
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                     «РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ОҚУ-

ӘДІСТЕМЕЛІК  ОРТАЛЫҒЫ» РМҚК 2016 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

 

РҚББОӘО миссиясы: қосымша білім беру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру, балалардың 

шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және дамыту, олардың зияткерлік, адамгершілік, табиғи жеке 

қажеттіліктерін қанағаттандыру, балалар мен жасөспірімдердің қоғамдық өмірге әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ету. 

РҚББОӘО қызметінің мақсаты: балалардың қосымша білім беру жүйесін бағдарламалық-әдістемелік, 

ұйымдастырушылық-мазмұндық және ақпараттық қамтамасыз ету құралдары арқылы дамыту. 

РҚББОӘО міндеттері:  

                                                                               

 

 

ЖОБА 

 

 

Қазақстан Республикасы 

   Білім және ғылым 

министрлігінің 

«Республикалық қосымша 

білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы» РМҚК 

директорының м.а. 2015 

жылғы 30 желтоқсандағы 

бұйрығымен бекітілген 

 

 

 

 

 



 

 

1) Ғылыми-техникалық, туристік-өлкетанушылық, экологиялық-биологиялық, әлеуметтік-педагогикалық, 

әскери-патриотттық, көркемөнер-эстетикалық бағыттары бойынша БҚББ жүйесін бағдарламалық-әдістемелік 

және ақпараттық қамтамасыз ету;  

2) республикалық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу; 

3) балаларға қосымша білім беру жүйесіндегі педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курстарын 

ұйымдастыру;  

РҚБОӘО қызметтерінің түйінді бағыттары: 

-  Мемлекет басшысының, ҚР Президентінің Әкімшілігі, Премьер-Министр Кеңсесінің тапсырмаларын, 

стратегиялық құжаттарын іске асыру; 

-  заңнамалық және нормативтік құқықтық қамтамасыз етуді жетілдіру; 

- балаларға қосымша білім беруді әдістемелік, оның ішінде мектепке дейінгі жастағы балаларды дамыту, дарынды 

балаларды, инклюзивтік білім беруді қолдау, мемлекеттік-жекеменшік серіктестікті дамытуды қамтамасыз ету; 

- педагогтің мәртебесі мен педагогикалық кәсіптің мансабын арттыру;  

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

- РҚББОӘО қызметтерін ақпараттық қамтамасыз ету; 

- РҚББОӘО қызметтерін қаржылық қамтамасыз ету; 

- әкімшілік қызметтер. РҚББОӘО қызметкерлерінің әлеуетін арттыру;  

- ведомствоаралық және халықаралық серіктестік мәселелері. 

 

№ 

рн 

Іс-шаралар атауы Орындалу 

мерзімі 

Аяқталу 

нысаны 

Өтетін орны Жауаптылар 

1 2 3 4 5 6 

1 түйінді бағыты: 

Мемлекет басшысының тапсырмаларын, стратегиялық құжаттарды іске асыру  

1. Қазақстан Президенті Н.Назарбаевтың 

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК 

ЖАҢҒЫРТЫЛУЫ: Жалпыға Ортақ Еңбек 

Қоғамына қарай жиырма қадам» 

бағдарламалық мақаласы  

жыл бойы ақпарат 

 

 Астана қ. Бөлім 

жетекшілері 



 

 

«...Бұл орайда қосымша білім берудің 

интерактивті түрлерін дамыту қажет.» 

«Сонымен бірге,оқушыларға қазірдің өзінде 

қажетті инновациялық курстар жоқ. .... 

 

өте көкейкесті болып табылатын... 

«Өлкетану» (туған жерге махаббат 

отаншылдықтың негізі ғой), жеке табысқа 

жетудің, жеке тұлғаның әлеуметтенуінің 

әдістемесі сынды, «Акмеология», табысты 

әлеуметтенуінің дара міндеттері, 

тұлғаның әлеуметтену әдістемесі 

2. Қазақстан Президенті Н.Назарбаевтың 

«Қазақстандық жол-2050: бір мақсат, бір 

мүдде, бір болашақ» Жолдауы.  

ЖҰЖ 22 тармақ. «Орта білім беретін 

мектептерде Назарбаев зияткерлік 

мектептерінің тәжірибесін ескере отырып 

орта білім беруде білім сапасын 

арттыруда: мектеп оқушыларының қазақ, 

орыс,ағылшын тілдерін меңгеруін;мектеп 

оқушыларының сындарлы ойлау, өзіндік 

ізденіс пен ақпаратты терең талдау 

машығын игеруін қамтамасыз ету» 

жыл бойы ақпарат 

 

 Астана қ. Бөлім 

жетекшілері 

3.  «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы «Мемлекет 

басшысы ұлттың коды оның мәдениеті 

деген сөзін бірнеше мәрте атап өткен 

болатын. Осыған байланысты «Мәңгілік 

Ел» ұлттық идеясы өз халқымыздың мәдени 

жыл бойы ақпарат 

 

 Астана қ. Бөлім 

жетекшілері 



 

 

дәстүрлерін сақтаудың негізгі қағидатын 

қамтып көрсетеді. Сонымен қатар, жаңа 

трендтер, жаңа бағыттарды дамытуды 

әрі қарай да жалғастыруымыз керек».  

4. Ұлт жоспары – «Бес институционалдық 

реформасын жүзеге асырудың 100 

қадамы» План нации – «100 шагов по 

реализации пяти институциональных 

реформ» 

76. Повышение качества человеческого 

капитала на основе стандартов стран 

ОЭСР. ОЭСР елдерінің стандарттары 

негізінде адам капиталының сапасын 

арттыру. 12 жылдық білімге кезең-

кезеңімен өту, функцоналдық 

сауаттылықты дамыту үшін мектептегі 

оқыту стандарттарын жаңарту. 

