
Әлеуметтік-педагогикалық бағыттағы бөлімінің 

2019 жылдың 1 тоқсандағы қызметі туралы есеп 
  

РҚББОӘО қызметінің мақсаты: балаларға қосымша білім беру 

жүйесін дамыту, ғылыми-әдістемелік, бағдарламалық-әдістемелік, 

нормативтік құқықтық, оқу-әдістемелік, оқу-тәрбиелік, 

ұйымдастырумазмұндық, 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, 

экологиялықбиологиялық, туристік-өлкетану, әскери-патриоттық, 

әлеуметтікпедагогикалық, 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.  

  

І. Ұйымдастырылды және өткізілді:  

1) ҚР БҒМ БҚҚК тапсырысы бойынша «Ризашылық – 

қайырымдылық бұлағы» жалпыұлттық мәдени-білім беру жобасының аясында 

2019 жылғы 14 қаңтар мен 28 ақпан аралығында – ерекше білім беру 

қажеттілігі бар балалардың қатысуымен «Шексіз шығармашылық» 

республикалық байқауы www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта 

қашықтықтан өткізілді;   

2) балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардың 47 педагог қызметкерлеріне арналған 1 қысқа мерзімді курс 

(40 сағат); 

3) «Қосымша білім беру: болашаққа көзқарас» құрылымдалған 

диалог (Петропавл қ., 300 қатысушы).  

ІІ. Әзірленді: 

«Қосымша білім және тәрбие» электронды форматта педагогтерге 

арналған ғылыми-әдістемелік журналы (1 нөмір, 2019 жылғы наурыз).  

http://www.ziyatker.org/


ІІІ. РҚББОӘО-ның www.ziyatker.org сайтында қашықтықтан өткізілетін 

5 интернет-байқау ұйымдастырылып өткізілді, оған 3144 адам қатысты,оның 

ішінде 1343 жеңімпаз атанды.  

«Жұлдыз», «Ерлік», «Балаlife» қызығушылықтары бойынша 

электрондық клубтардың контенті үнемі толықтырылып отырады. 

 

 

Қосымша 

 

2019 жылғы 9 қаңтардағы № 1 Шарт талаптарын орындау 

мақсатында 001-100-159 «Ризашылық – қайырымдылық бұлағы» 

республикалық акциясы шеңберінде іс-шаралар өткізу ерекшелігі 

бойынша 3 республикалық іс-шара ұйымдастырылды және өткізілді.  
1. 2019 жылғы 14 қаңтар мен 28 ақпан аралығында – ерекше білім беру 

қажеттілігі бар балалардың қатысуымен «Шексіз шығармашылық» 

республикалық байқауы www.ziyatker.org сайтта қашықтықтан өткізілді, 

қатысушылар саны - 2070, жеңімпаздар саны - 712;   

Мақсаты: ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың бейнелеу 

қызметі, сәндік-қолданбалы өнер шығармашылығындағы шығармашылық 

әлеуетін анықтау және ынталандыру, сондай-ақ шығармашылық қызметтерін 

ынталандыру және қолдау арқылы әлеуметтік бейімдеу.  

 

Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардың педагогтердің білімін жаңарту және кәсіби біліктілігін 

арттыруға жағдай жасау мақсатында бюджеттен тыс 1 біліктілікті 

арттыру курсы ұйымдастырылды және өткізілді:  

1) «Жазғы сауықтыру және мектеп жанындағы лагерьлерде 

балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру», 2019 жылғы 12-15 ақпан, 

Алматы облысы Есік қаласы Иссык, тыңдаушылар саны – 47 адам.  

 

 

2019 жылғы 1 тоқсанда қашықтықтан өткізілген 

республикалық интернет-байқаулардың тізбесі 
  

1. Қазақстан Республикасындағы жалпы білім беретін мектептер мен 

балаларға қосымша білім беру ұйымдарындағы педагогтердің, педагогикалық 

колледждердің, ЖОО-ның студенттерінің арасында қашықтықтан өткізілген 

«Жаңа жылдық букет» республикалық интернет-байқауы – 2018 жылғы 

12 қыркүйектен 2019 жылғы 13 қаңтар.  

