пайдалану 
жагдайы туралы

Токтал У. Наурыз

5. Бастауыш және жоғары сынып оқушыларының жобалық қызметін, 
балалар дарындылыгын дамыту бойынша жүмысты үйымдастыру 
мониторингі

Садуова Н.М. Наурыз

6. «Күнделік» толтыру мониторингі Токтал У. Наурыз
Сэуір

1. Аудан мектептерінде қорытынды жэне аралық аттестаттауды өткізу 
жагдайын жасау бойынша жұмыс жагдайының мониторингі

Дисюпова Л.А. Сәуір

2. ҚР БҒМ 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бүйрығына сәйкес «Алтын 
белгі» жэне Үздік аттестатқа үміткерлер қүжаттарының сэйкестігі

Дисюпова Л.А. Сәуір
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3. Ауданның білім беру мекемелерінде балалардың (жетім балалардың, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың ) құқықтарын сақтау 
бойынша қорғаншылық жэне қамқоршылық (патронаттық жэне 
қорғаншылықтағы тәрбие) бойынша жұмыс жағдайының мониторингі

Молдажанова Ж.С. Сәуір

4. Ауданның білім беру мекемелерінде «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
шеңберінде іс-шараларды жүзеге асыру жэне жұмысты ұйымдастыру 
мониторингі

Кулатаева В.А. Сәуір

5. Спорт бойынша мектеп нүсқаушыларының, шахмат бойынша 
нұсқаушылардың сабақтан тыс қызметін ұйымдастыру туралы

Кулатаева А. А. Сәуір

6. «Күнделік» толтыру мониторингі Токтал У. Сәуір
Мамыр

1. Оқу жылын үйымдасқан түрде аяқтау бойынша мектеп жүмысының 
жағдайына мониторинг жүргізу

Дисюпова Л.А. 
Кулатаева В.А.

Мамыр

2. Білім беру мекемелерінде мемлекеттік рәміздерді қолдану және 
насихаттау бойынша жүмыс жағдайы

Кулатаева А. А. Мамыр

3. 2019 жылдың жазғы кезеңінде балалар мен жасоспірімдердің жұмыспен 
қамтылуын үйымдастыру мониторингі

Кулатаева В.А. Мамыр

4. «Аз қамтылған отбасы балаларының қала сыртындағы жэне мектеп 
жанындағы лагерьлерде демалуы үшін қүжаттарды қабылдау жэне 
жолдама беру» мемлекеттік қызмет корсету бойынша мектептердің 
мониторингі

Дисюпова Л.А. Мамыр

5. «Күнделік» толтыру мониторингінің қорытындысы Токтал У. Мамыр
Маусым, шілде

1. Қосымша білім беру мекемелері мен мектеп жанындағы лагерьлерде 
жазғы демалысты үйымдастыру мониторингі

Кулатаева А. А. Маусым

2. Жылумен жабдықтау объектілерінің 2019 жылғы жылу беру 
маусымына дайындық жагдайы туралы

Дисюпова Л.А. Шілде

3. Ауданның білім беру мекемелерінде агымдагы жөндеу жүргізуді 
ұйымдастыру

Умирбеков Д. 3. Шілде

Тамыз
1. Білім беру объектілерінің жаңа оқу жылына дайындық жағдайына Дисюпова JI.A. Тамыз
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мониторинг жүргізу Кулатаева B.A.
2. Ауданның білім беру мекемелерінің оқулықтармен қамтамасыз етілу 

мониторингі
Баймамырова Г.К. Тамыз

3. Жаңа оқу жылына спорттық ғимараттар мен АӘД материалдық базасын 
дайындау

Горбатюк Е.В. Т амыз-Қыркүйек

Қыркүйек
1 2019-2020 оқу жылының басында ұйымдастырылған мектептер 

қызметінің мониторингі
Дисюпова JI.A. 
Кулатаева B.A.