...табысты мектептерді ынталандыру 

жүйесін құру  

жыл бойы ақпарат 

 

 Астана қ. Бөлім 

жетекшілері 

5. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 

25 жылдығы. Қазақстан Республикасының 

ең басты ұлттық мерекесіне арналған іс-

шараларды жүзеге асыру. Қазақстанда жыл 

сайын 16 желтоқсанда қазақстандықтардың 

Тәуелсіздігін қалпына келтіру күні ретінде 

аталып өтеді.   

жыл бойы ақпарат 

 

 Астана қ. Бөлім 

жетекшілері 

6. Қазақстан Республикасы Президентінің 

Қазақстан халқына Жолдауы «Нұрлы жол 

–болашаққа бастар жол» 

жыл бойы ақпарат 

 

 Астана қ. Бөлім 

жетекшілері 



 

 

(«…Конституцияны қабылдаудың және 

Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылуының 

20 жылдығы. Осы даталарды атап өте 

отырып, бізге қазақстандықтарды рухани 

тұрғыда бұрынғыдан да гөрі күштірек, 

топтасқан және бұрынғыдан да бетер 

тағатты ету маңызды.») 

7. Қазақстан Республикасында білім беруді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы  

(көркем, музыкалық, техникалық, ғылыми 

шығармашылықпен қамтылған мектеп 

жасындағы балалардың 2020 жылғы үлесі  

– 70%) 

жыл бойы ақпарат 

 

 Астана қ. Бөлім 

жетекшілері 

8. Қазақстан Республикасында білім беруді 

дамытудың 2014-2018 жылдарға арналған 

стратегиялық жоспары. 

(14 т. Мектепке дейінгі және жалпы орта 

білім беру ұйымдарының, жалпы қосымша 

білім беру ұйымдарының инклюзивтік білім 

беру саласында білімін жетілдірген 

педагогтерінің үлесі (2014 жылы - 30%, 

2015 – 50 %). 

(15 т. Жалпы орта және қосымша білім 

беру ұйымдарындағы оқушылардың жалпы 

санынан қосымша білім берумен қамтылған 

балалардың үлесі (2014 жылы - 58%, 2015 – 

60,5 %) 

ҚР БҒМ СЖ тікелей нәтиже 

жыл бойы ақпарат 

 

 Астана қ. Бөлім 

жетекшілері 



 

 

көрсеткіштеріне жету іс-шаралары  

15.1. Қосымша білім беру ұйымдары 

желісінің дамуы (үйірмелер, секциялар); 

жалпы білім беретін мектептерде қосымша 

білім берудің дамуы (үйірмелер, секциялар ) 

15.2. Республикалық музыкалық және 

көркемөнер байқауларын, техникалық және 

экологиялық-биологиялық шығармашылық 

жарыстарын өткізу. Қосымша білім беру 

бағыттары бойынша шетелде халықаралық 

слет, байқау және жарыстарға қатысу.  

15.3. Балаларға қосымша білім беру 

саласында оқу-әдістемелік ұсынымдар, 

құралдар мен бағдарламалар әзірлеу.  

15.4. Қосымша білім беру педагогтері үшін 

біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру 

және өткізу. Қосымша білім беру 

педагогтерінің шетелдерде тағлымдамадан 

өтуі.  

9. Оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-

2016 жылдарға арналған Ұлттық іс-

қимыл жоспары (ҚР Үкіметінің 2012 

жылғы 25 маусымдағы  № 832 Қаулысы). 

«Тұлғаның бейімділігін, қажеттілігін 

қанағаттандыруды, қызығушылығын, 

қабілетінің дамуын ескере отырып, білім 

беру ресурстарына қол жеткізуді 

қамтамасыз ету үшін қосымша білім беру 

жыл бойы ақпарат 

 

 Астана қ. Бөлім 

жетекшілері 



 

 

ұйымдары мен жалпы білім беретін 

мектептердің қызметін біріктіру 

қамтамасыз етіледі» 

 

 

2 түйінді бағыты: 

 

Нормативтік құқықтық қамтамасыз етуді жетілдіру  

10. Балаларға қосымша білім беру мәселелері 

жөніндегі қолданыстағы заңнамалық, 

нормативтік құқықтық актілерге сараптама 

жүргізуге қатысу  

жыл бойы Талдамалық 

материал 

Астана қ. Директордың 

орынбасарлары, 

бөлім 

жетекшілері  

11. Балаларға қосымша білім беру мәселелері 

жөніндегі халықаралық тәжірибелерді 

зерделеу 

жыл бойы Талдамалық 

материал 

Астана қ. Директордың 

орынбасарлары, 

бөлім 

жетекшілері  

12. Нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру 

бойынша ұсыныстарды даярлау:  

- 2011-2020 жылдарға арналған БДМБ және 

ҚР БҒМ 2014-2018 жылдарға арналған 

стратегиялық даму жоспарына көрсеткіш-

тер енгізу бойынша; 

- Қазақстан Республикасы аумағында 

оқушылармен туристік жорықтар, 

экспедициялар мен экскурсиялар 

ұйымдастыру және өткізу бойынша; 

- туристік жорықтар мен спорттық 

бағдарлауды өтудің нормативтерін әзірлеу 

бойынша  

жыл бойы Талдамалық 

материал 

Астана қ. Директордың 

орынбасарлары, 

бөлім 

жетекшілері  



 

 

3 түйінді бағыты: 

Балаларға қосымша білім беруді әдістемелік қамтамасыз ету 

 

13. Балалардың «Темірқазық» ғылыми-

техникалық журналы мен «Экоәлем» 

экологиялық-биологиялық журналы  

2016 жылғы 

наурыз – қазан 

 

 

4 нөмірі 

 

Астана қ. Балаларға 

ғылыми-

техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі 

  

Туристік-

өлкетанушылық 

және 

экологиялық-

биологиялық 

бағыт бөлімі 

14. «Қосымша білім және тәрбие» педагогтерге 

арналған ғылыми-әдістемелік журналы 

 

2016 жылғы 

наурыз-қазан 

 

