
 

 

 



 

 

«РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ» РҚМҚ 

2018 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-

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.  Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.А. Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласын іске асыру. 

«Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы 

жаңғырту бойынша Жоспарды іске асыру  

Жыл бойы Ақпарат  

 

Астана қ. Бөлім жетекшілері 

2.  ҚР Президенті Н. Назарбаевтың 

«Қазақстандық жол - 2050: бір-

мақсат, бір-мүдде, бір-келешек» 

жолдауында алға қойылған 

«Мәңгілік Ел» Ұлттық идеясын іске 

Жыл бойы Ақпарат Астана қ. Бөлім жетекшілері 



 

 

асыру  
2016-2018 жылдарға арналған «Мәңгілік Ел» 

Патриоттық Актісі құндылықтарын 

жүргізу бойынша іс-шараларды іске асыру  

3.  Қазақстан Республикасында білім 

беруді және ғылымды дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасын іске 

асыру (Қосымша біліммен қамтылған 

оқушылардың үлесі: 2019 – 70 %) 

Қазақстан Республикасында білім 

беруді және ғылымды дамытудың 2016 

- 2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру бойынша Іс-

шаралар жоспарының тарауларын 

орындау (2016 жылғы 25 сәуірдегі № 243 

ҚР өкіметінің қаулысы) 

Жыл бойы Ақпарат Астана қ. Бөлім жетекшілері 

4.  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 

Жыл бойы Ақпарат Астана қ. Бөлім жетекшілері 



 

 

%-ға дейін. 

5.  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 

6.  Балаларға қосымша білім беру 

сұрақтары бойынша нормативтік 

құқықтық актілерді жетілдіру бойынша 

ұсыныстарды әзірлеу: 

- облыстық және аудандық (қалалық) 

деңгейлерде қосымша білім беру 

ұйымдарының қызметін жіктеу 

бөлімінде; 

- балалар музыка мектептерінің, 

балалар көркемөнер мектептерінің 

және балалар өнер мектептерінің білім 

беру бағдарламаларын әзірлеу; 

- Қазақстан Республикасының 

территориясында білім алушылардың 

туристік жорықтарын, 

экспедицияларын және 

экскурсияларын ұйымдастыру және 

өткізу Ережелерін; 

Жыл бойына ҚР-ның БҒМ-не 

ұсыныс 

Астана қ. Директордың 

орынбасарлары, 

бөлім жетекшілері 



 

 

- туристік жорықтарды жүруге және 

спорттық бағдарлануға арналған 

нормативтерді әзірлеу; 

- қосымша білім беру ұйымдарыны 

құрылғылармен және жихаздармен 

жабдықтау Ережелерін әзірлеуге 

қатысу 

Түйінді бағыт 3: 

БАЛАЛАРҒА ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДІ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ,  

ОНЫҢ ІШІНДЕ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАРДЫ ЖӘНЕ  

ҰСЫНЫМДАРДЫ ӘЗІРЛЕУ 

7.  Балалардың «Темірқазық» ғылыми- 

техникалық журналы мен «Экоәлем» 

экологиялық-биологиялық журналы 

Наурыз 

Маусым 

Қыркүйек 

Желтоқсан 

 

4 номера 

 

Астана қ. Ғылыми- техникалық 

бағыттағы бөлім 

Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім  

8.  «Қазақ музыка әдебиеті»; 

- «Сольфеджио»; 

- «Хор сыныбы»; 

- «Домбыра»; 

- «Қобыз»; 

- «Қылқобыз»; 

- «Жетіген»; 

- «Сазсырнай»; 

- «Қазақ ұлттық аспаптары оркестрі»; 

- «Әлем музыка әдебиеті» пәндері 

бойынша Балалар музыка 

мектептерінің, балалар көркемөнер 

Мамыр 

 

Білім беру 

бағдарламалары 

Астана қ. 

 

 

Көркем-эстетикалық 

бағыттағы бөлім 



 

 

мектептерінің және өнер мектептерінің 

білім беру бағдарламалары 

9.  «Ғылыми-техникалық шығармашылық 

және өнертапқышытық бойынша 

деңгейлік білім бағдарламаларын 

әзірлеу» әдістемелік ұсыным 

Мамыр 

 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

 Астана қ. Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

10.  - «Білім беру ұйымдарында туристік-

өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру»; 

- «Мектептік туристік жарыстардағы 

төрешілік»; 

- «Қосымша білім беру ұйымдарымен 

қарым-қатынас арқылы мектептегі 

заманауи экологиялық тәрбие»; 