Қыркүйек

2 Білім беру ұйымдарында жаппай оқытуды және «Мектепке жол» 
акциясын қамтамасыз ету бойынша мектептердің қызмет

Тнеева K.P. Қыркүйек

3 «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін 
бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына 
қарамастан білім беру үйымдарына құжаттарды қабылдау жэне оқуға 
қабылдау», «Балаларға қосымша білім беру үйымдарына қүжаттар 
қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік қызмет корсету 
мониторингі

Дисюпова Л.А. Қыркүйек

4 Аудан мектептерінің 9 жэне 11 сынып түлектерін жүмысқа орналастыру 
мониторингі

Тнеева К.Р. Қыркүйек

5 Ауданның білім беру мекемелерінің қатты отынмен қамтамасыз етілуі Умирбеков Д.З. Қыркүйек-Қазан
6 «Күнделік» толтыру мониторингі Токтал У. Қыркүйек

Қазан
1. Ауданның білім беру мекемелерінде сабақтан тыс жэне үйірме қызметін 

қамтамасыз ету мониторингі
Кулатаева А.А. Қазан

2. «Мектепке дейінгі білім беру үйымдарына қүжаттарды қабылдау жэне 
балаларды қабылдау» мемлекеттік қызмет корсету мониторингі

Кулатаева В.А. Қыркүйек

3. Мүмкіндіктері шектеулі балаларды жэне жеке оқыту алатын балаларды 
оқыту үшін жагдай жасау жөніндегі мектептердің қызметі

Дисюпова Л.А. Қазан

4. Ауданның білім беру мекемелерін кадрлармен қамтамасыз ету және жас 
мамандарды бекіту жағдайы

Дисюпова Л.А. Қазан

5. Кәмелетке толмагандар арасында суицидтің алдын алу жэне 
мектепішілік бақылауда түрған оқушылармен жұмысты ұйымдастыру

Баймамырова Г.К. 
Молдажанова Ж.С.

Қазан
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бойынша ауданның білім беру мекемелеріндегі жүмыс жағдайы туралы
7. «Күнделік» толтыру мониторингі Токтал У. Қазан

Қараша
1. Білім беру мазмұнын жаңарту бағдарламаларын іске асыру мониторингі Кулатаева В.А. Қараша
2. Мектептердің материалдық-техникалық базасы жагдайының 

мониторингі, зертханаларды пайдалану, материалдық ресурстардың 
жинақталуы

Кулатаева В.А.

3. «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына 
денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды 
үйде жеке тегін оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттарды қабылдау» 
мемлекеттіқ қызмет корсету мониторингі

Дисюпова JLA.
%

Қараша

4. Оқушыларды пэн олимпиадаларына дайындауды үйымдастыру 
бойынша мектептердің мониторингі

СадуоваН.М. Қараша

5. «Күнделік» толтыру мониторингі Токтал У. Қараша
Желтоқсан

1. Қазақстөн Республикасының «Тіл туралы» Заңыңың, Тілдерді қолдану 
мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының, ауданның білім беру 
мекемелерінде қазақ тілін оқыту сапасының орындалу барысы туралы

Токтал У. Желтоқсан

2. Мектептің қамқоршылық кеңесінің жұмысы туралы Кулатаева А. А. Желтоқсан
3. «Күнделік» толтыру мониторингі Токтал У. Желтоқсан

2. Балалардың қуқықтарып ңоргауды цамтамасыз ету
1. Жетім жэне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалары бар 

отбасылардағы түрмыстық жағдайларын тексеру жэне бару
Молдажанова Ж.С. Апта сайын

2. Балаларды есепке алу бойынша ОДБ қалыптастыру Молдажанова Ж.С. Жыл ішінде
3. Қамқоршылар мен патронаттық тәрбиешілердің есебін қабылдау Молдажанова Ж.С. Үсыну кестесі 

бойынша
3. Педагогикалъщ қызметкерлерді аттестаттау

1. Аттестацияға дайындық кезінде мүғалімдерге АӘК әдістемелік қолдау 
жэне практикалық көмек корсету, сұраныстарды зерделеу

Кулатаева В.А. 
АӘК әдіскерлері

Жыл ішінде

2. Ауданның білім беру үйымдарының педагог қызметкерлерін 
аттестаттау, облыстық аттестаттау комиссиясы үшін портфолио

Дисюпова JT.A. Жыл ішінде

11



қалыптастыру

3. Ауданның педагог қызметкерлеріне біліктілік санаттарын беру жэне 
растау бойынша аудандық аттестаттау комиссиясының жұмысы

Дисюпова JI.A. Жыл ішінде

4. Есеп
1 Ауданның білім беру мекемелерінің Үлттық жалпы білім беретін 

деректер базасын қалыптастыру
Кулатаева В.А. 
Дисюпова Л.А.