4 нөмірі Астана қ. Ақпараттық-

талдау бөлімі 

15. Ғылыми-танымдық www.ziyatker.org 

сайтын түзетіп отыру және сүйемелдеу  

2016 жылғы 

наурыз – қазан 

 

www.ziyatker.or

g сайты 

Астана қ. Ақпараттық-

талдау бөлімі 

 

16.  Әдістемелік ұсынымдар «Кәмелетке 

толмағандар арасында құқық 

бұзушылықтың алдын алудағы бос 

уақыттарын мазмұнды өткізудің маңызы» 

2016 жылғы 

сәуір 

Әдістемелік 

Ұсынымдар 

7 б/б 

Астана қ. Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

17. Көркемөнер мектептері мен өнер 

мектептері үшін «Компьютерлік графика 

және дизайн» пәні бойынша білімдік оқу 

бағдарламалары мен әдістемелік 

2016 жылғы 

сәуір 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

6 б/б 

Астана қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/


 

 

ұсынымдар 

18. Әдістемелік ұсынымдар «Білім беру 

ұйымдары мұражайларындағы білім 

алушылардың зерттеушілік қызметі» 

2016 жылғы 

сәуір 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

7 б/б 

Астана қ. Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

19. Қосымша білім берудегі туристік-өлкетану 

бағыттары білімдік оқу бағдарламаларын 

әзірлеу бойынша әдістемелік ұсынымдар  

2016 жылғы 

сәуір 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

7 б/б 

Астана қ. Туристік-

өлкетанушылық 

және 

экологиялық-

биологиялық 

бағыт бөлімі 

20. 

 

Музыкалық мектептер үшін 

«Этносольфеджио» пәні бойынша білімдік 

оқу бағдарламасы және әдістемелік 

ұсынымдар 

2016 жылғы 

мамыр 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

6 б/б 

Астана қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

21. Әдістемелік ұсынымдар «Балалар мен 

жастардың ғылыми-техникалық 

шығармашылығы жүйесіндегі құзіреттілік 

тәсілін іске асыру»  

   2016 жылғы 

маусым 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

8 б/б 

Астана қ. Балаларға 

ғылыми-

техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі 

 

22. Әдістемелік ұсынымдар «Оқушы 

тұлғасындағы азаматтық қасиеттерді 

қалыптастыруда экологиялық тәрбиенің 

өзектілігі» 

2016 жылғы 

мамыр 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

7 б/б 

 Туристік-

өлкетанушылық 

және 

экологиялық-

биологиялық 

бағыт бөлімі 

23. Музыкалық мектептер үшін «Дәстүрлі ән 

айту» пәні бойынша білімдік оқу 

бағдарламалары мен әдістемелік 

2016 жылғы 

маусым 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

8 б/б 

Астана қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 



 

 

ұсынымдар  

4 түйінді бағыты: 

Қосымша білім беру педагогінің мәртебесін арттыру  

24. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Балалардың қоғамдық ұйымдары 

жұмысын ұйымдастыру түрлері мен 

әдістері»  

Қаңтар 

2016 

Курстар 

(36 сағат) 

ШҚО Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

25.  Республикалық біліктілікті арттыру кур-

стары «Фортепиано курсын оқыту мәселе-

лері» 

Қаңтар 

2016 

 

Курстар 

(36 сағат) 

Павлодар қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

26. Республикалық біліктілікті арттыру курста-

ры «Баян, аккордеон, гитараға үйрету үде-

рісінің педагогикалық технологиялары және 

оларды жүзеге асыру» 

Қаңтар 

2016 

 

Курстар 

(36 сағат) 

Астана қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

 27. Республикалық біліктілікті арттыру курста-

ры «Балалар музыка мектептерінің бағдар-

ламалары бойынша сольфеджионы оқыту» 

Қаңтар 

2016 

 

Курстар 

(36 сағат) 

Өскемен қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

28. Республикалық біліктілікті арттыру курста-

ры «Дәстүрлі ән айту сыныптары оқушыла-

рының орындаушылық шеберлігінің зама-

науи технологиялары» 

Қаңтар 

2016 

 

Курстар 

(36сағат) 

Алматы қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

29. Республикалық біліктілікті арттыру курста-

ры «Кескіндемені оқытудың жаңа техноло-

гиялары»  

Қаңтар 

2016 

 

Курстар 

(36 сағат) 

Астана қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

30. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Компьютерлік үлгілеу негіздерін 

Қаңтар 

2016 

Курстар 

(36 сағат) 

Петропавловск 

қ. 

Көркемөнер-

эстетикалық 



 

 

оқыту әдісі педагогтердің кәсіби 

құзіреттіліктерін дамыту құралы ретінде» 

 бағыт бөлімі 

 

31. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Қосымша білім беру жағдайында 

білім алушылар тұлғасын әлеуметтендіру»  

Ақпан 

2016 

 

Курстар 

(36 сағат) 

      Астана қ. Балаларға 

ғылыми-

техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі  

32. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Білім беру ұйымдарында 

техникалық шығармашылықты дамытудың 

психологиялық-педагогикалық 

стратегиялары» 

28 наурыз-         

1 сәуір 

2016 

 

Курстар 

(36 сағат) 

Қостанай қ. Балаларға 

ғылыми-

техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі  

33. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Педагогтің білім беру 

қызметіндегі мұражай педагогикасы» 

28-31 наурыз 

2016 

Курстар 

(36 сағат) 

Астана қ. 