- «Туристік құралдар мен жабдықтарды 

сақтау» әдістемелік ұсынымдары 

Мамыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

 Астана қ. Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім  

11.  - «Мектептен тыс қосымша білім беру 

ұйымдарында іс-қағаздарды жүргізу»; 

- «Рухани жаңғыру: туған жер – алтын 

бесік» қосымша білім беру 

жағдайында «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының идеясын іске асыру» 

әдістемелік ұсынымдарын әзірлеу 

Мамыр 

 

 

 

 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

 Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

 

12.  Қосымша білім беру құралдары 

арқылы ерекше білім беруге 

қажеттілігі бар балалармен жұмысты 

ұйымдастыру» әдістемелік 

ұсынымдары 

Мамыр 

 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

 Астана қ. Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім  

13.  Павлодар қаласының Құрманғазы 

атындағы №1 балалар музыка 

Маусым Кітап Астана қ. 

Павлодар қ. 

Көркемдік-

эстетикалық 



 

 

мектебінің, Қостанай қаласының №1 

балалар музыка мектебінің, Көкшетау 

қаласының балалар көркемөнер 

мектебінің, Алматы қаласының 

оқушылар сарайының, Ақтөбе 

қаласының қалалық оқушылар 

сарайының тәжірибесін зерттеу және 

жалпылау 

бағыттағы бөлім 

14.  Алматы қаласының жас туристер 

станциясының тәжірибесін зерттеу 

және жалпылау 

Маусым Кітап Астана қ. 

 

 

Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

15.  Әдістемелік ұсынымдар: 

- «Мұражай жұмысын ұйымдастыру 

ерекшеліктері – балаларға патриоттық 

тәрбие берудің ажырамас бөлігі»; 

- «Тұрғылықты жері бойынша 

балалармен және жасөспірімдермен 

жұмысты ұйымдастыру» 

Тамыз 

 

Әдістемелік 

ұсынымдар: 

 

 Астана қ. Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім  

16.  - «Сурет»; 

- «Балалар хорымен жұмыс»; 

- «Балалар музыка театры» - Балалар 

музыка мектептерінің, балалар 

көркемөнер мектептерінің және өнер 

мектептерінің оқу-әдістемелік 

құралдары 

 

Тамыз 

 

Оқу-әдістемелік 

құрал 

Астана қ. Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

17.  Әдістемелік ұсынымдар: 

- «Техникалық шығармашылық және  

Тамыз 

 

Әдістемелік 

ұсынымдар 

 Астана қ. Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 



 

 

өнертапқыштық (әуе, зымыран, көлік, 

кеме құрастыру және т.б.) сайысын 

ұйымдастыру және өткізу»; 

- «Үйірме сабақтарында  оқушылардың 

шығармашылығын және техникалық  

ойлау қабілеттерін жандандыру 

жолдары»   

 

18.  2019 жылға арналған өңірлік және 

республикалық іс-шараларды 

ұйымдастыру және өткізу бойынша 

әдістемелік ұсынымдар 

 

Тамыз 

 

Әдістемелік 

ұсынымдар: 

 

 Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

 

19.  Әдістемелік ұсынымдар: 

- «Ерекше білім беруге қажеттіліктері 

бар балалар тобымен туристік-

өлкетану жұмысын ұйымдастыру»; 

- Жас натуралистер станциясына 

арналған білім беру бағдарламаларын 

әзірлеу бойынша әдістемелік 

ұсынымдар; 

-  «Білім алушылардың жобалық-

зерттеу қызметін ұйымдастыру» 

Тамыз 

 

Әдістемелік 

ұсынымдар: 

 

 Астана қ. Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім  

20.  - «Би әліпбиі. Хореография пәндерін 

оқыту»; 

- «Сахна тілі»; 

- «Ішекті-ысқылы аспаптарда ойнауға 

оқыту» – Балалар музыка 

мектептерінің, балалар көркемөнер 

мектептерінің және өнер мектептерінің 

Қазан 

 

Оқу-әдістемелік 

құрал 

Астана қ. Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 



 

 

оқу-әдістемелік құралдары 

Түйінді бағыт 4: 

БАЛАЛАРҒА ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДІҢ ПЕДАГОГИКА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ КУРСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 

21.  «Қосымша білім беру жағдайында 

білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту» 

мамандандырылған тақырыптары 

бойынша: 

- Үрлемелі және соқпалы аспаптарда 

ойнауға оқытудың заманауи 

әдістемелері»; 

- «Ішекті-ысқылы аспаптарда ойнауға 

оқытудың заманауи әдістемелері»; 

- «Мектеп жасына дейінгі баланы 

көркем-эстетикалық дамыту»; 

- «Балаларға қосымша білім берудің 

сапасын, қолжетімділігін және 

тиімділігін қамтамасыз ету» 

Қаңтар Курстар 

 

 

 

 

 

Павлодар қ. 