Кесте бойынша

%

2 Мемлекеттік статнстикалық есеп жэне қызмет бағыттары бойынша 
есептер

Дисюпова JI. А. 
Кулатаева В.А. 

Колоколкина Т. А.

Кесте бойынша

III. Нұсқаулық-әдістемелік қызмет
Семинарлар, коучингтер, нұсқаулық семинар-кеңестер

Қаңтар
1 «Ауданның білім беру мекемелерінде мемлекеттік қызметтерді 

ұйымдаетыру туралы» тақырыбы бойынша директордың оқу ісі 
жоніндегі орынбасарының қатысуымен семинар-практикум (құзыреті 
бойынша)

Дисюпова Л.А.

Қаңтар

2 «Мұғалімдерді жаңа форматтағы аттестаттау» семинары Кулатаева В.А. Қаңтар
3 «LESSON STUDY -  оқыту сапасын жақсарту бойынша педагогикалық 

тэсіл» коучингі
Кулатаева В.А. Қаңтар

Ақпан
1 «Оқушыларды ОЖСБ-ға дайындау ерекшеліктері» аудан мұгалімдеріне 

арналған семинар Кулатаева В.А. Ақпан

2 «9, 11 сынып түлектерінің ҮБТ жэне қорытынды аттестаттауга 
дайындыгы туралы» аудандық семинар-кеңес Дисюпова JI.A. Ақпан

Наурыз
1 «Ауданның білім беру мекемелерінде мемлекеттік қызметтерді 

ұйымдастыру туралы» тақырыбы бойынша ТЖДО жэне мектеп 
хатшыларының қатысуымен семинар-практикум (құзыреті бойынша)

Дисюпова Л.А. Наурыз

2 «Дарынды балалармен жұмыстың жаңа формалары мен әдістері» ОҒБ Садуова Н.М. Наурыз
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жетекшілері мен мүғалімдері үшін «Ертіс дарыны» бірлесіп семинар 
(келісім бойынша)

Сәуір
1 Уэкілетті органдарды шақырумен «Жазғы демалысты үйымдастыру- 

2019» тақырыбы бойынша ТЖДО, мектеп медқызметкерлері, спорт 
нұсқаушылары үшін аудандық семинар

Кулатаева А.А. Сэуір

2 «Білім беру мазмүнын жаңарту жағдайында мүғалімдердің 
педагогикалық шеберлігін арттыру» тақырыбында аудандық семинар Тогтал У.

%
Сэуір

Мамыр
1 «Ауданның білім беру мекемелерінде мемлекеттік қызметтерді 

үйымдастыру туралы» тақырыбы бойынша ТЖДО жэне мектеп 
хатшыларының қатысуымен семинар-практикум (қүзыреті бойынша)

Дисюпова J1.A.
Мамыр

2 Өзін-өзі тану пэні мүғалімдеріне арналған «Педагогикалық шеберлікті 
дамыту» атты аудандық семинар

Баймамырова Г.К. Мамыр

»  Маусым
1 «LESSON STUDY -  оқыту сапасын жақсарту бойынша педагогикалық 

тәсіл» атты мектептердің әдістемелік кеңестерінің аудандық 
конференциясы

Кулатаева В.А. Маусым

Тамыз
1 Жаңа оқу жылының басталуы бойынша нұсқаулық-әдістемелік кеңес Дисюпова JI.A. 

Кулатаева В.А.
Тамыз

2 «Тэрбие жүмысы жүйесі арқылы түлғаның шығармашылық әлеуетін 
дамыту» атты ТЖДО арналған семинар

Кулатаева А.А. Тамыз

Қыркуйек
1 Әдістемелік-нүсқаулық кеңес мектептің электронды есептілігі, ҮБМБ 

базасын қалыптастыру
Дисюпова JI.A. 
Кулатаева В.А.