 

Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

34. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Сәндік-қолданбалы өнер 

сабақтарында балалардың шығармашылық 

әлеуетін дамыту» 

Сәуір 

2016 жыл 

Курстар 

(36 сағат) 

Ақтау қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

35. Республикалық біліктілікті арттыру курста-

ры «Балаларға қосымша білім беру ұйым-

дарының әлеуметтік-педагогикалық қызме-

ті» 

Сәуір 

2016 

 

Курстар 

(36 сағат) 

Атырау қ. Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

36. Республикалық біліктілікті арттыру курста-

ры «Қосымша білім берудегі Ресурстық ор-

талықтар жағдайында оқушылар әлеуетін 

дамыту» 

Сәуір 

2016 

 

Курстар 

(36 сағат) 

Қарағанды қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

37. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Көркемөнер-эстетикалық 

Сәуір 

2016 

Курстар 

(72 сағат) 

Астана қ. Көркемөнер-

эстетикалық 



 

 

бағыттағы бағдарламаларды жүзеге асыруда 

дәстүрлер мен жаңа ақпараттық 

технологиялардың синтезі»            

бағыт бөлімі 

 

38. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Білім беру ұйымдарындағы 

туристік-өлкетанушылық бағыт бойынша 

инновациялық педагогикалық 

технологиялар»    

Сәуір 

2016 

Курстар 

(72 сағат) 

Астана қ. Туристік-

өлкетанушылық 

және 

экологиялық-

биологиялық 

бағыт бөлімі 

39. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Білім беру ұйымдарында 

балалардың техникалық шығармашылығын 

дамыту» 

Сәуір 

2016 

Курстар 

(72 сағат) 

Алматы қ. Балаларға 

ғылыми-

техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі  

40. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Жазғы сауықтыру және мектеп 

жанындағы лагерлерде балалардың жазғы 

демалысын ұйымдастыру»  

Мамыр 

2016 

 

Курстар 

(36 сағат) 

Қызылорда қ. Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

41. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Қосымша білім беру жүйесінде 

балалардың әлеуметтік-тұлғалық дамуы» 

(әскери-патриоттық тәрбие, балалардың 

қоғамдық қозғалыстары)» 

Қыркүйек 

2016 

Курстар 

(72 сағат) 

Астана қ. Балаларға 

ғылыми-

техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі  

42. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Балаларға қосымша білім 

берудегі экологиялық-биологиялық бағыт 

бағдарламаларын іске асырушы білім беру 

ұйымдарындағы педагогикалық 

технологиялар»  

Қыркүйек 

2016 

Курстар 

(72 сағат) 

Алматы қ. Туристік-

өлкетанушылық 

және 

экологиялық-

биологиялық 

бағыт бөлімі 



 

 

43. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Балаларға қосымша білім 

берудің қолжетімділігі мен тиімділігінің 

сапасын қамтамасыз ету»  

Қазан 

2016 

Курстар 

(72 сағат) 

Павлодар қ. Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

44. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Қосымша білім беру 

ұйымдарында балаларға әскери-патриоттық 

тәрбие беру»  

Қараша 

2016  

Курстар 

(36 сағат) 

Ақтау қ. 

 

Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

45. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Радиобасқару моделдері және  

автомобиль, ұшақ, кеме және басқа да 

техникаларды басқару жүйесі»  

Қараша 

2016 

Курстар 

(36 сағат) 

Астана қ. Балаларға 

ғылыми-

техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі  

46. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Концертмейстердің 

шығармашылық және педагогикалық 

жұмысы»  

Қараша 

2016  

Курстар 

(36 сағат) 

Алматы қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

47. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Қазақтың халықтық аспаптарына 

оқытудың заманауи мәселелері мен 

әдістері»  

Қараша 

2016  

Курстар 

(36 сағат) 

Астана қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

48. Республикалық біліктілікті арттыру 

курстары «Эстрадалық ұжыммен жұмыс 

әдістемесі»  

Қараша 

2016  

Курстар 

(36 сағат) 

Өскемен қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

49. Республикалық біліктілікті арттыру курста-

ры «Хордан білім берудің заманауи үрдісте-

рі мен өзекті мәселелері» 

Қараша 

2016  

Курстар 

(36 сағат) 

Алматы қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

50. Республикалық біліктілікті арттыру курста-

ры «Қосымша білім беру жағдайында даму 

Қараша 

2016  

Курстар 

(36 сағат) 

Көкшетау қ. Көркемөнер-

эстетикалық 



 

 

мүмкіндігі шектеулі балаларға адамгерші-

ліктік-эстетикалық тәрбие беру» 

бағыт бөлімі 

 

51. Республикалық біліктілікті арттыру курста-

ры "Заманауи жағдайдағы балалар музыка, 

көркемөнер мектептері, өнер мектептерінің 

дамуы»  

Қараша 

2016  

Курстар 

(36 сағат) 

Астана қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

5 түйінді бағыты: 

Республикалық байқаулар, республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шараларды өткізу  

52. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқау «Қиял ұшқыны» 

Қаңтар-ақпан 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Туристік-

өлкетанушылық 

және 

экологиялық-

биологиялық 

бағыт бөлімі 

53. Жас ақындардың қашықтықтан өткізілетін 

Республикалық интернет-байқау «Өлең – 

сөздің патшасы...»  

Қаңтар 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

54. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқау «Мамандықтың бәрі 

жақсы» 

2015 жылғы 

желтоқсан- 

2016 жылғы 

наурыз 

байқау РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

55. Аула би түрлерінің Республикалық 

қашықтықтан өткізілетін интернет- 

фестивалі «Dance Life»  

Қаңтар 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

56.  Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқау «Әлемді тербеткен Ана!»  

Қаңтар 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

57. Мектеп мұражайларының басшыларының Қаңтар байқау РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 



 

 

арасында қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау «Мұражай 

жәдігерлері не туралы айтады»  

2016 

 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

58. Балалар бастамашылдығының 

Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқауы «Отаныма жиырма бес 

игі іс!»    

Қаңтар-мамыр 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

59. Қосымша білім беру педагогтері арасында 

қашықтықтан өткізілетін кескіндемеден 

республикалық интернет-байқау «Педагог-

суретшінің шығармашылық әлемі» 

(Қатысушының келуі)  

Қаңтар 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

60.  Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқау «Кім боламын? Қандай 

боламын?»    