 

Алматы қ. 

 

 

Астана қ. 

 

 

г. Актобе 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

22.   «Қосымша білім беру жағдайында 

білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту» 

мамандандырылған тақырыптары 

бойынша: 

- «Радиобасқару моделдері,  

автомобиль, ұшақ, кеме және басқа да 

техникаларды басқару жүйесі» 

-«Ым-ишарат тілін үйренейік-

кедергісіз тілдесейік!» 

Ақпан Курстар  

 

 

 

Астана қ. 

 

Ақтөбе қ. 

Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 



 

 

23.  «Балаларға қосымша білім беру 

жүйесін реттейтін заңнамалық және 

нормативтік құқықтық актілер» 

Ақпан  Семинар Астана қ. Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

24.  «Қосымша білім беру жүйесінде 

балалардың әлеуметтік-тұлғалық 

дамуы (әскери-патриоттық тәрбие, 

балалар қоғамдық қозғалысы)» 

Ақпан  Курстар Өскемен қ. Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім  

25.  «Білім беру ұйымдарында қосымша 

білімнің туристік-өлкетану бағыты 

бойынша инновациялық 

педагогикалық технологиялар» 

Ақпан Курстар Көкшетау қ. Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

26.  «Экологиялық-биологиялық бағытта 

балаларға қосымша білім беру 

ұйымдарындағы педагогикалық 

технологиялар» 

Наурыз Курстар Алматы қ. Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

27.  «Қосымша білім беру жағдайында 

білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту» 

мамандандырылған тақырыптары 

бойынша:  

- «Хорда орындаушылықты 

дамытудың заманауи үрдістері»; 

- «Қазақ ұлттық аспаптарына 

оқытудың заманауи әдістері» 

Наурыз Курстар  

 

 

 

  

Астана қ. 

 

 

 Тараз қ. 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

28.  «Қосымша білім беру жағдайында 

білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту» тақырыптары 

бойынша:  

- «Жазғы сауықтыру және мектеп 

Сәуір Курстар  

 

 

 Шучинск қ. 

Алматы қ. 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім  



 

 

жанындағы лагерлерде балалардың 

жазғы демалысын ұйымдастыру»; 

- «Балаларға қосымша білім беру 

жағдайында ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балалармен 

түзету жұмысының психологиялық 

негіздері» 

 

 

Қарағанды қ. 

29.  «Қосымша білім беру жағдайында 

білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Қазақ ұлттық 

аспаптарына оқытудың заманауи 

әдістері» 

Сәуір Курстар Атырау қ. Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

30.  «Қосымша білім беру жағдайында 

білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Білім алушы 

тұлғасының әлеуметтенуі» 

Сәуір Курстар Ақтөбе қ. Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

  

31.  «Балалар-жасөспірімдер туризмінің 

белсенді түрлерін ұйымдастырудың 

және өткізудің ерекшеліктері» 

Сәуір Курстар  Шымкент қ. Туристік-өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

32.  «Ерекше білім алу қажеттіліктері бар 

балаларды әлеуметтік-педагогикалық 

қолдау» 

Мамыр Курстар Атырау қ. Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім 

33.  «Аудармашылардың кәсіпқой қызмет 

негіздері» атты республикалық 

біліктілік арттыру курстары» 

Мамыр Курстар Астана қ. Ғылыми- техникалық 

бағыттағы бөлім 

 

34.  «Қосымша білім беру жағдайында 

білім алушы тұлғасының 

әлеуметтенуі» 

Маусым Курстар  Ақмола 

облысы, 

Щучинск қ. 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім 



 

 

35.  «Қосымша білім беру жүйесінде білім 

алушыларды патриоттық тәрбиелеу 

бойынша жұмысты ұйымдастыру» 

Тамыз Курстар Астана қ. Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім  

36.  «Адамгершілік-патриоттық тәрбиелеу 

педагогикалық ұжымның қызметінде 

жүйе түзуші фактор: тәжірибе және 

келешегі» 

Қыркүйек Курстар Алматы қ. Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім  

37.  «Балаларға арналған қосымша білім 

беру ұйымдары қызметін басқарудың 

қазіргі үрдістері» 

Қыркүйек Курстар Орал қ. Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

38.  «Сыныптан тыс жұмыс аясында 

балалармен туристік-өлкетану 

жұмыстарын ұйымдастыру» 

Қазан Курстар Алматы қ. Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

39.  «Қосымша білім беру жағдайында 

білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту» тақырыптары 

бойынша:  

- «Дәстүрлі ән сыныбында білім 

алушыларды орындаушылық 

шеберлікке үйретудің заманауи 

технологиялары»  

- «Баян, аккордеон, гитараға оқыту 

процесіндегі педагогикалық 

технологиялар» 

Қараша Курстар  

 

 

 

Ақтау қ. 