Қыркүйек

Қазан
1 «Ауданның білім беру мекемелерінде мемлекеттік қызметтерді 

үйымдастыру туралы» тақырыбы бойынша ТЖДО жэне мектеп 
хатшыларының қатысуымен семинар-практикум (құзыреті бойынша)

Дисюпова JI.A.
Қазан
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2 «Кітап оқуға қызығушылықты дамыту бойынша инновациялық 
әдістемелерді оқыту» мектеп кітапханашыларына арналған семинар Баймамырова Г.К. Қазан

3 «Сынып жетекшісі тәрбие жұмысының заманауи үлгісі» семинары Кулатаева А.А. Қазан

Қараша
1 «Сыныптан тыс тәрбие жұмысының заманауи технологиялары мен 

эдістемесі» атты ТЖДО арналған семинар
Кулатаева А.А. Қараша

%
2 «Ақпараттандыру бағдарламасын жүзеге асыру бойынша жүмыс 

жүйесі» ақпараттандыру жөніндегі ДО үшін семинар
Кулатаева в. А. Қараша

Желтоқсан
1 «Ауданның білім беру мекемелерінде мемлекеттік қызметтерді 

үйымдастыру туралы» тақырыбы бойынша директордың оқу ісі 
жөніндегі орынбасарларының қатысуымен семинар-практикум 
(қүзыреті бойынша)

Дисюпова JI.A. Қаңтар

2
IV. ¥йымдастырушылық, бұқаралық және зияткерлік іс-шаралар

Қаңтар
«Жаппай оқыту» айлығы жэне «Қамқорлық» акциясы Тнеева К.Р. Қаңтар

1. ОЖСБ-ға дайындық бойынша 4,9,11 сыныптардың аудандық тестілеу Дисюпова Л.А. Қаңтар
2. 9-11 сыныптар арасында оқушылардың облыстық олимпиадасына 

қатысу Садуова н.М. Қаңтар

3. Мектепке дейінгі балалар арасында «Речецветик» халықаралық 
конкурсына қатысу Садуова Н.М. Қаңтар

4. Халықаралық «Пони» байқауына қатысу-бірінші сынып оқушылары 
арасында қысқы конкурс Садуова Н.М. Қаңтар

5. Шығармашылық топтардың отырысы Кулатаева В.А. 
АӘК әдіскерлері

Жеке кесте 
бойынша

6. «Ақберен» республикалық конкурсының аудандық кезеңі Тоқтал ¥ . Қаңтар

Ақпан
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1. Ауданның ресурстық мектептерінің қысқы сессия жұмысын 
ұйымдастыру Дисюпова JI.A. Ақпан

2. "Павлодар облысының киелі орындары-балалар көзімен" облыстық 
жобасы аясында жас суретшілер конкурсы

Горбатюк Е.В. Ақпан

3. Ауғанстаннан әскерлерді шығаруға арналған іс-шаралар Кулатаева А. А. Ақпан
4. "Дарынды балаларға-талантты ұстаз" республикалық конкурсының 

аудандық кезеңі
Кулатаева В.А. Ақпан

%
5. "ЖМО үздік әзірлемесі "облыстық байқауының аудандық кезеңі Кулатаева В.А. Ақпан

"Золотое руно" халықаралық ойын конкурсына қатысу СадуоваН.М. Ақпан
"Мэшһүр Жүсіп" оқулары Тоқтал Ү. Ақпан
"Жайдарлы Жас Үлан "аудандық КВН Горбатюк Е.В. Ақпан

Наурыз
1 Халықаралық әйелдер күні мен Наурыз мерекесіне арналған іс-шаралар 

онкүндігі
/

Кулатаева А.А. 
Горбатюк Е.В.

Жеке жоспар 
бойынша

1. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 
арналған білім беру үйымдарында "Ризашылық" күні

Молдажанова Ж.С. 
Кулатаева А.А.