Қаңтар 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Ақпараттық-

талдау бөлімі 

61.  Шығармашылық жұмыстардың 

қашықтықтан өткізілетін Республикалық 

интернет-байқау «Менің есімім»  

Қаңтар 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Ақпараттық-

талдау бөлімі 

62. Компьютерлік графикадан қашықтықтан 

өткізілетін Республикалық интернет-байқау 

«Жай ықтимал немесе ықтимал жай»  

Қаңтар 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Ақпараттық-

талдау бөлімі 

63. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқау «Ұлыстың ұлы күні» 

Ақпан 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Туристік-

өлкетанушылық 

және 

экологиялық-

биологиялық 

бағыт бөлімі 

64. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқау «Төрлет, Наурыз!» 

Қаңтар-

наурыз 

байқау РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 

педагогикалық 



 

 

2016 бағыт бөлімі 

65. Халықаралық балалар кітабы күніне 

арналған Республикалық қашықтықтан 

өткізілетін интернет-байқау «Менің сүйікті 

авторым»  

Ақпан 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

66. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

презентациялық интернет-байқау «Көктем 

неткен керемет!»  

Ақпан 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

67. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқау «Ең үздік білім беру 

бағдарламасы»  

Ақпан 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

68. Мектеп жанындағы лагерлер мен балаларды 

сауықтыру лагерлерінің тәлімгерлері 

арасында қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау «Жас 

достар ортасындағы жазғы күндерім»  

Қаңтар 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

69. Ғылыми-техникалық жұмыстардың 

Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

зерттеу жұмыстарының интернет-байқауы 

«Жастар. Ғылым. Техника»    

Ақпан 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Балаларға 

ғылыми-

техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі  

70. Шығармашылық жұмыстардың 

Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқау «Қазақстанның ғарыштық 

күнделікті өмірі»  

Ақпан-сәуір 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Ақпараттық-

талдау бөлімі 

71. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқау «Туыстарыма хат» 

Ақпан 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

72. Республикалық қашықтықтан өткізілетін Сәуір байқау РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 



 

 

интернет-байқау «Достық сабақтары»  2016 

 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

73. Педагогтер арасындағы Отан қорғаушылар 

күніне арналған Республикалық 

қашықтықтан өткізілетін интернет-байқау 

«Отанымның айбыны» 

Сәуір 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

74. Қазақстан Республикасы балалар музыка 

мектептері және өнер мектептерінің білім 

алушылары - жас музыканттарының 

республикалық фестиваль-байқауы (қазақ 

және орыс халық аспаптары) 

(қатысушылардың келуімен) 

Наурыз 

2016 

 

Фестиваль-

байқау 

 

Павлодар қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

75. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқау «Ынтымағы жарасқан 

киелі өлке» (1 мамыр мерекесіне) 

Наурыз 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Туристік-

өлкетанушылық 

және 

экологиялық-

биологиялық 

бағыт бөлімі 

76. Жеңіс күніне арналған Республикалық 

қашықтықтан өткізілетін интернет-байқау 

«Ұрпаққа ұран болған Ұлы ерлік» 

Сәуір 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

77. Педагогикалық жасақтар мен балалардың 

жазғы демалысын ұйымдастырушылар 

арасындағы тәлімгерлік шеберліктің 

Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқауы «Біз – Қазақстан 

тәлімгерлеріміз»  

Сәуір 

2016 

 

форум РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

78. Бүкіләлемдік күн мерекесіне арналған 

Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

Наурыз 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Балаларға 

ғылыми-



 

 

интернет-байқау «Әрқашан күн сөнбесін!»   техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі  

 

79. Балаларға қосымша және жалпы орта білім 

беру ұйымдары білім алушылары 

арасындағы Балаларды қорғау күніне 

арналған Республикалық қашықтықтан 

өткізілетін байқау «Әкем, анам және мен – 

тату-тәтті отбасымыз!» 

Наурыз 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

80. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-

жылдығына орай мектеп пен колледж білім 

алушыларының геральдика мен 

мемлекеттік атрибутикаларды білулеріне 

арналған Республикалық қашықтықтан 

өткізілетін байқауы «Көк байрағым»  

Мамыр 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Ақпараттық-

талдау бөлімі 

81. Халықаралық балаларды қорғау күніне 

арналған Республикалық қашықтықтан 

өткізілетін интернет-байқау «Болашақтың 

балалары» 

Наурыз 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Балаларға 

ғылыми-

техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі  

82. Көркемөнер және халықтық қолданбалы 

шығармашылығының республикалық 

фестивалі (қатысушылардың келуімен) 

 

Сәуір 

2016 

 

Фестиваль 

(50 адам) 

 

Ақтау қ. Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

83. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-

жылдығына орай өткізілетін «Ұлы Дала 

Елі» туристік экспедициялық жасақтардың 

республикалық слеті («Менің Отаным - 

Сәуір-мамыр 

2016 

слет    Шымкент қ. Туристік-

өлкетанушылық 

және 

экологиялық-



 

 

Қазақстан») биологиялық 

бағыт бөлімі 

84.  Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет - байқау «Музыка әлеміне саяхат»  

Сәуір 

2016 

  

байқау РОӘҚБО сайты Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

85. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқау «Аялаған Астана»  

 

Мамыр 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Туристік-

өлкетанушылық 

және 

экологиялық-

биологиялық 

бағыт бөлімі 

86. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқау «Саяхат және туризм» 

Мамыр-

қыркүйек 

2016  

 

байқау РОӘҚБО сайты Туристік-

өлкетанушылық 

және 

экологиялық-

биологиялық 

бағыт бөлімі 

87.  «Экспо-2017» аясында жас 

өлкетанушылар, экологтар мен табиғат 

зерттеушілердің республикалық форумы 

 

Маусым 

2016 

форум        Алматы қ. Туристік-

өлкетанушылық 

және 

экологиялық-

биологиялық 

бағыт бөлімі 

88. Балалар мен жастар арасында техникалық 

шығармашылық пен өнертапқыштықтың 

республикалық жарысы (авиа, зымыран, 

авто, кеме үлгілеу, қолданыстағы роботтық 

техника үлгілері)  

Маусым 

2016 

жарыс      Ақтөбе қ. Балаларға 

ғылыми-

техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі  



 

 

89. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

байқау «Мультфильмдегі менің сүйікті 

кейіпкерім » 

Маусым-

тамыз 

2016 

  Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

90.  Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқау «Ата заңым – ардақтым!» 

