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«Успен ауданының білім беру бөлімі» ММ  

әдістемелік кабинетінің 2020 жылға арналған  

жұмыс жоспары 

 

Тақырыбы: «Жаңартылған білім беру мазмұнын іске асыру жағдайында білім сапасын және тәрбие деңгейін арттыру»  

 

Мақсаты:    Білім беруді жаңғырту жағдайында мектепке дейінгі және жалпы білім беретін мекемелерде білім беру мен тәрбиелеудің сапасын 

арттыруға жәрдемдесу 

Міндеттер:  
- жалпы білім беретін мекемелерде жаңартылған білім беру мазмұнын іске асыру жағдайында оқытуды әдістемелік сүйемелдеу; 

- мектепке дейінгі мекемелерге мемлекеттік білім беру стандарттарын меңгеруде және қолданысқа енгізуде қолдау көрсету ; 

- мемлекеттік білім беру стандартын іске асыру жағдайында денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балаларға сапалы және қолжетімді білім беруді 

қамтамасыз ету; 

- білім беру мекемелерінің педагогикалық қызметкерлерінің шығармашылық әлеуетін дамытуға көмек көрсету;  

- білім беру мекемелерінің педагогикалық қызметкерлерінің ақпараттық, оқу-әдістемелік, білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру;  

- білім беру мекемелерінің педагогикалық және басшы қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды ұйымдастыру және жүзеге асыру үшін жағдай жасау. 

 

 
№ 

п/п 

Жұмыс бағыты, нысаны, тақырыбы Орындау мерзімі Жауапты 

 

I. Ұйымдастыру қызметі 

 

 Нормативтік-құқықтық базаны қалыптастыру 

Облыстың үздік педагогтары туралы ақпараттық деректер банкін 

құру 

Бақылау-өлшеу материалдарының, олимпиада тапсырмаларының 

банкін әзірлеу және құру 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Педагогикалық қызметкерлерді курстық қайта даярлауды 

ұйымдастыру 

жыл ішінде Тогтал У. 

 Оқу және тәрбие жұмысы жөніндегі директордың орынбасарларына 

сұраныстарды зерделеу және практикалық көмек көрсету 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Аттестаттауға дайындық кезеңінде мұғалімдерге әдістемелік қолдау 

көрсету және практикалық көмек көрсету 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 



 Ұйымдармен және оқу орындарымен өзара іс-қимыл жасау («Өрлеу» 

БАҰО, ПҚ БАИ, ПШО , ЖОО) 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Мектеп оқушыларының оқулықтармен қамтамасыз етілу 

мониторингі 

жыл ішінде Кітапханалардың жұмысы бойынша 

әдіскер 

 Үздік сабақтар мен іс-шаралардың видеотекасын жасау (бейне 

сабақтар, презентациялар, флипчарттар және т. б.) 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Білім беру ұйымдары қызметінің тиімділігіне рейтингтік бағалау 

жүргізу 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Инновациялық педагогикалық тәжірибені тарату бойынша жұмысты 

ұйымдастыру 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Конкурстардың, байқаулардың, олимпиадалардың ережелерін 

әзірлеу 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Білім беру мазмұнын жаңарту бойынша оқу бағдарламалары мен 

нормативтік құжаттарды зерделеуді ұйымдастыру 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Қорытынды аттестаттауға дайындық (online режиміндегі сабақтар) жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Критериалды бағалау бойынша мектеп үйлестірушілерінің жұмысын 

ұйымдастыру 

жыл ішінде Кулатаева В.А. 

Тогтал У. 

