
Ведомстволық бағынысты ұйым басшыларының Республикалық БАҚ-та және әлеуметтік желілерде сөз сөйлеу кестесі (2021 жылғы тамыз) 

Дүйсенбі 

2 тамыз 

Сейсенбі 

3 тамыз 

Сәрсенбі 

4 тамыз 

Бейсенбі 

5 тамыз 

Жұма 

6 тамыз 
Сенбі 

7 тамыз 

Жексенбі 

8 тамыз 

 РҚББОӘО  

ресми сайты 

www.ziyatker.org,  жеке 

беттер (facebook, 

Instagram)   

көркем-эстетикалық 

бағыттағы мектептен тыс 

ұйымдар педагогтерінің 

курстан кейінгі қызметі 

туралы 

  РҚББОӘО  

ресми сайты www.ziyatker.org,  

жеке беттер (facebook, Instagram)   

ҚР педагогикалық қызметкерлерінің 

тамыз конференциясы шеңберінде 

онлайн вебинарлар өткізу туралы 

 Демалыс Демалыс 

Дүйсенбі 

9 тамыз 

Сейсенбі 

10 тамыз 

Сәрсенбі 

11 тамыз 

Бейсенбі 

12 тамыз 

Жұма 

13 тамыз 

Сенбі 

14 тамыз 

Жексенбі 

15 тамыз 

РҚББОӘО  

ресми сайты 

www.ziyatker.org,  жеке 

беттер (facebook, 

Instagram)   

Өскемен қаласының 

оқушылар шығармашылық 

сарайының жұмысы туралы 

  РҚББОӘО  

ресми сайты www.ziyatker.org,  

жеке беттер (facebook, Instagram)   

Павлодар қаласының Балалар музыка 

мектебінің жұмыс тәжірибесінен 

 Демалыс Демалыс 

Дүйсенбі 

16 тамыз 

Сейсенбі 

17 тамыз 

Сәрсенбі 

18 тамыз 

Бейсенбі 

19 тамыз 

Жұма 

20 тамыз 

Сенбі 

21 тамыз 

Жексенбі 

22 тамыз 

 РҚББОӘО  

ресми сайты 

www.ziyatker.org,  

жеке беттер 

(facebook, Instagram)   

педагогикалық ұжым 

қызметінің тиімділігі 

туралы 

Оқушылар сарайы. М. 

М. Катаева Павлодар 

қ.  

  

 

РҚББОӘО  

ресми сайты www.ziyatker.org,  жеке 

беттер (facebook, Instagram)   

«Көміртек ізін өлшеңіз» жобасы бойынша 

«Жер біздің  – ортақ үйіміз» байқауын 

өтккізу туралы 

Демалыс Демалыс 

Дүйсенбі 

23 тамыз 

Сейсенбі 

24 тамыз 

Сәрсенбі 

25 тамыз 

Бейсенбі 

26 тамыз 

Жұма 

27 тамыз 

Сенбі 

28 тамыз 

Жексенбі 

29 тамыз 

  РҚББОӘО  

ресми сайты 

www.ziyatker.org,  жеке 

беттер (facebook, 

Instagram)   

Жамбыл облысы Меркі 

ауданының «Өркен» 

балалар шығармашылығын 

дамыту орталығының 

қызметі туралы 

 РҚББОӘО  

ресми сайты www.ziyatker.org,  жеке 

беттер (facebook, Instagram)   

Павлодар облысы Павлодар қаласының 

Балалар-жасөспірімдер экология және 

туризм орталығының жұмысы туралы 

Демалыс Демалыс 

Дүйсенбі 

30 тамыз 

Сейсенбі 

31 тамыз 

Сәрсенбі 

1 қыркүйек 

Бейсенбі 

2 қыркүйек 

Жұма 

3 қыркүйек 

Сенбі 

4 қыркүйек 

Жексенбі 

5 қыркүйек 

Демалыс  

 

 РҚББОӘО  

ресми сайты www.ziyatker.org,  

жеке беттер (facebook, Instagram)   

Ақтөбе облысы Ақтөбе қалалық 

Оқушылар сарайының жұмысы 

туралы 

 Демалыс Демалыс 

Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі Жексенбі 
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6 қыркүйек 7 қыркүйек 8 қыркүйек 9 қыркүйек 10 қыркүйек 11 қыркүйек 12 қыркүйек 

 РҚББОӘО  

ресми сайты 

www.ziyatker.org,  

жеке беттер 

(facebook, Instagram)   

 

 

  РҚББОӘО  

ресми сайты www.ziyatker.org,  жеке 

беттер (facebook, Instagram)   

Жамбыл облысы Тараз қаласындағы 

мектептен тыс жұмыс және балалар 

шығармашылығы орталығының жұмысы 

туралы 

Демалыс Демалыс 

Дүйсенбі 

13 қыркүйек 

Сейсенбі 

14 қыркүйек 

Сәрсенбі 

15 қыркүйек 

Бейсенбі 

16 қыркүйек 

Жұма 

17 қыркүйек 

Сенбі 

18 қыркүйек 

Жексенбі 

19 қыркүйек 

  РҚББОӘО  

ресми сайты 

www.ziyatker.org,  жеке 

беттер (facebook, 

Instagram)   

Павлодар облысы 

Шарбақты ауылындағы 

«Радуга» мектептен тыс 

жұмыс орталығының 

жұмысы туралы 

 РҚББОӘО  

ресми сайты www.ziyatker.org,  жеке 

беттер (facebook, Instagram)   

«Тәуелсіз Қазақстан-балалар көзімен» 

(Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 

арналған «Бояулар құпиясы» байқауы 

туралы)  

Демалыс Демалыс 

Дүйсенбі 

20 қыркүйек 

Сейсенбі 

21 қыркүйек 

Сәрсенбі 

22 қыркүйек 

Бейсенбі 

23  қыркүйек 

Жұма 

24 қыркүйек 

Сенбі 

25  қыркүйек 

Жексенбі 

26 қыркүйек 

 РҚББОӘО  

ресми сайты 

www.ziyatker.org,  

жеке беттер 

(facebook, Instagram)   

Ақмола облысы 

Аршалы кентінің 

техникалық 

шығармашылық 

орталығының қызметі 

туралы 

 РҚББОӘО  

ресми сайты www.ziyatker.org,  

жеке беттер (facebook, Instagram)   
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