Маусым-

тамыз  

2016  

байқау РОӘҚБО сайты Балаларға 

ғылыми-

техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі  

91. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқау «Сүйемін туған тілді – 

анам тілін...» 

Тамыз 

2016  

 

байқау РОӘҚБО сайты Балаларға 

ғылыми-

техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі  

92. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

байқау «Шебердің қолтаңбасы» 

Тамыз 

2016  

 

байқау РОӘҚБО сайты Балаларға 

ғылыми-

техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі  

93. Мектептер мен колледж білім 

алушыларының «IT планета» 

Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқауы 

Тамыз 

2016  

 

байқау РОӘҚБО сайты Балаларға 

ғылыми-

техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі  

94. Білім беру ұйымдарының кітапханашылары 

мен педагогтері арасындағы «Сауаттылық 

және тұрақты қоғам» Республикалық 

қашықтықтан өткізілетін интернет-байқауы 

(8 қыркүйек - Халықаралық сауаттылық 

күніне арналған) 

Қыркүйек-

қазан 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 



 

 

95. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

байқау «Күз жауһары» 

Қыркүйек-

қараша 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Балаларға 

ғылыми-

техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі  

 

96. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқау «Табиғат айнасы» 

Қыркүйек-

қараша 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Туристік-

өлкетанушылық 

және 

экологиялық-

биологиялық 

бағыт бөлімі 

97. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

байқау «Менің Отаным - Қазақстан» 

Қыркүйек-

желтоқсан 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Балаларға 

ғылыми-

техникалық білім 

беруді дамыту 

бөлімі  

98. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

байқау «Менің отбасымдағы қазақ 

халқының салттары мен дәстүрлері» 

Қазан-қараша 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

99. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

байқау «Біздің мектебіміздегі мәдениеттер 

алуандығы» 

Қазан-қараша 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

100. Қазақстан Республикасы Тұңғыш 

Президенті күніне арналған Республикалық 

қашықтықтан өткізілетін шығармалар 

байқауы «Бір халық –  бір мүдде!» 

Қазан 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

101. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-

жылдығына арналған Республикалық 

Қыркүйек 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Көркемөнер-

эстетикалық 



 

 

қашықтықтан өткізілетін байқау «Тәуелсіз 

елім – тұғырың сенің биікте!» 

 бағыт бөлімі 

 

102. Жалпы орта және қосымша білім беру 

ұйымдары директорларының тәрбие 

жұмысы жөніндегі орынбасарлары 

арасында республикалық қашықтықтан 

өткізілетін байқау «Заманауи қоғамдағы 

бала тәрбиесіне менің көзқарасым»  

Қазан-

желтоқсан 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

103. Шығармашылық жұмыстардың 

Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

байқау «Менің жерлестерімнің әдеби 

шығармашылығы»  

Қазан 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Ақпараттық-

талдау бөлімі 

104. Бейнелеу және сәндік-қолданбалы өнерден 

Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

байқау «Спорттық калейдоскоп»  

Қазан 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Ақпараттық-

талдау бөлімі 

105.  Шығармашылық жұмыстардың 

Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

байқау «Өзім тұратын үй»  

Қазан 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Ақпараттық-

талдау бөлімі 

106. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

байқау «Қазіргі қоғамда мені не 

толғандырады»  

Қазан 

2016 

байқау РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

107. Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

интернет-байқау «Қызыл кітап – балалар 

мен жастар көзімен» 

Қазан-

желтоқсан 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Туристік-

өлкетанушылық 

және 

экологиялық-

биологиялық 

бағыт бөлімі 

108. Жас суретшілердің Республикалық байқауы 

"Бояулар құпиясы" (қатысушылардың 

Қараша 

2016 

байқау Астана қ. Көркемөнер-

эстетикалық 



 

 

келуімен)  бағыт бөлімі 

109. Комикстердің Республикалық қашықтықтан 

өткізілетін байқауы «Жаңа жыл 

ғажайыптары»  

Қараша-

желтоқсан 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Көркемөнер-

эстетикалық 

бағыт бөлімі 

 

110. Педагогикалық жасақтардың тәлімгерлері 

арасындағы Республикалық қашықтықтан 

өткізілетін педагогикалық олимпиадасы 

«Балаларға берілген жүрек»  

Қараша-

желтоқсан 

2016 

 

байқау РОӘҚБО сайты Әлеуметтік- 

педагогикалық 

бағыт бөлімі 

111. «Жалпыға міндетті оқу қоры» қаржысы 

шеңберінде «Отанымыздың астанасы – 

Астананы зерделейміз» өлкетанушылық 

жобасын іске асыру  

Жыл бойы Астана қ. 

экскурсия 

 Астана қ. Туристік-

өлкетанушылық 

және 

экологиялық-

биологиялық 

бағыт бөлімі 

6 түйінді бағыт: 

РҚБОӘО қызметтерін ақпараттық қамтамасыз ету  

112. Орталық қызметінің бірыңғай техникалық 

және ақпараттық саясатын жүзеге асыру  

   жыл бойы 

 

 Материалды 

сайтқа 

орналастыру  

Астана қ. Ақпараттық-

талдау бөлімі 

113. РҚБОӘО қызметі туралы 4 тоқсанның, 

жарты жылдың және 2016 жылғы 

қорытындылар жөнінде ақпараттық және 

талдамалық есептер даярлау 

2016 

Наурыз, 

маусым, 

қыркүйек, 

желтоқсан 

Есептер Астана қ. Ақпараттық-

талдау бөлімі 

Бөлім 

жетекшілері 

 

114. Сайтқа электрондық нұсқаларды 

орналастыру: 

- Балалардың ғылыми-техникалық 

«Темірқазық» журналы; 

2016 

Наурыз, 

маусым, 

қыркүйек, 

Журналдардың 

электрондық 

нұсқасы 

Астана қ. Ақпараттық-

талдау бөлімі 



 

 

-  Балалардың экологиялық-биологиялық 

«Экоәлем» журналы; 

- «Қосымша білім және тәрбие. 