 

 

Қостанай қ. 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

 



 

 

40.  «Қосымша білім беру жағдайында 

білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Балаларға 

қосымша білім берудің сапасын, 

қолжетімділігін және тиімділігін 

қамтамасыз ету»  

Қараша Курстар Өскемен қ. Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім  

Түйінді бағыт 5: 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЛАР, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ БАР  

МЕКТЕПТЕН ТЫС ІС-ШАРАЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 

Республикалық іс-шаралар 

41.  Балалар музыка мектептері және өнер 

мектептерінің білім алушылары - жас 

музыканттардың 51 Республикалық 

фестиваль-байқауы 

Наурыз 

  

 

Фестиваль   Қарағанды қ. Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

 

42.  «Театрдың ғажайып әлемі» театр 

өнерінің республикалық фестиваль-

байқауы 

 

Наурыз Фестиваль Өскемен қ. Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

 

43.  «Ақ шағала» республикалық хореогра-

фиялық фестиваль-байқауы 

Наурыз Фестиваль Қызылорда қ. Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

Оразбекова А.М. 

44.  «Қазақстан балалары шексіз әлемде!» 

балалар кино шығармашылығының рес-

публикалық фестивалі 

Наурыз фестиваль Атырау облысы, 

Атырау қ. 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағытындағы бөлім  

Кульжанова Б.Т. 



 

 

45.  «Бояулар құпиясы» жас суретшілердің 

республикалық байқауы 

 

Мамыр Байқау Қостанай қ. Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім  

Оразбекова А.М. 

46.  «Менің Отаным – Қазақстан» туристік 

экспедициялық жасақтарының 

республикалық слеті  

 

Мамыр Слет Ақмола облысы 

 

Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

Тойбекова А.Л. 

47.  «Жас ұлан» әскери-спорттық ойынның 

республикалық финалы 

 

Мамыр Байқау Алматы облысы, 

Талғар ауданы 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағытындағы бөлім  

Кульжанова Б.Т. 

48.  Балалар мен жастардың музыкалық 

оркестрлері және ансамбльдерінің шеруі 

Маусым Шеру Республиканың 

елді-мекен 

жерлері 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

 

49.  «Табиғатты аяла» жас өлкетанушылар, 

экологтар мен табиғат зерттеушілерінің 

республикалық форумы 

Маусым Форум Маңғыстау 

облысы, Ақтау 

қаласы 

Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

Мендыгарина А.Б. 

50.  Техникалық шығармашылық және 

өнертапқыштардың (әуе, зымыран, 

көлік, кеме құрастыру) республикалық 

жарысы 

Маусым Жарыс Шығыс 

Қазақстан 

облысы 

Ғылыми-техникалық 

бағытындағы  бөлім 

 

51.  «Алтын қазына» көркем және сәндік-

қолданбалы өнер бойынша балалар 

шығармашылығының республикалық 

көрме-байқауы 

Қазан Көрме-байқауы Алматы қ. Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағытындағы бөлім  

 



 

 

52.  «Мамандықтар әлемін ашамыз» 

қосымша білім беру бағыттары 

бойынша республикалық форум 

Қазан Форум СҚО, Петропавл 

қаласы 

Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

Тойбекова А.Л. 

53.  «Менің бастамам – менің Отаным үшін» 

шығармашылық жобалардың 

республикалық байқауы  

Қазан Байқау Ақтөбе облысы, 

Ақтөбе қаласы 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағытындағы бөлім  

 

54.  «Ұлы өнертапқыштыққа алғашқы 

қадам» инновациялық идеялар 

республикалық байқауы 

Қараша Байқау Алматы қ. Ғылыми-техникалық 

бағытындағы  бөлім 

 
 

ҚАШЫҚТЫҚТАН ӨТКІЗІЛЕТІН ИНТЕРНЕТ-БАЙҚАУЛАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 
 

55.  «Поэзияның асқар шыңы – Мұқағали 

Мақатаев» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Қаңтар- 

ақпан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

56.   «Ана – өмір, ана – көктем, ана – гүл» 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Қаңтар-