Наурыз

2. Аудан мектептері арасында «Наурыз шақырады!» атты конкурсы Кулатаева А.А.
3. «Жүлдызды көктем» балалар шығармашылығының аудандық байқауы Кулатаева А.А. Наурыз
4. «Абай оқулары» облыстық конкурсының аудандық кезеңі Токтал У. Наурыз
5. «Махамбет оқулары» облыстық конкурсының аудандық кезеңі Токтал У. Наурыз
6. "Үздік педагог" облыстық конкурсының аудандық кезеңі Кулатаева В.А. Наурыз
7. «Үздік интерактивті сабақ» педагогикалық идеялардың интернет- 

фестивалі
Токтал У. Наурыз

8. Бастауыш сынып оқушыларының математикалық турнирінің аудандық 
кезеңі

Садуова Н.М. Наурыз

9. "Кенгуру-лингвист" халықаралық конкурсына қатысу Садуова Н.М. Наурыз
10. Қазақстан тарихы пәнінен «Тарих ата» республикалық қашықтық 

олимпиадасына қатысу
Садуова Н.М. Наурыз

11. "ЕМЦ сабағының ағылшын тіліндегі үздік әзірлемес" облыстық Садуова Н.М.
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конкурсының аудандық кезеңі Токтал У.
12. Шығармашылық топтардың отырысы Кулатаева B.A. 

АӘК әдіскерлері
Жеке кесте 
бойынша

13. Көктемгі каникулда іс-шараларды ұйымдастыру Кулатаева А.А. Жеке кесте 
бойынша

Сәуір
14. «Қауіпсіз доңғалақ» жас жол қозғалысы инспекторларының форумы Кулатаева А.А. Сәуір
15. «Патриот» айлығы Кулатаева А.А. Сэуір
16. "Менің кіші Отаным - Моя малая Родина" облыстық интеллектуалдық 

байқауының аудандық кезеңі ("Рухани жаңғыру "бағдарламасы 
бойынша»)

Кулатаева А.А. Сәуір

17. «Жыл мүғалімі-2019» облыстық байқауының аудандық кезеңі Кулатаева В.А.

18. «Зерек бала-2019» дарынды балалардың аудан әкімімен кездесуі Садуова Н.М. Сәуір
19. «Бүлді{Ядін-2019» балалар көркем шығармашылығының аудандық 

кезеңі
Кулатаева В.А. 
Садуова Н.М.

Сәуір

20. 11 сыныптар арасында "Президенттік олимпиаданың" аудандық кезеңі Садуова Н.М.
21. «Жаз-2019» жазғы демалысты ұйымдастыру бойынша аудандық 

конкурстың басталуы
Кулатаева А.А. Сәуір

22. «Жыл оқушысы-2019» аудандық байқауы Садуова Н.М. Сәуір
23. Қазақ тілі пәнінен 0. Бітібаева атындағы облыстық олимпиаданың 

аудандық кезеңі
Токтал ¥. Сэуір

24. Аудан мектептерінің түлектерін аудандық тестілеу Дисюпова Л.А. Сэуір
25. Аудан мектептерінің 11 сынып түлектерімен жоғары оқу орындарының 

өкілдерімен кездесу
Тнеева К.Р. Сэуір

26. Халықаралық ЧиП байқауына қатысу Садуова Н.М. Сәуір
27. Шығармашылық топтардың отырысы Кулатаева В.А. 

АӘК әдіскерлері
Жеке кесте 
бойынша

28. "Алтын қазына" көркем жэне сэндік-қолданбалы балалар 
шығармашылығының аудандық көрме-конкурсы

Горбатюк Е.В. 
Кулатаева А.А.

Сэуір

Мамыр
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29. «Ардагерлерге тағзым» аудандық акциясы Кулатаева А.А. Мамыр
30. «Жас Үлан» ББЖҮ қатарына салтанатты қабылдау Горбатюк Е.В. Мамыр
31. 10 сынып оқушыларының әскери-дала жиындары Горбатюк Е.В. Мамыр
32. «Соңғы қоңырау» оқу жылының аяқталуына арналған салтанатты 

линейкалар
. Кулатаева А.А. Мамыр

33. «Жыл мұғалімі-2019» облыстық байқауының аудандық кезеңі Кулатаева В.А. Мамыр
34. «Ауданның Үздік жалпы білім беру мекемесі» республикалық 

конкурсының аудандық кезеңі
Кулатаева В.А.