 Қорытынды аттестаттауға дайындық бойынша практикалық көмек 

көрсету мақсатында шығу 

жеке кесте 

бойынша 

АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Әдістемелік жұмыстың өзекті мәселелері бойынша басшы және 

педагогикалық кадрлармен жеке кеңес беру 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 

II. Білім беру мазмұнын әдістемелік сүйемелдеуді қамтамасыз ету 

 

II.1 Әдістемелік кеңес отырысына шығарылатын мәселелер   

 Ағымдағы мәселелер бойынша нұсқаулық-әдістемелік кеңестер 

(бағыттар бойынша) 

ай сайын АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 2019 жылға аудандық МК қызметінің талдауы 

2020 жылға арналған әдістемелік жұмыстың қызметін жоспарлау 

ОЖСБ-ға дайындық бойынша әдістемелік ұсыныстар әзірлеу 

қаңтар АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Заседание экспертного совета по аттестации учителей. Аудан 

мұғалімдерінің озық тәжірибесін жалпылау 

наурыз маусым 

желтоқсан 

АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

сараптамалық кеңестің мүшелері 

 Жиынтық жұмыс банкін құру бойынша шығармашылық топтардың 

қызметін сараптау. Оқушыларды қорытынды аттестаттауға 

наурыз АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 



дайындау бойынша әдістемелік ұсыныстар әзірлеу 

 Балалар мен жасөспірімдердің жазғы демалысын ұйымдастыру сәуір АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Ауданның білім беру ұйымдары қызметінің тиімділігін рейтингтік 

бағалау.   

2019-2020 оқу жылында аудан мектептерінде жаңартылған білім 

беру мазмұнын енгізу қорытындысы 

маусым АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Педагогикалық қызметкерлердің тамыз конференциясына дайындық 

туралы  

2020-2021 оқу жылына арналған жалпы мектептік жоспарларды 

сараптамалық бағалау 

маусым- тамыз АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 2020-2021 оқу жылына арналған әдістемелік іс-шаралардың 

ережелерін талқылау және бекіту. 2020-2021 оқу жылында оқу 

үрдісін ұйымдастыру бойынша нормативтік құжаттар. 

тамыз АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Мұғалімдер күнін дайындау және өткізу. Ауданның білім беру 

мекемелерінде көптілділікті енгізу 

қыркүйек АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 ҰБДҚ деректер базасын және педагогтарды курстық қайта даярлау. қазан АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Оқушылардың аудандық конкурстары мен олимпиадаларын 

ұйымдастыру.Балалар дарындылығын дамыту бойынша жұмысты 

ұйымдастыру 

қараша АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 «Рухани жаңғыру» бағдарламасын орындау бойынша жұмыстың 

нәтижелілігі 

желтоқсан АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

II.2 Білім бөлімінің жиналысына шығарылатын мәселелер   

    

II.3 Шығармашылық топтар   

 Бастауыш мектеп мұғалімдері: «Пәндер бойынша жиынтық 

жұмыстарды әзірлеу» 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

 

 МДҰ тәрбиешілері:  

«Мектепке дейінгі білім беруде оқыту мен тәрбиелеуде бірыңғай 

мониторингті енгізу» 

жыл ішінде МДБ және БМ бойынша әдіскер 

 Физика мұғалімдері: 

«Жиынтық жұмыстарды әзірлеу» 

жыл ішінде Дарындылармен жұмыыс бойынша 

әдіскер Садуова Н.М. 



 Мектеп кітапханашылары: 

«Мектеп электронды кітапханасын құру» 

жыл ішінде Кітапхана және курстық қайта даярлау 

бойынша әдіскер 

 «Тіл пәндері сабақтарында жиынтық бағалау» жыл ішінде Тілдер бойынша әдіскерТогтал У 

 Математика мұғалімдері: 

«Жиынтық жұмыстарды әзірлеу» 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

 

 Қоғамдық пәндер мұғалімдері: 

 «Жиынтық жұмыстарды әзірлеу» 

жыл ішінде Кітапхана және курстық қайта даярлау 

бойынша әдіскер 

 Информатика пәні мұғалімдері: 

«Жиынтық жұмыстарды әзірлеу» 

жыл ішінде Ақпарат бойынша әдіскер 

 Өзін – өзі тану мұғалімдері: «Өзін-өзі тану» пәні арқылы 

оқушылардың адамгершілік-эстетикалық тәрбиесі» 

жыл ішінде Кітапхана және курстық қайта даярлау 

бойынша әдіскер Ви.И.А. 

