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ШЕТ АУДАНЫ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

1. БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ 2017- 2018 ЖЫЛДАРЫНЫҢ ТАЛДАУЫ
Аудандық білім бөлімінің қызметі ҚР білімді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын орындауға бағытталған.
Ауданның білім беру жүйесін дамытудың 2018 жылғыбасым бағыттары:
• Мемлекеттік қызметтерді ұсыну бойынша жұмысты жетілдіру;
• Педагогтардың біліктілігін және кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасау;
• Ауданның білім беру жүйесін қаржыландыру және басқару тиімділігін арттыру.
1.1.

Білім беру желісінің сипаттамасы

Мектепке дейінгі ұйымдар – 38
олардың ішінде:
− Мемлекеттік балабақшалар – 6;
− мемлекеттік жеке меншік әріптестік арқылы ашылған – 2 балабақша
− шағын орталықтар –30 (10-толық күн жұмыс істейді);
Мектепке дейінгі ұйымдардағы барлық тәрбиеленушілер– 1500, оның ішінде:
− балабақшаларда – 745;
− шағын орталықтарда – 755.
Балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту:
− 1 - 6 жас аралығында – 92%;
− 3-6 жас аралығында – 100%.
Ақадыр кентінде 50 орындық және Ақсу-Аюлы ауылында 75 орындық жеке меншік балабақшалар ашылу
жоспарда.
Түзету топтары бар мектепке дейінгі ұйымдардың саны– жоқ.
Жалпы білім беру мектептері -52, олардың ішінде
− мемлекеттік – 52 ( орта –26, негізгі –10, бастауыш -16);

2018 жылы оңтайландыру жұмыстары жүргізілген жоқ.
Мектептердегі 1-11 сынып оқушыларының барлығы: – 7059, оның ішінде:
− мемлекеттікте – 7059
Мектепалды даярлық сыныптарында - 828.
Мектептерді толықтыру
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Үйде оқитын балалар саны –17.
Қосымша білім беру ұйымдары– 1(512бала), олардың ішінде:
− мемлекеттік -1 (512бала)
Қосымша білім берумен қамту -24 %
Білімді дамытудың 2011-2019 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында «Көркемөнер, музыкалық,
техникалық, ғылыми шығармашылықпен қамтылған балалардың үлесі: 2018 жылғы жоспар - 24%, 2020 ж. –
30%»көрсеткіші бар.

Мектепке дейінгі білім беру

Шет ауданы бойынша мектепке дейінгі мекемелердің саны -38. Оның-8-і балабақша, оның ішінде 6 мемлекеттік,
мемлекеттік жекешелік әріптестік шартындағы 2 жеке меншік балабақша. Барлық балабақшаларда қамтылған бала саны
–745. Бүгінгі күнде 30 шағын орталық жұмыс істе
йді, 10 шағын орталық толық күнді, шағын орталықтарда – 755 бала тәрбиеленіп отыр.Аталған балабақшалардың 6
тәрбие мен оқыту мемлекеттік тілде, Ақадыр кентіндегі «Балбөбек», «Нұршуақ» балабақшаларында екі тілде
жүргізіледі. Балаларды оқыту мен тәрбиелеу Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру
стандартына сай құрылып, өткізіледі.
Шет ауданы бойынша кезекте тұрған балалар саны – 688
Ақсу- Аюлы.ауылында – 172 бала кезекте тұр ( 90 бала жеке меншік балабақшада),
Ақадыр кентінде – 345 бала кезекте тұр (0-1 жас аралығындағы бала саны – 142),
Жарық кентінде – 63 бала (0-1 жас аралығындағы бала саны -44, 19 бала шағын орталықпен қамтылған),
Ақжал кентінде – 108 бала (0-1 жас аралығындағы бала саны – 88, 20 бала шағын орталықпен қамтылған).

1.2.

Жалпы орта білім беру

Тірек мектептері (РО) және шағын жинақталған мектептер туралы.
Аудан бойынша шағын жинақталған мектептер саны-43
Оның ішінде:бастауыш-16
негізгі-9
орта-18
ШЖМ барлық оқушылар саны-2806
Оның ішінде: бастауыш-164
негізгі-417
орта-2225
Тірек мектептер (РО) саны-5
Тірек мектебінің (ресурстық орталықтың) мақсаты.

