
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

«РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ» РҚМҚ 

АҚПАРАТТЫҚ-ТАЛДАУ БӨЛІМІНІҢ 2019 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) негізгі бағыттар бойынша балаларға қосымша білім беру мазмұнын жаңарту: көркем-эстетикалық, ғылыми-

техникалық, экологиялық-биологиялық, туристік-өлкетану, әскери-патриоттық, әлеуметтік-педагогикалық, білім беру-

БЕКІТЕМІН 

«Республикалық қосымша білім 

беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК директорының м.а. 

 

______________Л. Атажанова 

2019 жылғы «____» желтоқсан  



 

 

сауықтыру және басқалары; 

4) білім беру бағдарламаларының мазмұнын және қосымша білім беру педагогтерінің біліктілігін арттыру 

курстарын ұйымдастырудың сапасын жетілдіру;  

5) қосымша білім беру бағыттары бойынша республикалық (аудандық, қалалық, облыстық) іс-шараларды 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; 

- республикалық мәні бар республикалық байқауларды, мектептен тыс іс-шараларды өткізу; 

- РҚББОӘО қызметін ақпараттық қамтамасыз ету; 

- РҚББОӘО қызметін қаржылық қамтамасыз ету; 

- әкімшілік қызметі. РҚББОӘО қызметкерлерінің әлеуетін арттыру; 

- ведомствоаралық және халықаралық серіктестік мәселелері. 

 

№ 

р/н 

Іс-шараның аталуы Орындау 

мерзімдері 

Аяқталу нысаны Өткізу орны Жауаптылар 

1 2 3 4 5 6 

1 негізгі бағыты: 

ЕЛ БАСЫНЫҢ, ҚР ПРЕЗИДЕНТІ ӘКІМШІЛІГІНІҢ, ҚР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ КЕҢСЕСІНІҢ 

ТАПСЫРМАЛАРЫН, ҚР БҒМ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТТАРЫН ІСКЕ АСЫРУ 

1.  ҚР Президенті Н. Назарбаевтың 

«Ұлы даланың жеті қыры» 

мақаласын іске асыру  

Жыл бойы Ақпарат  

 

Астана қ. Бөлім жетекшілері 



 

 

2.  ҚР Президенті Н. Назарбаевтың 

Қазақстан халқына жолдауын 

5.10.2018 ж. «Қазақстандықтардың 

әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс 

сапасын арттыру» іске асыру. 
РҚББОӘО-ның іс-шаралар жоспарын 

іске асыру 

Жыл бойы Ақпарат  

 

Астана қ. Бөлім жетекшілері 

3.  ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласын іске асыру. 

«Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы 

жаңғырту бойынша Жоспарды іске 

асыру 

Жыл бойы Ақпарат  

 

Астана қ. Бөлім жетекшілері 

4.  ҚР 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 іс-

шараларды іске асыру  

Жыл бойы Ақпарат  

 

Астана қ. Бөлім жетекшілері 

5.  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 

Жыл бойы Ақпарат  

 

Астана қ. Бөлім жетекшілері 



 

 

мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 

бойынша Іс-шаралар жоспарының 

тарауларын орындау (2016 жылғы 25 

сәуірдегі № 243 ҚР Үкіметінің қаулысы) 

6.  Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің 2017–2021 

жылдарға арналған стратегиялық 

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. 

Жыл бойы Ақпарат  

 

Астана қ. Бөлім жетекшілері 

7.  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  

 

Астана қ. Бөлім жетекшілері 



 

 

2 негізгі бағыты: 

БАЛАЛАРҒА ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДІ ЗАҢНАМАЛЫҚ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУГЕ ЫҚПАЛ ЕТУ 

8.  Балаларға қосымша білім беру 

сұрақтары бойынша нормативтік 

құқықтық актілерді жетілдіру бойынша 

ұсыныстарды әзірлеу: 

- «Педагог мәртебесі туралы» ҚР Заңы»; 

- Балалар музыка мектептерінің, балалар 

көркемөнер мектептерінің және балалар 

өнер мектептерінің білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу; 