 

ІІІ. Инновациялық үдерістерді әдістемелік сүйемелдеуді қамтамасыз ету және білім беру мазмұнын жаңарту 

 

III.1 Педагог кадрлардың үздіксіз білім алуына басшылық жасау   

 Директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасарларына үздіксіз 

білім беру жүйесінде ұйымдастыру-әдістемелік көмек көрсету 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Педагогикалық қызметкерлерді курстық қайта даярлау мониторингі 

және оқуға жіберу 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 АӘК отырыстарында, семинарларда деңгейлік курстық 

дайындықтан өткен педагог қызметкерлердің есептерін 

ұйымдастыру 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Ауданның педагогикалық кадрларының біліктілігін арттыру 

картотекасын ресімдеу 

қыркүйек АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 2020 жылға арналған педагогикалық кадрлардың біліктілігін 

арттыру жоспарын нақтылау 

қаңтар АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

III.2 Ауданның ДОЖО үшін басқару шеберлік мектебі    

 «Қозыкеткен ЖОББМ-нің инновациялық педагогикалық тәжірибесін 

жалпылау және тарату» семинары 

қаңтар АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

 

 «Мұғалімдердің аттестациясы ережедегі өзгерістер» семинары қаңтар АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

 «Лозовое ЖОББМ-нің инновациялық педагогикалық тәжірибесін 

жалпылау және тарату» семинары 

ақпан АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

 «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқушыларды 

қорытынды аттестаттауға дайында» семинары 

наурыз АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А 

 «Галицкое ЖОББМ инновациялық педагогикалық тәжірибесін сәуір АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 



жалпылау және тарату» семинары 

 «Жаңа оқу жылында оқу үрдісін реттейтін нормативтік құжаттарды 

зерделеу» семинары 

тамыз АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

 «Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен жұмысты 

ұйымдастыру» семинары 

қыркүйек АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

 «Таволжан ЖОББМ-нің инновациялық педагогикалық тәжірибесін 

жалпылау және тарату» семинары 

қазан АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

 «Дарынды балалармен жұмысты ұйымдастырудың ерекшеліктері» 

семинары 

қараша АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

 Тәрбие жұмысы жөніндегі директор орынбасарларына арналған 

семинарлар 

  

 «Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алу 

бойынша жұмысты ұйымдастыру» тақырыбы бойынша аудан 

мектептерінің ДТЖО үшін семинар 

қаңтар Құқық бұзушылықтың алдын алу 

жөніндегі әдіскер Ви И.А. 

 «Патриоттық тәрбие-оқушы тұлғасын қалыптастырудың негізгі 

негізі» атты семинар 

ақпан Тәрбие жұмысы жөніндегі әдіскер Ви 

И.А. 

 ОЦПЗ мамандарын шақыраумен «Мектептің тәрбие жүйесіндегі 

балалық шақты қорғау бойынша мектеп омбудсмендері мен 

инспекторларының рөлі» тақырыбы бойынша аудан мектептерінің 

ДТЖО, педагог-психологтарына арналған семинар 

наурыз Құқық бұзушылықтың алдын алу 

жөніндегі әдіскер Ви И.А. 

 «Жазғы демалысты ұйымдастыру-2020» спорттық нұсқаушыларына, 

мектеп медқызметкерлеріне арналған семинар сәуір 
Тәрбие жұмысы жөніндегі әдіскер Ви 

И.А.. 

 
Оқушыларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбиелеу бойынша 

мектептің тәрбие жұмысының жүйесі 

мамыр 
Тәрбие жұмысы жөніндегі әдіскер Ви 

И.А. 