...... $
Мамыр

35. "Үздік мектепке дейінгі білім беру ұйымы "республикалық 
конкурсының аудандық кезеңі

Кулатаева В.А Мамыр

36. "Үздік авторлық бағдарлама" республикалық конкурсының аудандық 
кезеңі

Кулатаева В.А Мамыр

37. Бастауыш сынып оқушылары арасында "Зерде" облыстық ғылыми 
жобалар конкурсының аудандық кезеңі

Садуова Н.М. Мамыр 
Жеке жоспар 

бойынша
38. 8-11 сыныптар арасында жоғары сынып оқушыларының ғылыми 

жобалар сайысы
Садуова Н.М. Мамыр

39. Ауданның білім беру мекемелерінің жазғы демалыс жэне балаларды 
сауықтыру бағдарламаларының конкурсы

Кулатаева А.А. Мамыр

40. «Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы аясында 
«Табиғатты аяла» жас өлкетанушылардың, экологтар мен 
натуралистердің аудандық форумы

Кулатаева А.А.

Маусым
41. Халықаралық балаларды қорғау күніне жэне жазғы маусымның 

ашылуына арналған «Сәлем, жаз!» атты салтанатты іс-шара
Кулатаева А.А. 
Горбатюк Е.В.

Маусым

42. Рухани жаңғыру " қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы аясында 
балалар мен жастардың музыкалық оркестрлері мен ансамбльдерінің 
республикалық шеруі

Кулатаева А.А. 
Горбатюк Е.В.

43. «Балалар еңбегінің ең нашар түрлеріне қарсы 12 күн» үлттық 
ақпараттық науқанын ұйымдастыру жэне өткізу

Баймамырова Г.К.

44. «Туға теңелу» облыстық конкурсының аудандық кезеңі Горбатюк Е.В. Маусым
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45. ҚР Мемлекеттік рәміздер күніне арналған іс-шаралар Кулатаева А.А. Маусым

46. "Жас толқын-2019" мектеп бітіру кеші Кулатаева В.А. Маусым
47. "Жыл психологы "республикалық конкурсының аудандық кезеңі Кулатаева В.А.
48. «Жылдың үздік тәрбиешісі-2019» облыстық байқауының аудандық 

кезеңі
Кулатаева В.А. Маусым

49. Ең үздік педагогикапық отряд «Бала достары-2019» Кулатаева А.А. Маусым
50. Үздік білім беру сайтына аудандық конкурс Токтал У. Маусым
51. Шығармашылық топтардың отырысы Кулатаева В.А. 

АӘК әдіскерлері
Жеке кесте 
бойынша

Шілде
52. Астана күніне арналған «Ел ордасы -  Астана» атты матадан панорама 

жасау акциясы
Горбатюк Е.В. Шілде

53. "Жас Үлан" қатарына салтанатты қабылдау Горбатюк Е.В. Шілде
54. «Жасыл желек-2019» үздік оқу-тәжірибелік учаскесі Кулатаева А.А. Шілде-Тамыз

Тамыз
55. Тамыз педагогикалық іс-шаралары Дисюпова Л.А. 

Кулатаева В.А.
Жеке кесте 
бойынша

56. Конституция күніне арналған «Конституция -  мемлекеттің негізі» атты 
аудандық презентациялар байқауы

Кулатаева А.А. 
Горбатюк Е.В.

Тамыз

57. «Қауіпсіз мектеп» аудандық акциясы Кулатаева А.А. Тамыз
58. «Жаз-2019» аудандық конкурсының соңғы кезеңі Кулатаева А.А. Тамыз
59. «Мектепке жол» аудандық акциясы Тнеева К.Р. Тамыз
60. Тілдер айлығы Токтал Ү. Тамыз-

Қыркүйек
61. Конституция күніне арналған іс-шаралар Кулатаева А.А. Жеке жоспар 

бойынша
Қыркүйек

1 Білім күніне арналған салтанатты линейкалар Кулатаева А.А. Қыркүйек
2 Жалпы оқыту бойынша аудандық айлық Тнеева К.Р. Қыркүйек
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3 Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған «Үркер» зияткерлік 
ойындарына қатысу

Садуова Н.М. Қыркүйек

4 «КИО» қазақстандық интернет-олимпиадаларына қатысу Садуова Н.М. Жыл ішінде
5 4, 9,11 сыныптар арасында ОЖСБ бойынша аудандық алғашқы тестілеу Дисюпова JI.A. Қыркүйек
6 Мектеп баспасөз орталықтары мен мектеп газеттерінің "Қалам 

сынамасы" облыстық конкурсының аудандық кезеңі
Кулатаева А.А. 
Горбатюк Е.В.