Мақсаты: балалардың жаңа жылдық іс-шараларын өткізу, үздік ұйым 

тәжірибесін анықтау және оны тарату.   

Барлық қатысушылар - 9, жеңімпаздар - 8. 

2. Қазақстан Республикасындағы мектепке дейінгі, жалпы орта, 

қосымша, техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру ұйымдарының педагог 



қызметкерлері, сондай-ақ педагогикалық колледждердің, ЖОО-ның үздік 

педагогикалық жасақтарының арасында қашықтықтан өткізілген «Балаларға 

берілген жүрек» республикалық педагогикалық олимпиада – 2018 жылғы 

1 қараша – 2019 жылғы 28 қаңтар.  

Мақсаты: каникул кезінде балалардың сауықтыру демалысын, бос 

уақытын және жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру қызметінің сапасын және 

тиімділігін арттыру, Қазақстан Республикасындағы педагогикалық 

жасақтардың қозғалысына қолдау көрсету және дамыту.  

Барлық қатысушылар – 463, жеңімпаздар – 293.  

3. «Ризашылық – мейірімділік бұлағы» жалпыұлттық мәдени-білім беру 

жобасы аясында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың арасында 

қашықтықтан өткізілген «Шексіз шығармашылық» республикалық байқау 

– 2019 жылғы 14 қаңтар – 28 ақпан.  

Мақсаты: ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың бейнелеу 

қызметі, сәндік-қолданбалы өнер шығармашылығындағы шығармашылық 

әлеуетін анықтау және ынталандыру, сондай-ақ шығармашылық қызметтерін 

ынталандыру және қолдау арқылы әлеуметтік бейімдеу.  Барлық қатысушылар 

– 2070, жеңімпаздар – 712.  

4. «Әлемнің жарығын сыйладың сен маған...» республикалық 

интернет-байқау 2019 жылғы 4 қаңтар – 22 ақпан.  

Мақсаты: адамгершілік құндылықтарды, анаға деген құрмет пен 

сүйіспеншілік сезімдерін қалыптастыру, олардың танымдық және 

шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал ету.   

Барлық қатысушылар – 225, жеңімпаздар – 64.  

5. «Ана деген сиқырлы сөз!» республикалық интернет-байқау 2019 

жылғы 10 қаңтар – 27 ақпан.  

Мақсаты: балалар мен жастардың өздігінен дамуы үшін қолайлы 

жағдайлар жасау, жас ұрпақ арасында шығармашылық белсенділікті дамытуға 

ынталандыру. 

Барлық қатысушылар –377, жеңімпаздар – 266. 

 

ҮЕҰ, ата-аналар қоғамы, балаларға қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының жұмыс 

топтары, республикалық үйлестіру кеңестері, педагогикалық 

қызметкерлер өкілдерінің қатысуымен секциялар отырыстарының 

тізбесі.  
15 наурызда Петропавл қ. (СҚО) «Қосымша білім беру: болашаққа 

көзқарас» құрылымдалған диалог өткізілді.  

Құрылымдық диалогқа Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің, Балаларға қосымша білім берудің Еуразиялық 

қауымдастығының, жергілікті атқарушы органдардың, ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының, «Нұр Отан» партиясының, ЮНЕСКО-ның Қазақстандағы 

Кластерлік бюросының өкілдері, мектеп және мектептен тыс ұйымдардың 

басшылары, ҮЕҰ, ата-аналар қоғамдастығы қатысты.    



Құрылымдық диалог жұмысы барысында Президент Н. Ә. Назарбаевтың 

Қазақстан халқына «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы 

дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жолдауында, «Болашаққа көзқарас: қоғамдық 

сананы жаңғырту», «Ұлы Даланың жеті қыры», «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасында және жастарға арналған форумда көрсетілген мемлекеттік 

бастамаларды іске асыруға бағытталған мәселелер талқыланды.   

Балаларға қосымша білім берудің қажеттілігі мен нәтижелілігі 

мәселелеріне, қатысушыларды қосымша білім берудің заманауи үлгілерін 

дамыту бойынша халықаралық тәжірибелермен таныстыруға, Оқушылар 

сарайлары мен үйлерінің базасында балалар технопарктерінің желісін құруға 

ерекше назар аударылды.  

 

  

 

  

 

 

 

 