 
«Мәңгілік Ел: Қазақстан Халықтарының мәдени мұрасы арқылы 

рухани-адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру» 

маусым 
Тәрбие жұмысы жөніндегі әдіскер Ви 

И.А. 

 Діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 

меминар-тренинг 

қыркүйек Тәрбие жұмысы жөніндегі әдіскер Ви 

И.А. 

 «Ауыл мектебінде денсаулық мәдениетін және салауатты өмір 

салтының негіздерін қалыптастыру» семинары 

қазан Тәрбие жұмысы жөніндегі әдіскер Ви 

И.А. 

 «Кәмелетке толмағандардың Ақпараттық қауіпсіздігі: мектеп пен қараша Тәрбие жұмысы жөніндегі әдіскер Ви 



ата-аналардың диалогы мен жауапкершілігі» семинары И.А. 

 

«Білім беру мекемесінің тәрбие жүйесіндегі оқушылардың өзін-өзі 

басқару және балалар бірлестіктерінің рөлі» семинары 

желтоқсан Тәрбие жұмысы жөніндегі әдіскер Ви 

И.А. 

 Аудан педагогтарына арналған семинарлар   

 9,11 сынып мұғалімдеріне арналған «Оқушыларды қорытынды 

аттестаттауға дайындау ерекшеліктері» 

ақпан АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 «Қазіргі жағдайдағы мектеп НОУ жұмысының ерекшеліктері» ОҒҚ 

мұғалімдері мен жетекшілеріне арналған Семинар (ПМПУ 

оқытушыларын шақырумен) 

наурыз Дарынды балалар жұмыс бойынша 

әдіскер Садуова Н.М.. 

 «Инклюзивті білім берудің өзекті мәселелері» тақырыбында 

аудандық семинар 

сәуір АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 «TIMSS, PISA халықаралық зерттеулерінің тұжырымдамалары мен 

тәсілдері» семинары 

қазан АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 

I V Озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, қорыту және тарату; 

мектеп жұмысының тәжірибесіне оқытудың неғұрлым тиімді әдістері мен нысандарын енгізу және ақпараттандыру 

 

 «Lesson Study-сабақты зерттеудің ерекше түрі» конференциясы озық 

педагогикалық тәжірибені жалпылау және тарату 

сәуір АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Озық педагогикалық тәжірибе картасын құрастыру. 

 БПҰ деректер банкін жаңарту, банк мазмұнымен жұмыс жасау. 

қыркүйек АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Педагогикалық оқулар тамыз АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 

Педагогикалық кадрларды аттестаттау 

 Аттестацияға дайындық кезеңінде АӘК және мұғалімдерге 

әдістемелік көмек көрсету, сұраныстарды зерттеу 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Сараптамалық қорытындылар жазу наурыз маусым 

желтоқсан 

АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Аудандық аттестаттау комиссиясының жұмысына қатысу жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Аттестатталушы педагогтардың портфолиосын сараптау бойынша 

аудандық сараптау кеңесінің отырысы 

наурыз маусым 

қараша 

АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

члены экспертной комиссии 



 Аттестатталатын мұғалімдердің сабақтарына қатысу мектептердің 

сұрауы бойынша 

жыл ішінде 

АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

члены экспертной комиссии 

V Бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру 

Педагогтар үшін 

 «Дарынды балаларға –талантты ұстаз» республикалық байқауының 

аудандық кезеңі 

ақпан АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 
«Жыл мұғалімі-2020» облыстық байқауының аудандық кезеңі ақпан 

АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 
«Мектепке дейінгі білім беру педагогы-2020» облыстық байқауының 

аудандық кезеңі 

ақпан 
АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 
«Үздік психолог-2020» республикалық байқауының аудандық 

кезеңі» 

ақпан 
ТЖ жөніндегі әдіскер Ви. И.А. 