- және басқа да НҚА 

Жыл бойына ҚР-ның БҒМ-не 

ұсыныс 

Астана қ. Директордың 

орынбасары, 

 бөлім жетекшілері 

Ключевое направление 4: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

9.  «Қосымша білім беру ұйымдарындағы 

менеджмент» республикалық семинар 

Қаңтар Семинар Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

 

 

ҚАШЫҚТЫҚТАН ӨТКІЗІЛЕТІН ИНТЕРНЕТ-БАЙҚАУЛАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 

10.  «Менің болашақ қалам» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық суреттер 

интернет-байқау 

Қаңтар-ақпан Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

 

11.  «Сізді құттықтаймыз!» қашықтықтан 

өткізілетін электрондық ашық хат 

республикалық интернет-байқауы 

Ақпан-

наурыз 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

 



 

 

12.   «Төрлет, Наурыз!» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқауы 

Ақпан-

наурыз 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

13.  «Алтын қылқалам» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқауы 

Наурыз-сәуір Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

 

14.  «Саусақ ұшындағы әлем» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Наурыз-

мамыр 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

 

15.   «Компьютер әлемі» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқауы 

Сәуір-мамыр Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

 

16.  «Үздік жаңа жылдық костюм» 

қашықтықтан өткізілетін республикалық 

интернет-байқауы 

Қазан-

желтоқсан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

 

17.   «Жаңажылдық мозаика» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқауы 

Қазан-

желтоқсан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

 

6 негізгі бағыт: 

РҚББОӘО ҚЫЗМЕТІН АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

18.  РҚББОӘО сайт қызметін қамтамасыз 

ету  

І, ІІ 

жартыжылдық 

Сайттың жұмысы 

туралы есеп 

www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

19.  РҚББОӘО қызметінің бағыттары 

бойынша ақпараттық-талдау есебі 

Тоқсан сайын  

 

Талдау есебі Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі. Барлық 

бөлімдер 

20.  Тамыз кеңесіне материалдарды әзірлеу Шілде 

 

 

Құжаттар пакеті 

баспасөз 

хабарламасы  

Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі. Барлық 

бөлімдер 



 

 

21.  Балаларға қосымша білім беру 

сұрақтарын көрсететін басылымдардың 

және БАҚ-та сөйлеген сөздерге шолу 

әзірлеу  

Жыл бойы Ақпарат www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі. Барлық 

бөлімдер 

22.  Сайтқа журналдардың электрондық 

нұсқаларын орналастыру:  

- «Темірқазық» балаларға арналған 

ғылыми-техникалық журнал; 

- «Экоәлем» балаларға арналған 

экологиялық-биологиялық журнал;  

- «Қосымша білім және тәрбие» 

педагогтерге арналған ғылыми-

әдістемелік журнал 

Наурыз, 

маусым, 

қыркүйек, 

желтоқсан 

 

Журналдардың 

электрондық 

нұсқасы 

 

Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

23.  Қазақстан балаларына қосымша білім 

беруді ұйымдастыру туралы БАҚ-қа 

материалдарды орналдастыру 

Жыл бойы Ақпарат www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

24.  Орталықтың 2019 жылғы қызметі 

туралы ақпараттық-талдау есебі  

Желтоқсан Талдау есебі  Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі. Барлық 

бөлімдер 

25.  РҚББОӘО 2020 жылға арналған жұмыс 

жсопарын әзірлеу 

Желтоқсан 

 

Жоспар  Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі. Барлық 

бөлімдер 

9 негізгі бағыт: 

ВЕДОМСТВОАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚРАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕСТІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 

26.  Қосымша білімнің бағыттары бойынша 

білім беру ұйымдарының 

басшыларының Үйлестіру кеңесінің 

отырысын ұйымдастыру және өткізу 

Наурыз, 

маусым, 

қараша 

 

Ұсынымдар Алматы қ. 

Қарағанды қ. 

Тараз қ. 

Бөлім жетекшілері 



 

 

27.  Қосымша білім беруді дамыту 

мәселелері бойынша құрылымдық 

диалог ұйымдастыру және өткізу 

Наурыз Ұсынымдар Петропавл қ. 

 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі. Барлық 

бөлімдер 

28.  Тамыз кеңесіне қатысу Тамыз Ұсынымдар Астана қ. Барлық бөлімдер 

 