Тірек мектеп (ресурс орталығы)-шағын жинақталған мектеп оқушыларының сапалы білім алуына қолжетімдігін
қамтамасыз ету.
Міндеттері:
1. Сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету және кеңейту;
2. Оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологияларын қолдану;
3. Сапалы білім беруді қамтамасыз ету мақсатында ШЖМ-ның білім беру ресурстарын біріктіру;
4. Тірек мектебінде (ресурстық орталықта) нұсқаушы, аралық және қорытынды сессиялық сабақтар
ұйымдастыру шараларын іске асыру;
1. Ы. Алтынсарин ат. МГ Тірек мектебіне (РО) тартылған магниттік мектептер саны -14 (Шет ОМ, Қызылқой ОМ,
Нұраталды ОМ, Талды ОМ, Нұра ОМ, Ақсу НМ, Қызылтау НМ, Ақбауыр НМ, Шопа БМ, Берекетті БМ, Енбекшіл БМ,
Ақтөбе БМ, Қайрақты БМ, Тұмсық БМ) (2019 жылы Сәкен, Еркіндік жалпы орта және Жапақов негізгі орта білім
беретін мектептері магниттік мектеп болып тартылады);
2. Ә. Ермеков атындағы ЖОББМ Тірек мектебіне (РО) тартылған магниттік мектептер саны-10: (Босаға ОМ,
Көктіңкөлі ОМ, Ортау ОМ, Ақадыр БМ, Байқозы батыр ат. БМ, Алихан НМ, 56-разъзд, Жыланды БМ, С.Мұхамеджанов
ОМ, Босаға БМ);
3. Х. Сәрінжіпұлы атындағы ЖОББМ Тірек мектебіне (РО) тартылған магниттік мектептер саны-3 (Абай
ЖОББМ, Қызылту ЖОББМ, Қарасаз БМ).
4.2016-2019 оқу жылдарына арналған Шағын жинақты мектептер жұмыстарының жандануына бағыт бағдар беретін
Облыстық оқу әдістемелік орталығының нұсқауымен әзірленген «Жол картасы» бағдарламасын орындау мақсатында
ауданымызда 06.02.2017ж. № 06/05 Шет аудан әкімдігі қаулысының негізінде Ақжал кентінде орналасқан Ш.Батталова
атындағы ЖОББМ-ін тірек мектеп (РО) етіп ауыстырылды. Онда, Ж.Алтайбаев атындағы негізгі орта және
Ш.Уәлиханов атындағы жалпы орта білім беру мектептері магниттік мектептер болып тартылған.
5.Шет ауданының әкімдігінің №55/02 17.10.2018 ж. қаулысына сәйкес Шет ауданының білім бөлімінің «Жамбыл
Ақылбаев атындағы эксперименталдық мектеп-гимназия» мемлекеттік мекеме атауы Шет ауданының білім бөлімінің»
Жамбыл Ақылбаев атындағы эксперименталдық мектеп-гимназиясының базасындағы тірек мектебі (ресурстық
орталық)» коммуналдық мемлекеттік мекеме болып аталды. Осы қаулының негізінде Шет ауданының білім бөлімінің
№171 25.10.2018 ж. бұйрығымен аталған тірек мектебіне 8 магниттік мектептер бекітілді. Олар:Бұрма ЖОББМ, Ақой
ЖОББМ, Батық ЖОББМ, Красная-Поляна ЖОББМ, Дәрия ЖОББМ, Бекет НОМ, Мұхтар НОМ және Қарамұрын
бастауыш мектептер.
Алдағы уақытта, мүмкіндігіне қарай Жарық ЖОББМ тірек мектебі (РО) болып ашылу жоспарлануда.