 
«Үздік педагог» республикалық конкурсының аудандық кезеңі» 

наурыз АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 
«Үздік интерактивті сабақ педагогикалық идеялар интернет-

фестивалі 

наурыз АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 
«Үздік сынып жетекшісі» аудандық байқауы наурыз 

АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 «ЖМК үздік әзірлемес» облыстық конкурсының аудандық кезеңі сәуір АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 
«Үздік орта білім беру ұйымы» Республикалық байқауының 

аудандық кезеңі 

мамыр 
АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 
«Үздік мектепке дейінгі білім беру ұйымы» республикалық 

байқауының аудандық кезеңі 

мамыр 
АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 
«Үздік авторлық бағдарлама» республикалық конкурсының 

аудандық кезеңі 

сәуір-мамыр 
АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 
«Жазғы демалысты үздік ұйымдастыру» облыстық конкурсының 

аудандық кезеңі 

мамыр-шілде 
ТЖ жөніндегі әдіскер Кулатаева А.А. 



 
Тамыз педагогикалық оқулары тамыз 

АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 
Педагогикалық қызметкерлердің аудандық тамыз конференциясы тамыз 

АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 
«Үздік ресурстық орталық» облыстық байқауы қазан 

АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 
«Педагогикалық бастамалар» педагогикалық тәжірибені жалпылау қазан 

АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Жас мұғалімдердің аудан әкімімен кездесуі қазан АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 «Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» 

облыстық байқауының аудандық кезеңі 

қазан АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 
«Педагогикалық идеялар фестивалі» республикалық байқауының 

аудандық кезеңі 

қараша 
АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 «Көп тілді педагог» аудандық конкурсы қараша Дарындылармен жұмыыс бойынша 

әдіскер Садуова Н.М. 

Тілдер бойынша әдіскерТогтал У 

 
Математика, физика, информатика мұғалімдерінің халықаралық 

шығармашылық конкурсының аудандық кезеңі 

қараша 
АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 
«Шабыт-2020» білім қызметкерлерінің аудандық шығармашылық 

байқауы 

қараша 
АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

Оқушылар үшін 

 «Жарқын болашақ» қазақ тілінен олимпиада қаңтар Тілдер бойынша әдіскерТогтал У 

  «Ақберен» аудандық конкурсы қаңтар Тілдер бойынша әдіскерТогтал У 

 Оқушылардың облыстық пәндік олимпиадасы қаңтар Дарынды балалармен жұмыс жөніндегі 

әдіскер Садуова Н.М. 

 ЖМН бойынша облыстық жасөспірімдер олимпиадасы қаңтар Дарынды балалармен жұмыс жөніндегі 

әдіскер Садуова Н.М. 

  «Махамбет оқулары»аудандық конкурсы 

 

ақпан Тілдер бойынша әдіскерТогтал У 

 

  «Мәшһүр Жүсіп» оқуларыаудандық конкурсы ақпан Тілдер бойынша әдіскерТогтал У 

  «Абай оқулары»аудандық конкурсы ақпан Тілдер бойынша әдіскерТогтал У 

 Бастауыш сынып оқушыларының математикалық турнирі ақпан АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 



әдістемелік кабинет 

 «Золотое руно» халықаралық ойын байқауы ақпан Дарынды балалармен жұмыс жөніндегі 

әдіскер Садуова Н.М. 

  «Жарқын болашақ» қазақ тілінен облыстық олимпиаданың 

аудандық кезеңі 

ақпан Дарынды балалармен жұмыс жөніндегі 

әдіскер Садуова Н.М. 

Тілдер бойынша әдіскерТогтал У 

  «Кенгуру», «Кенгуру – лингвист» халықаралық конкурсы наурыз Дарындылармен жұмыыс бойынша 

әдіскер Садуова Н.М. 

  «Тарих ата» қазақстан тарихы бойынша республикалық қашықтық 

олимпиада 

наурыз-мамыр Дарындылармен жұмыыс бойынша 

әдіскер Садуова Н.М. 

 А. Бөкейханов оқулары байқауының республикалық кезеңі наурыз-мамыр Дарындылармен жұмыыс бойынша 

әдіскер Садуова Н.М. 