наурыз 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

57.  «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске 

асыру аясында «Аяз ата мен 

Ақшақардың бастан кешкен оқиғалары»  

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық комикстер интернет-

байқау 

Қаңтар- 

ақпан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім 



 

 

58.  8-наурыз күніне арналған «Әлемнің 

жарығын сыйладың сен маған» 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

Қаңтар-

наурыз 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім  

59.   «Кітап – өмір ұстазы» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау  

Қаңтар-

ақпан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

60.   «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні!» 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Қаңтар-

наурыз 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

61.  «Болашақтағы менің қалам!» 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық суреттер байқау 

Қаңтар-

ақпан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

 

62.  «Астана – жас ұрпақтын көздерімен»  

елорданың 20 жылдығына арналған 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау  

Қаңтар-

наурыз 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

63.  «Менің хоббиім» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Қаңтар-

ақпан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

64.  «Ата-баба мұрасы» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Қаңтар-

наурыз 

 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

65.  «Менің сүйікті қалам!» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Қаңтар-

ақпан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 

66.  «Тарихтағы тұлға. Еліміздің терең 

тарихы!» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Қаңтар-

ақпан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ғылыми-техникалық 

бағыттағы бөлім 



 

 

67.  «Қазақ даласының ұлы тұлғалары» 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Қаңтар-

наурыз 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

68.  «Менің ғаламшарым!» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Қаңтар-

наурыз 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

69.   «Мен – Отанымның патриотымын!» 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Қаңтар-

наурыз 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

70.   «Еңбек түбі –  береке» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Ақпан-

мамыр 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

71.   «Желбіре, жеңіс жалауы!» 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Ақпан-

мамыр 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

72.  «Үздік ашық сабақ» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Ақпан-

наурыз 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

73.  «Сән театры» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Ақпан-

наурыз 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

74.  «Ғажайыптар қасымда» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Ақпан-

наурыз 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

75.  «Ең әдемі анама!» республикалық 

қашықтықтан өткізілетін 8-наурызға 

арналған ашық хаттардың интернет-

байқау 

Ақпан-

наурыз 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 



 

 

76.  «Қарапайым авиамоделдерді дайындау 

бойынша шеберлік сыныптар: жабық 

бөлмеге арналған ұшу планерлері» 

бейнесабақтардың республикалық 

қашықтықтан өткізілетін интернет-

байқау  

Ақпан Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ғылыми- техникалық 

бағыттағы бөлім 

  

77.  «Менің жетістіктерім» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Ақпан-сәуір Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

78.  «Пластилиннен үздік туынды» 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Ақпан-сәуір Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

79.   «Бақытты балалық шақ!» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Наурыз- 

маусым 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

80.   «Әсем қала – Астана!» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Наурыз- 

мамыр 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

81.  «Жұлдыз бол!» қашықтықтан 

өткізілетін таланттар республикалық 

интернет-байқау 

Наурыз- 

сәуір 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

82.  «Денсаулық. Спорт» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Наурыз- 

сәуір 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

83.  Жеңіс күніне арналған «Жақындарыма 

хат» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Наурыз- 

мамыр 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 



 

 

84.  «Менің отбасымның әскери тарихы» 

қашықтықтан өткізілетін шығарма 

республикалық интернет-байқауы 

Наурыз- 

мамыр 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

85.  «Қосымша білім беру педагогтерінің 

арасында әуе және кеме модельдеу 

бойынша шеберлік сыныптар» 

республикалық бейнесабақтар байқау 

Наурыз- 

мамыр 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ғылыми- техникалық 

бағыттағы бөлім 

86.  Жеңіс күніне арналған «Ер есімі ел 

есінде» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Наурыз- 

мамыр 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ғылыми- техникалық 

бағыттағы бөлім 

87.  Халықаралық балаларды қорғау күніне 

арналған «Болашақтың балалары» 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Наурыз- 

мамыр 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ғылыми- техникалық 

бағыттағы бөлім 

88.  «Балалар мен ғарыш» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық фото-байқау 

Наурыз- 

сәуір  

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ғылыми- техникалық 

бағыттағы бөлім 

89.  «Қалдықтардың екінші өмірі» 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Наурыз- 

мамыр 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

90.  «Көк байрағым» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқауы 

Сәуір-

мамыр 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі  

 

91.  «Ғаламшарды бірге сақтаймыз» 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Сәуір-