Қыркүйек

7 "Үздік мектеп мұражайы "республикалық конкурсының облыстық 
кезеңі

Кулатаева А.А. Қыркүйек

Қазан
62. Жас педагогтардың аудан әкімімен кездесуі Дисюпова JI.A. Қазан
63. Қарттар күніне арналған мерекелік концерт Кулатаева А.А. Қазан
64. Мұғалімдер күніне арналған «Мұғалім -  мектептің жүрегі» атты 

салтанатты іс-шара
Кулатаева А.А. Қазан

65. "Үздік ресурстық орталық" облыстық байқауы Кулатаева В.А. Қазан
66. "Отбасым менің" облыстық отбасылық тәрбие сайысының аудандық 

туры
Кулатаева А.А. 
Горбатюк Е.В.

Қазан

67. "Мектеп омбудсмені "облыстық жобасының аудандық кезеңі Кулатаева А.А. Қазан
68. «Педагогикалық бастамалар» облыстық конкурсының аудандық кезеңі Кулатаева В.А. Қазан
69. "Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" 

облыстық конкурсының аудандық кезеңі
Кулатаева В.А. Қазан

70. 3-10 сынып оқушылары үшін «Ақбота» республикалық 
интеллектуалдық марафонына қатысу

Садуова Н.М. Қазан

71. «Пони» халықаралық ойын конкурсына қатысу Садуова Н.М. Қазан
72. «Мағжан оқулары» облыстық оқуларының аудандық кезеңі Токтал У. Қазан
73. «Мұқағали Мақатаев оқулары» облыстық оқуларының аудандық кезеңі Токтал У. Қазан
74. 4,9,11 сыныптар арасында ОЖСБ бойынша аудандық алғашқы тестілеу Дисюпова JI.A. Қазан
75. «Қамқоршы» күні Молдажанова Ж. С. Қазан

Қараша
76. "Педагогикалық идеялар фестивалі" республикалық конкурсының 

аудандық кезеңі
Кулатаева В.А. Қараша
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77. Математика, физика, информатика мұғалімдерінің халықаралық 
шығармашылық конкурсының аудандық кезеңі

Кулатаева В.А. Қараша

78. «Педагогикалық бастамалар» педагогикалық тәжірибені жалпылау Кулатаева В.А. Қараша
79. «Әбіш оқулары» облыстық байқауының аудандық кезеңі Садуова Н.М. Қараша

80. Өлкетану бойынша «Жас өркен» аудандық қашықтық викторинасы Жумабекова А.М. Қараша
81. 1-7 сыныптар арасында "Зерде" зерттеу жұмыстарын қорғау 

республикалық конкурсының облыстық кезеңіне қатысу
Садуова Н.М. Қараіца

82. «Русский медвежонок -  языкознание для всех» атты халықаралық 
ойын-конкурсқа қатысу

Садуова Н.М. Қараша

83. 5-7 сынып оқушыларына арналған аудандық пэндік олимпиада Садуова Н.М. Қараша
84. 4,9,11 сыныптар арасында ОЖСБ бойынша аудандық тестілеу Дисюпова Л.А. Қараша
85. Шығармашылық топтардың отырысы Кулатаева В.А. 

АӘК әдіскерлері
Жеке кесте 
бойынша

86. "Зорлы^ - зомбылықсыз балалық шақ" республикалық ақпараттық 
компаниясы Баймамырова Г.К. Қараша

87. «Түнгі қаладағы балалар» рейдтік іс-шаралар Баймамырова Г.К. Жыл ішінде
88. Күзгі каникулда іс-шараларды үйымдастыру Кулатаева А.А. Жеке кесте 