Дополнительное образование и 

воспитание» ғылыми-педагогикалық 

журналы 

желтоқсан 

115. РҚБОӘО 2017 жылдың І және ІІ 

жартыжылдығына медиажоспарды әзірлеу 

және бекіту 

Қаңтар, 

маусым 

 Медиажоспар Астана қ. Ақпараттық-

талдау бөлімі  

116. Орталықтың кешендік медиажоспарына 

сәйкес мақалалар мен бейнематериалдарды 

баспасөзде және әлеуметтік желілерге 

орналастыру  

жыл бойы 

 

 

 

Материалдарды 

орналастыру 

Астана қ. Ақпараттық-

талдау бөлімі 

117. РҚБОӘО жоспарына сәйкес іс-шаралар 

баспасөз хабарламасын даярлау  

 Белгіленген 

мерзімге 

сәйкес   

 

 БАҚ 

орналастыру  

Астана қ. Ақпараттық-

талдау бөлімі 

118. Балаларға қосымша білім беру бағыттары 

бойынша іс-шаралар туралы сайтқа 

мәтіндік материалдар даярлау  

Жыл бойы Материалдар  Астана қ. Ақпараттық-

талдау бөлімі 

119. Іс-шаралар презентациясы үшін слайдтар 

әзірлеу  

Жыл бойы Слайдтар  Астана қ. Ақпараттық-

талдау бөлімі 

120. Педагогтердің республикалық Тамыз 

кеңесіне материалдар дайындау  

маусым-шілде 

   

Тамыз 

кеңесінің 

материалдары    

Астана қ. Ақпараттық-

талдау бөлімі 

бөлім 

жетекшілері 



 

 

121. РҚБОӘО 2017 жылға арналған Жұмыс 

жоспарын әзірлеу және бекіту  

2016 жылғы 

желтоқсан 

 

жоспар Астана қ. Ақпараттық-

талдау бөлімі 

7 түйінді бағыт: 

РҚБОӘО қызметін қаржылық қамтамасыз ету  

122. Бухгалтерлік есеп пен есептілікті жүргізуді 

ұйымдастыру: 

-  «Қаржыландыру жоспарын орындау 

туралы» жинақталған бухгалтерлік есепті 

құру; 

-   бухгалтерлік есеп пен есептілікті 

жүргізу; 

- ақшалай және материалдық ресурстарға 

инвентаризация жүргізу  

 

 

қаңтар,шілде, 

қазан  

 

үнемі 

1 қазанға  

 

 

 

есеп 

 

есеп, 

инвентаризация 

бойынша акт 

Астана қ. 

 

Бухгалтерия 

 

123. Бухгалтерлік есептілік есебінде 

шаруашылық операциялар, активтер 

қозғалысы, шығыстар мен табыстарды 

қалыптастыру, міндеткерлікті орындауды 

дер кезінде және дәл көрсету  

жыл бойы бухгалтерлік 

операциялар 

Астана қ. Бухгалтерия 

 

124. Іс-шаралар жоспары, штаттық кесте 

жөнінде шығыстар сметасын құрастыру, 

мемлекеттік сатып алу рәсімдерін бекіту 

және жүргізу  

жыл бойы 

қажеттілігіне 

қарай  

жоспар,  

смета 

Астана қ. Бухгалтерия 

125. Бухгалтерлік есепке сәйкес бөлім жөніндегі 

бастапқы құжаттарды ресімдеу, қабылдау 

және бақылау және оларды есептілік 

өңдеуге даярлау  

күнделікті Бастапқы 

құжаттар 

Астана қ. Бухгалтерия 

126. РҚБОӘО шығыстары мен табыстары ай сайын, Түрлері Астана қ. Бухгалтерия 



 

 

туралы қаржылық есепті дайындау  тоқсан сайын, 

жыл сайын  

бойынша 

есептер  

127. Мемлекеттік органдардың мемлекеттік 

сатып алу байқауларына қатысу  

2015 жыл байқаулар Астана қ. Бухгалтерия 

128. Кінәрат-талаптық исктер бойынша жұмыс  қажеттілік 

бойынша 

хаттар Астана қ. Бухгалтерия 

129. РҚБОӘО ұстап тұруға арналған қаржының 

тиімді және дұрыс жұмсалуына бақылауды 

жүзеге асыру   

үнемі ақпарат  Бухгалтерия 

 8 түйінді бағыты: 

Әкімшілік қызмет. Қызметкерлердің әлеуетін арттыру  

130. РҚБОӘО оқу-әдістемелік отырысы  Март, май, 

август, 

октябрь  

 

хаттамалар Астана қ. Ақпараттық-

талдамалық 

бөлім,  

Заңгер  

131. Бұйрықтарды, хаттамаларды даярлау  тұрақты Хаттар, 

бұйрықтар, 

хаттамалар  

 

Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор, Заңгер  

 

132. Ішкі актілерге құқықтық сараптама 

(бұйрықтар, ережелер және т.б.) 