мамыр 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

92.  «Саяхат картасы» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

Шілде-

қыркүйек 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 



 

 

байқау биологиялық 

бағыттағы бөлім 

93.   «Елбасы – ел тірегі!» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Тамыз-

қараша 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

94.   «Тәуелсіздік – теңдесі жоқ байлығым»  

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Тамыз-

желтоқсан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Көркемдік-

эстетикалық 

бағыттағы бөлім 

95.   «Өшпес тарих» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

тамыз Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім 

96.   «Тіл – татулық тірегі» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Тамыз-

қыркүйек  

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ғылыми- техникалық 

бағыттағы бөлім 

97.  «Сиқырлы пластилин» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Тамыз-

қыркүйек 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ғылыми- техникалық 

бағыттағы бөлім 

98.  «Білім жарығы» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Тамыз-

қазан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

99.  «Сүйемін туған тілді – анам тілін...» 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Қыркүйек-

қазан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім 

100.  «Үздік дизайнер» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Қыркүйек-

қараша 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

бағыттағы бөлім 

101.  «Мен мамандықты таңдаймын» Қыркүйек Байқау www.ziyatker.org Ғылыми- техникалық 



 

 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

  

  

сайты бағыттағы бөлім 

102.  «Шебердің қолтаңбасы» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Қыркүйек-

желтоқсан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ғылыми- техникалық 

бағыттағы бөлім 

103.  «Күзгі бейне» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Қыркүйек-

қараша 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

104.  «Жаңа жылдық үздік костюм» 

қашықтықтан өткізілетін киім дизайны 

республикалық интернет-байқау 

Қазан-

желтоқсан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

105.  «Шыршаны безендіру ойыншықтарын – 

өз қолыңмен!» қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау 

Қазан-

желтоқсан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

106.  «Қолжазбалар жанбайды» қашықтықтан 

өткізілетін республикалық интернет-

байқау 

Қазан-

желтоқсан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

107.   «Жаңа жылдық ертегіге саяхат» 

қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқау  

Қараша-

желтоқсан 

Байқау www.ziyatker.org 

сайты 

Туристік- өлкетану 

және экологиялық- 

биологиялық 

бағыттағы бөлім 

6 негізгі бағыт: 

РҚББОӘО ҚЫЗМЕТІН АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 

108.  РҚББОӘО сайт қызметін қамтамасыз 

ету  

І, ІІ 

жартыжылды

қ 

Отчет о 

работе сайта 

www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

109.  Қазақстан Республикасындағы Наурыз, Ақпараттық www.ziyatker.org Ақпараттық-талдау 

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


 

 

қосымша білім берудің дамуы туралы 

материалдарды жинау жұмыстарын 

ұйымдастыру 

маусым, 

қараша 

 

материалдар сайты бөлімі 

Барлық бөлімдер 

110.  РҚББОӘО қызметінің бағыттары 

бойынша ақпараттық-талдау есебі 

Тоқсан 

сайын  

 

 

Талдау есебі Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

Барлық бөлімдер 

111.  Тамыз кеңесіне материалдарды әзірлеу Шілде 

 

 

Құжаттар пакеті 

баспасөз 

хабарламасы  

Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

Барлық бөлімдер 

112.  Балаларға қосымша білім беру 

сұрақтарын көрсететін 

басылымдардың және БАҚ-та сөйлеген 

сөздерге шолу әзірлеу  

Жыл бойы информация  www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

Барлық бөлімдер 

113.  РҚББОӘО медиа жоспарын әзірлеу Желтоқсан 

2017  

Медиаплан www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

Барлық бөлімдер 

114.  Сайтқа электрондық нұсқаларды 

орналастыру:  

- Балалардың ғылыми-техникалық 

«Темірқазық» журналы; 

- Балалардың экологиялық-

биологиялық «Экоәлем» журналы. 

 

2018 наурыз, 

маусым, 

қыркүйек, 

желтоқсан 

 

Журналдардың 

электрондық 

нұсқасы 

 

Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

115.  Қазақстанның балаларының қосымша 

білімді ұйымдастыру туралы БАҚ-қа 

материалдарды орналдастыру 

Жыл бойы Ақпарат www.ziyatker.org 

сайты 

Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

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


 

 

116.  2018 жылға арналған Орталықтың 

қызметі туралы ақпараттық-талдау 

есебі 

Желтоқсан Талдау есебі  Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

117.  РҚББОӘО 2019 жылға арналған 

Жұмыс жсопарын әзірлеу 

Желтоқсан 

 

Жоспар  Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

7 негізгі бағыт: 