бойынша
89. «Ризашылық» акциясы Молдажанова Ж.С. Қараша

Желтоқсан
90. ҚР Түңғыш Президенті жэне Тәуелсіздік күніне арналған онкүндік 

(жеке жоспар бойынша)
Кулатаева А.А. Желтоқсан 

Жеке кесте 
бойынша

91. ҚР Тәуелсіздік күніне арналған онкүндік (жеке жоспар бойынша) Кулатаева А.А. Желтоқсан 
Жеке кесте 
бойынша

92. «Жас Үлан» ББЖ¥ қатарына салтанатты қабылдау Кулатаева А.А. Желтоқсан

93. 8-11 сыныптар арасында ғылыми жобаларды қорғау республикалық 
конкурсының облыстық кезеңіне қатысу

Садуова Н.М. Желтоқсан
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94. 8-11 сыныптар арасында республикалық олимпиаданың аудандық 
кезеңі

Садуова Н.М. Желтоқсан

95. Аудан экімінің қатысуымен жаңа жылдық шырша Кулатаева А.А. Желтоқсан

96. Жаңа жылдық іс-шаралар Кулатаева А.А. Жеке кесте 
бойынша

97. Ағылшын тілінен «Brittish Bulldog» халықаралық ойынына қатысу Садуова Н.М.
------------------ >-------------

Желтоқсан

98. 4,9,11 сыныптар арасында ОЖСБ бойынша аудандық тестілеу Дисюпова Л.А. Желтоқсан

99. Қысқы каникулда іс-шараларды ұйымдастыру Кулатаева А.А. Жеке кесте 
бойынша

100. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында өткізілетін іс-шаралар Кулатаева А.А. Жыл ішінде
V. Әскери-спорттық және бұқаралық жұмыстарды ұйымдастыру

1 12-ші аудандық қысқы спартакиада , Горбатюк Е.В. Қаңтар-наурыз
2 "Сарбаз -2019" қысқы ВПВС бойынша жарыстар Горбатюк Е.В. Қаңтар
3 Үлттық мектеп лигасы аясындағы Г-ші аудандық спартакиада Горбатюк Е.В. Наурыз
4 Аудандық спорттық жэне қозғалмалы ойындар апталығы Горбатюк Е.В. Наурыз
5 Балалар шахмат қозғалысын дамыту бойынша іс-шаралар Горбатюк Е.В. Наурыз - 

желтоқсан
6 "Айбын" аудан мектептері арасында ВПВС жарысы Горбатюк Е.В. Сәуір
7 «Асық ату» аудандық апталығы Горбатюк Е.В. Сэуір
8 Жүгіру бойынша аудандық аптасы (көктемгі кросс) Горбатюк Е.В. Сәуір
9 «Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы аясында 

«Менің Отаным -  Қазақстан» туристік экспедициялық жасақтардың 
аудандық слеті (жарыстар)

Горбатюк Е.В. Сэуір

10 Президенттік тест нормативтерін тапсыру айлығы Горбатюк Е.В. Сәуір - мамыр
11 Аудандық сап жэне эн байқауы Горбатюк Е.В. Сэуір
12 Ту ұстаушылар топтарының аудандық байқауы Горбатюк Е.В. Мамыр
13 Аудандық футбол апталығы Горбатюк Е.В. Маусым
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14 Аудандық жүгіру бойынша аптасы (күзгі кросс) Горбатюк Е.В. Қыркүйек
15 «Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы аясында 

«Жас ұлан» әскери-спорттық ойыны
Горбатюк Е.В. Қазан

16 Үстел жэне ұлттық ойындарының аудандық аптасы Горбатюк Е.В. Қазан
17 Қазақ күресінен ашық турнир Горбатюк Е.В. Желтоқсан
18 Спорт түрлері бойынша аудандық мектеп лигалары Горбатюк Е.В. Жыл іщінде

VI. Ақпараттық-баспа қызметі •
1 Ауданның білім беру бөлімінің сайтына ақпарат орналастыру Кулатаева В.А. 

АӘК әдіскерлері
Түрақты

2 Пәндер бойынша бақылау-өлшеу материалдарының жинақтарын құру Кулатаева В.А. 
АӘК әдіскерлері

Тоқсан сайын

3 2018-2019 оқу жылындағы аналитикалық жинақтарды әзірлеу жэне 
шығару

Кулатаева В.А. 
Дисюпова J1.A.

Маусым, тамыз
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