  «Моя инициатива – моей Родине» Республикалық шығармашылық 

бастамалар конкурсының аудандық кезеңі 

наурыз ТЖ жөніндегі әдіскер. «Балдырған» 

БЭО 

 
 «Шуақты көктем» аудандық балалар шығармашылығы байқауы 

наурыз ТЖ жөніндегі әдіскер«Балдырған» 

БЭО 

 
 «Наурыз шақырады» аудандық этноауылдар байқауы 

наурыз ТЖ жөніндегі әдіскер. «Балдырған» 

БЭО 

 5-6 сыныптар арасындағы кешенді олимпиаданың аудандық кезеңі наурыз Дарындылармен жұмыыс бойынша 

әдіскер Садуова Н.М. 

 Қ. Бітібаева атындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 

республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі  

сәуір Дарындылармен жұмыыс бойынша 

әдіскер Садуова Н.М. 

Тілдер бойынша әдіскерТогтал У 

 Бастауыш сынып оқушыларының аудандық пәндік олимпиадасы 2-4 

сынып 

сәуір Дарындылармен жұмыыс бойынша 

әдіскер Садуова Н.М. 

 11 сынып арасындағы «Президенттік олимпиаданың» аудандық 

кезеңі 

сәуір Дарындылармен жұмыыс бойынша 

әдіскер Садуова Н.М. 

 Ұлы Жеңістің 75 жылдығына арналған «Айбын» әскери-қолданбалы 

спорт түрлері бойынша аудандық жарыстар 

сәуір ПҚБ әдіскері Вайгант В.В. 

«Балдырған» БЭО 

  «Бүлдіршін» балалар шығармашылығы фестивалі сәуір МДБ және БМ бойынша әдіскер 

 ЖЖИ аудандық слеті (жол қозғалысының жас инспекторы) сәуір ТЖ жөніндегі әдіскер, «Балдырған» 

БЭО 

  «Roboland-2020» халықаралық робототехника фестивалі сәуір Дарындылармен жұмыыс бойынша 

әдіскер Садуова Н.М. 

 «Жыл оқушысы-2018» аудандық байқауы сәуір Дарынды балалармен жұмыс жөніндегі 



әдіскер Садуова Н.М. 

  «Зерек бала-2020» дарынды балалардың аудан әкімімен кездесуі сәуір АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

  «Алтын қазына» облыстық көркем және сәндік-қолданбалы балалар 

шығармашылығы конкурсының аудандық кезеңі 

мамыр ТЖ жөніндегі әдіскер. «Балдырған» 

БЭО 

 Ұлы Жеңістің 75 жылдығына арналған облыстық сап және ән 

байқауы 

мамыр ПҚБ әдіскері Вайгант В.В. 

«Балдырған» БЭО 

  «Равнение на флаг!» облыстық ту ұстаушылар байқауының 

аудандық кезеңі 

мамыр ПҚБ әдіскері Вайгант В.В. 

«Балдырған» БЭО 

 1-7 сынып оқушыларының зерттеу жұмыстары мен шығармашылық 

жобаларының «Зерде» конкурсы 

мамыр Дарынды балалармен жұмыс жөніндегі 

әдіскер Садуова Н.М. 

 8-11 сыныптар арасында жоғары сынып оқушыларының ғылыми 

жобалар сайысы 

мамыр Дарындылармен жұмыыс бойынша 

әдіскер Садуова Н.М. 

  «Жаз-2020» жазғы демалысты ұйымдастыру бойынша аудандық 

конкурс 

мамыр-тамыз ТЖ жөніндегі әдіскер. 