РҚББОӘО ҚЫЗМЕТІН ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

118.  Бухгалтерлік есепті және есептілікті 

жүргізуді ұйымдастыру: 

-  «Қаржылық жоспарды орындау 

туралы» жиынтық бухгалтерлік есепті 

құру; 

- бухгалтерлік есепті және есептілікті 

жүргізу; 

- ақша және материалдық ресурстарды 

түгендеуді жүргізу 

 

қаңтар, 

шілде, қазан 

 

Үнемі 

1 қазанға 

 

Есеп 

 

 

 

Есеп  

 

Түгендеу 

бойынша акт 

 

 

Бухгалтерия 

 

 

119.  Шаруашылық операцияларды, 

активдердің қозғалыстарын 

бухгалтерлік есептің есеп-

қисаптарында өз уақытында және 

нақты көрсету, кірістер мен 

шығыстарды қалыптастыру, 

міндеттерді  орындау 

Жыл бойы Бухгалтерлік 

операциялар 

Астана қ. Бухгалтерия 

 

120.  2018 жылға арналған штаттық кестені 

құру және бекіту 

желтоқсан бұйрық Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

Бухгалтерия 

121.  Іс-шаралар жоспары бойынша 

шығындар сметасын құру, мемлекеттік 

сатып алулар жоспарының тәртібін 

Қажеттілік 

бойынша 

жыл бойына 

жоспар,  

смета 

Астана қ. Мемлекеттік сатып 

алулар 



 

 

бекіту және өткізу 

122.  Бухгалтерлік есептің тиісті аумағы 

бойынша бастапқы құжаттарды 

ресімдеу, қабылдау және бақылау және 

оларды есептік өңдеуге әзірлеу 

Күнделікті Бастапқы  

құжаттар 

Астана қ. Бухгалтерия 

Мемлекеттік сатып 

алулар  

 

123.  РҚББОӘО кірістері мен шығыстары 

туралы қаржылық есепті әзірлеу 

Ай сайын, 

тоқсан 

сайын, жыл 

сайын 

Түрлер бойына 

есеп 

Астана қ. Бухгалтерия 

 

124.  Мемлекеттік органдардың мемлекеттік 

сатып алулар байқауларына қатысу 

Жыл бойына Байқаулар Астана қ. Мемлекеттік сатып 

алулар  

125.  Наразылық талаптар бойынша жұмыс Қажеттілік 

бойынша 

Хаттар  

 

Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

 

126.  РҚББОӘО ұстап тұруға арналған 

қаржыны жұрыс және оңтайлы 

жұмсауға бақылау жүргізу 

Үнемі Ақпарат   Бухгалтерия 

 

8 негізгі бағыт: 

ӘКІМШІЛІК ҚЫЗМЕТ. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӘЛЕУЕТІН АРТТЫРУ 

 

127.  РҚББОӘО оқу-әдістемелік кеңесінің 

отырысы 

Наурыз, 

мамыр, 

тамыз, 

қараша, 

желтоқсан 

хаттамалар  Астана қ. Ақпараттық-талдау 

бөлім 

128.  Бұйрықтарды, хаттамаларды әзірлеу Үнемі Хаттар  

Бұйрықтар 

Хаттамалар 

Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

129.  Ішкі актілердің құқықтық Үнемі Бұйрықтар Астана қ. Әкімшілік-



 

 

экспертизасы (бұйрықтар, ережелер 

және басқалары) 

Ережелер шаруашылық қызмет 

130.  Жемқорлықтың алдын алу және 

ескерту, жемқорлққық қарсы 

мәдениетті арттыру бойынша Құқық 

қорғау органдарының, Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік қызмет 

істері және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдерін 

тартып, РҚББОӘО қызметкерлерінің 

аппараттық оқулары үшін тақырыптар 

тізбесін әзірлеу және бекіту 

Сәуір,  Жоспар-кесте г. Астана Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

131.  РҚББОӘО қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру 

Тоқсан 

сайын 

Жоспар-кесте  Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

132.  РҚББОӘО қызметкерлерін Қазақстан 

Республикасының заңдарындағы, 

нормативтік құқықтық актілеріндегі 

өзгерістермен және толықтыруларымен 

таныстыру 

Үнемі Заңнамалық, 

нормативтік 

құқықтық актілер 

Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

133.  РҚББОӘО қызметкерлерін жұмысқа 

қабылдау, ауыстыру және жұмыстан 

босатуға байланысты ағымдық 

құжаттарды ресімдеу 

Үнемі Еңбек келісі-

шарты 

Қосымша келісім 

Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

134.  Қызметкерлердің жеке істерін 

қалыптастыру, жүйелеу және жинақтау 

Жұмысқа 

қабылдау 

кезінде 

Жеке істер Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

135.  Еңбек кітапшаларының есебін жүргізу 

және ресімдеу 

Үнемі Еңбек 

кітапшалары 

Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

136.  Жұмыс уақытын есептеу табелін Әр айдың 25 Табель  Астана қ. Әкімшілік-



 