тұрақты Бұйрықтар, 

ережелер  

 

Астана қ. Заңгер 

133. РҚБОӘО қызметкерлерін аппараттық оқыту 

үшін Құқық қорғау органдары, ҚР 

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 

агенттік және т.б. жемқорлықтың алдын алу 

және ескерту мәселелері бойынша 

тақырыптар тізімін әзірлеу және бекіту  

Қаңтар, 

қыркүйек 

Жоспар-кесте Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор, Заңгер  

 

134. РҚБОӘО қызметкерлерінің біліктілігін Жыл бойы Жоспар-кесте Астана қ. Кадрлар 



 

 

арттыру  жөніндегі 

инспектор 

135. Кодификациялық жұмысты жүргізу 

(Қазақстан Республикасының заңнамалық, 

нормативтік құқықтық актілеріне енгізілген 

өзгерістер мен толықтырулар туралы 

РҚБОӘО қызметкерлерін таныстыру) 

Жыл бойы Заңнамалық, 

нормативтік 

құқықтық 

актілер  

 

Астана қ. Заңгер 

136. РҚБОӘО қызметкерлерінің жұмысқа 

қабылдануы, ауысуы және жұмыстан 

босауына байланысты ағымдық құжаттарын 

ресімдеу.  

Жыл бойы Еңбек келісім 

шарты 

Қосымша шарт 

Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор 

137. Қызметкерлердің жеке істерін 

қалыптастыру, жүйелеу және 

жиынтықтылау  

Жұмысқа 

қабылданған 

кезде  

Жеке істер Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор 

138. Еңбек кітапшаларын есепке алу және 

ресімдеу  

Жыл бойы Еңбек 

кітапшасы 

Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор 

139. Жұмыс уақыты есебі табелін жүргізу, 

еңбекке жарамсыздық туралы қағаздарын 

ресімдеу   

ай сайын  

25-не дейін  

табель Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор 

140. Ішкі тәртіп ережелерін сақтауды  қадағалау тұрақты бақылау Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор 

141. РҚБОӘО қызметкерлерінің саны туралы 

есеп  

Тоқсан сайын есеп Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор 

142. РҚБОӘО ережелерін, Орталық 

қызметкерлерінің лауазымдық 

нұсқаулықтарын, Ішкі еңбек тәртібі 

2016 

қаңтар 

 

Ережелер, 

лауазымдық 

нұсқаулықтар 

Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор, Заңгер 



 

 

ережелірін, қызметкерлермен келісім шарт 

жасауды бекіту  

 

 

143. РҚБОӘО қызметкерлерін ҚР Ұлттық 

мұрағаты қызметкерлерін тарту арқылы 

қолданыстағы заңнамаларға сәйкес 

мұрағатқа істерді ресімдеу мен тапсыру 

бойынша оқытуды ұйымдастыру және 

өткізу  

2016 

наурыз 

 

хаттама Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор 

144. РҚБОӘО 2012 жылғы құжаттарын 

техникалық өңдеу  және оны «Қазақстан 

Республикасы Ұлттық мұрағаты» РММ 

мемлекеттік сақтауға өткізуді қамтамасыз 

ету  

2016 

наурыз 

 

ҚР Ұлттық 

мұрағатының 

СТК хаттамасы  

Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор, 

Заңгер, 

Бөлім 

жетекшілері 

145. «Қазақстан Республикасы Ұлттық 

мұрағаты» РММ мемлекеттік сақтауға 

РҚБОӘО 2010-2011 жылғы құжаттарын 

өткізу  

2016 

мамыр 

 

ҚР Ұлттық 

мұрағатына 

істерді өткізу-

қабылдау актісі  

Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор, Заңгер 

146. Бөлімдердегі істер номенклатурасы 

бойынша іс жүргізу құжаттарының 

дұрыстығын тексеру  

2016 

сәуір 

 

Комитет 

басшылығына 

есеп  

Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор 

147.  Бөлімдердің 2013 жылғы құжаттарын 

РҚБОӘО мұрағатына өткізу-қабылдау  

Бекітілген 

кесте 

бойынша 

өткізу-

қабылдау актісі  

Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор 

148. РҚБОӘО әдіскерлерін аттестациялау 

бойынша аттестациялық және 

сараптамалық комиссияны жаңарту  

2016 

қаңтар 

 

бұйрық Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор 

149. РҚБОӘО қызметкерлерін аттестациялау 

бойынша жұмыстар. ҚР БҒМ енгізу үшін 

2016 

мамыр 

Комиссия 

хаттамасы 

Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 



 

 

құжаттарды даярлау   инспектор 

150. РҚБОӘО қызметкерлерінің еңбек өтілін 

анықтау жөнінде комиссия жұмысын 

ұйымдастыру және өткізу  

Қажеттілікке 

қарай 

Хаттамалық 

шешім 

Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор,  

Заңгер 

 

151. РҚБОӘО атқарушылық тәртіп жөніндегі 

жұмысын ұйымдастыру және өткізу 

Апта сайын Хаттамалық 

шешім 

Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор, Заңгер  

152. РҚБОӘО тәртіптік комиссиясының 

жұмысын ұйымдастыру және өткізу  

Қажеттілікке 

қарай 

Хаттамалық 

шешім 

Астана қ. Кадрлар 

жөніндегі 

инспектор, Заңгер 

9 түйінді бағыты: 

 ВЕДОМСТВОАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ  

153. Қосымша білім беру бағыттары бойынша 

білім беру ұйымдары басшыларының 

Үйлестіру кеңесі отырыстарын 

ұйымдастыру және өткізу  

2016 

Ақпан, 

наурыз, 

мамыр, тамыз, 

қараша 

хаттамалар Астана қ. Ақпараттық-

талдамалық 

бөлім  

Бөлім 

жетекшілері  

154. Балаларға қосымша білім беруді дамыту 

бағыттарына арналған ведомствоаралық 

және халықаралық іс-шараларға қатысу  

2016 

наурыз 

меморандумдар Астана қ. Бөлім 

жетекшілері 

155. Балалардың формалды емес білім алуы 

мәселелері және балалардың сабақтан тыс 

уақыттарын қамту бойынша халықаралық 

тәжірибені зерделеу  

Жыл бойы Талдамалық 

материал 

Астана қ. Ақпараттық-

талдамалық 

бөлім  

Бөлім 

жетекшілері  

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