 Аудан мектептерінде соңғы қоңырау мерекесіне арналған 

салтанатты линейкалар 

мамыр ТЖ жөніндегі әдіскер 

 Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған балалар мен 

жастардың музыкалық оркестрлері мен ансамбльдерінің 

республикалық шеруі. Мектеп жанындағы лагерьлердің жазғы 

маусымының ашылуы 

маусым АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

«Балдырған» БЭО 

  «Жас ТОЛҚЫН-2020» Мектеп бітіру Кеші маусым АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

  «Атамекен-2020» мектеп этноауылдары қатысушыларының 

аудандық құрылтайы 

маусым ТЖ жөніндегі әдіскер Ви И.А., 

«Балдырған» БЭО 

  «Жас қорғаушы» аудандық әскери-спорттық лагерь маусым ТЖ жөніндегі әдіскер Ви И.А., 

«Балдырған» БЭО 

 Астана күніне арналған іс-шаралар шілде ТЖ жөніндегі әдіскер Ви И.А. 

«Балдырған» БЭО 

 Конституция күніне арналған іс-шаралар тамыз ТЖ жөніндегі әдіскер Ви И.А. 

«Балдырған» БЭО 

 Аудан мектептерінде білім күніне арналған салтанатты жиындар қыркүйек ТЖ жөніндегі әдіскер Ви И.А. 

  «Адал ұрпақ» ерікті мектеп клубтары мүшелерінің ІІ аудандық слеті қыркүйек ТЖ жөніндегі әдіскер Ви И.А. 

«Балдырған» БЭО 

  «Мұқағали Мақатаев оқулары» аудандық конкурсы қазан Тілдер бойынша әдіскерТогтал У 



  «Мағжан оқулары» аудандық конкурсы қазан Тілдер бойынша әдіскерТогтал У 

  «Ақ бота» интеллектуалдық марафонын өткізу қазан Дарындылармен жұмыыс бойынша 

әдіскер Садуова Н.М. 

  «Жас Ұлан» аудандық әскери-спорттық эстафета қазан ПҚБ әдіскері Вайгант В.В. 

«Балдырған» БЭО 

 Оқушылардың пәндік олимпиадасы (5-7 сыныптар) қараша АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

  «Русский медвежонок – языкознание для всех» халықаралық ойын-

конкурсы 

қараша Дарындылармен жұмыыс бойынша 

әдіскер Садуова Н.М. 

 Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған «Абайдың табиғат 

лирикасы» атты аудандық сурет байқауы 

қараша Тілдер бойынша әдіскерТогтал У 

 Ұлы Жеңістің 75 жылдығына арналған «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында қазақ күресінен «Бала барысы-2020» ашық 

аудандық турнирі 

желтоқсан АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

«Балдырған» БЭО 

 Оқушылардың пәндік олимпиадасы (8-11 сыныптар) желтоқсан АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

  «Brittish Bulldog» ағылшын тілінен халықаралық ойын желтоқсан Дарындылармен жұмыыс бойынша 

әдіскер Садуова 

  «Торайғыров оқулары» аудандық конкурсы желтоқсан Тілдер бойынша әдіскерТогтал У, 

Қозыкеткен ЖОББМ 

  «Сарбаз-2020» қысқы әскери-қолданбалы спорт түрлері бойынша 

облыстық жарыстардың аудандық кезеңі 

желтоқсан ПҚБ әдіскері Вайгант В.В. 

«Балдырған» БЭО 

 Аудан әкімінің атынан Жаңа жылдық шыршаны өткізу желтоқсан ТЖ жөніндегі әдіскер«Балдырған» 

БЭО 

VI.  Ақпараттық-баспа қызметі 

 Аудандық білім бөлімі сайтының жұмысы және әлеуметтік 

желілерде материалдарды орналастыру 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 Шығармашылық топтар жұмысының қорытындысы бойынша 

материалдар жинағын құру 

жыл ішінде АӘК меңгерушісі Кулатаева В.А. 

әдістемелік кабинет 

 БАҚ-пен өзара іс-қимыл жыл ішінде Кітапхана және курстық қайта даярлау 

бойынша әдіскер Викторова А.Р.  

әдіскерлер 

 

 