 

жүргізу, еңбекке жарамсыздық парағын 

ресімдеу 

дейін шаруашылық қызмет 

137.  Ішкі тәртіп ережелерін сақтауды 

қадағалау 

Үнемі Бақылау Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

138.  РҚББОӘО қызметкерлерінің саны 

туралы есеп 

Тоқсан 

сайын 

Есеп  Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

139.  РҚББОӘО, Орталықтың бөлімдерінің 

ережелерін, Орталықтың 

мамандарының қызметтік 

нұсқауларын, ішкі еңбек тәртібі 

Ережесін бекіту, қызметкерлермен 

келісім-шарт жасасу 

Қаңтар 

 

Ережелер 

Лауазымдық 

нұсқаулар 

Ережелер 

Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

140.  РҚББОӘО құжаттарын техникалық 

өңдеуді қамтамасыз ету 

Мемлекеттік 

сатып алулар 

жоспары 

бойынша 

 

Эксперттік 

тексеру 

комиссиясының 

хаттамасы ҚР 

Ұлттық 

мұрағатының 

Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

Бөлім жетекшілері 

141.  Бөлімдердегі номенклатуралық істер 

бойынша іс-қағаздарды жүргізудің 

дұрыстылығын тексеру 

Ақпан 

 

Есеп Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

142.  РҚББОӘО әдіскерлерін аттестаттау 

бойынша аттесттау және эксперттік 

комиссияны құру 

Қаңтар 

 

Бұйрық Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

143.  РҚББОӘО қызметкерлерін аттестаттау Мамыр 

 

Комиссия 

хаттамасы 

Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

144.  2018 жылдың жұмыстарының жылдық 

реестрін қалыптастыру, 2019 жылға 

арналған істер номенклатурасын 

Желтоқсан 

 

2019 жылдың 

номенклатурасы 

Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 



 

 

жаңарту (арихивтару) 

145.  РҚББОӘО қызметкерлерінің жұмыс 

өтілін анықтау бойынша комиссия 

жұмысын ұйымдастыру және өткізу 

Қажеттілікке 

байланысты 

Хаттама шешімі Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

146.  РҚББОӘО орындаушылық тәртібі 

бойынша жұмысты ұйымдастыру және 

өткізу 

Күн сайын Хаттама шешімі Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

147.  РҚББОӘО қызметкерлерінің қызмет 

этикасын сақтау сұрақтары бойынша 

комиссия жұмысын ұйымдастыру және 

өткізу 

Жарты 

жылда бір 

рет 

Хаттама шешімі Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

148.  РҚББОӘО тәртіптік комиссиясының 

жұмысын ұйымдастыру және өткізу 

Қажеттілікке 

байланысты 

Хаттама шешімі Астана қ. Әкімшілік-

шаруашылық қызмет 

149.  Директорде өткізілетін аппараттық 

отырыстарды ұйымдастыру және 

өткізу. Хаттамаларды әзірлеу. 

Күн сайын Хаттама шешімі Астана қ. Қоғаммен байланыс 

бойынша менеджер 

 

9 негізгі бағыт: 

ВЕДОМСТВОАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚРАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕСТІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 

150.  Қосымша білімнің бағыттары 

бойынша білім беру ұйымдарының 

басшыларының Үйлестіру кеңесінің 

отырысын ұйымдастыру және өткізу 

Ақпан 

сәуір 

 

мамыр 

 

 

 

 

 

маусым 

қараша    

ұсынымдар Астана қ.(ОПП) 

Қызылорда қ. 

(БӨМ) 

Қостанай қ. 

(БКМ) 

Ақмола обл. 

(туристер) 

Алматы обл. 

(ӘПК) 

ШҚО (техник) 

Павлодар қ. 

Бөлім жетекшілері 



 

 

(БММ) 

151.  Тамыз кеңесіне қатысу тамыз ұсынымдар Астана қ.  

152.  Изучение международного опыта по 

вопросам неформального образования 

детей и занятости во внеурочное время 

детей 

Жыл бойы Сараптамалық 

материал 

Астана қ. Бөлім жетекшілері 

 

 