ҰБТ-2018
Өткен оқу жылында ҰБТ жаңа форматта өткізілді, түлектер мемлекеттік емтихан түрінде мектептердегі
қорытынды аттестаттау және таңдаған мамандығына байланысты 14 пәннің ішіндегі екі бейіндік пән бойынша ҰБТ
тапсырды. Ұлттық бірыңғай тестілеу ағымдағы жылдың 23 маусымында Ж.Ақылбаев атындағы эксперименталды
мектеп -гимназиясының № 812 тест өткізу пунктінде өткізілді. Мектеп бітірушілер саны 402, оның ішінде ұлттық
бірыңғай тестілеуге қатысқандар 248, яғни 61,7% құрайды. 2018 жылғы ҰБТ нәтижесінің орташа балы – 80%.
Былтырғы жылмен салыстырғанда 14 балл жоғары нәтиже көрсетіп отыр. Ең жоғарғы (136) балл алған Ж. Ақылбаев
атындағы МГ түлегі Әшімов Асанәлі Мейрамғазыұлы, 100 балдан асырып алған 59 оқушы. Төмен балл 33 балл.
Аудандық көрсеткіштен жоғарғы балл алған мектептер саны-11, аудандық көрсеткіштен төмен балл алған мектептер
саны-14. «Алтын белгі» және «Үздік аттестат» иегерлері биылғы оқу жылында қорытынды аттестаттаудың нәтижесі
бойынша берілді. «Алтын белгі» төсбелгісін 11 түлек иеленді. Жоғарғы оқу орнына 109 түлек, колледжге 30 түлек
грантқа ие болды.
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Инклюзивті білім беру.
Шет ауданы бойынша білім беру ұйымдарының ішінде «Инклюзивті балабақша – инклюзивті мектеп – инклюзивті
колледж» пилоттық жобасы негізінде Шет ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 16 қыркүйектегі №27/05 қаулысы бойынша
Ю.Гагарин атындағы мектеп-лицейінде стажерлық алаң ашылды. Стажерлық алаңға 17 магниттік мектептер тартылған.
Олар: «Ә.Ермеков атындағы жалпы орта білім беру мектебі» КММ, «М.Мәметова атындағы жалпы орта білім беру

мектебі» КММ, «Х.Сәрінжіпұлы атындағы жалпы орта білім беру мектебі» КММ, «С.Мұхамеджанов атындағы жалпы
орта білім беру мектебі» КММ, «Абай жалпы орта білім беру мектебі» КММ, «Көктіңкөлі жалпы орта білім беру
мектебі» КММ, «Мойынты жалпы орта білім беру мектебі» КММ, «Босаға жалпы орта білім беру мектебі» КММ,
«Алихан негізгі орта білім беру мектебі» КММ, «Ортау негізгі орта білім беру мектебі» КММ, «Жыланды бастауыш
мектебі» КММ, «56 Разъезд бастауыш мектебі» КММ, «Ақадыр бастауыш мектебі» КММ, «Босаға бастауыш мектебі»
КММ, «Қарасаз бастауыш мектебі» КММ, «Байғозы батыр бастауыш мектебі» КММ, «Қызылту бастауыш мектебі»
КММ».
Аталған жобаға «Балбөбек» (Ақадыр кенті) және «Ақбота» (Ақжал кенті) бала бақшалары енгізілген.
2018-2019 оқу жылының есебі бойынша Ю.Гагарин атындағы мектеп-лицейінде барлығы 15 инклюзивті сынып
бар, 22 оқушы инклюзивті білім беру бойынша оқытылады. Мектепте 2 ауысымда оқытылады, оқыту тілі қазақша,
орысша .
Оқулықтармен қамтылуы.
2017-2018 оқу жылына жаңа білім беру мазмұны бойынша оқулықтар 110 миллион теңгеге сатылып алынды.
Барлығы 13 баспамен мемлекеттік сатып алу порталы арқылы келісім-шартқа отырылды, олар «Бөбек», «ЭдуСтрим»,
«Алматыкітап», «Аль-Наир», «Арман-ПВ», «Атамұра», «Келешек», «Көкжиек», «Мектеп», «НЗМ», «Астана-Кітап»,
«Жазушы» және «Қазақ энциклопедиясы». Барлығы 96932 оқулық, оның ішінде 14509 1-ші және 2-ші сыныпқа арналған
жұмыс дәптерлері және 5-7 сыныптарға «Өлкетану» оқулығы, 8-сыныптарға химия, биология, физика билингвалды
оқулықтары алынды.
1.3.

Тәрбие жұмысы. Қосымша білім беру.

Биылғы жылы Шет ауданының әкімінің 16.01.2018 жылғы №02/07 Шет ауданының білім бөлімінің 20.02.2018 жылғы
№35 бұйрығына сәйкес «С.Мұхамеджанов атындағы балалар музыка мектебі» КМҚК

атауын өзгерту туралы

қаулысына сәйкес «С.Мұхамеджанов атындағы өнер мектебі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын болып
Қарағанды облысы Әділет департаменті Шет ауданының Әділет басқарамасы тарапынан 19.02.2018 жылы
990140006006 нөмірімен қайта тіркелді.

№

Қазіргі уақытта Шет ауданының білім бөлімі «С. Мұхамеджанов атындағы өнер мектебі» коммуналдық мемлекеттік
қазынашылық кәсіпорынында 2017-2018 оқу жылында қамтылған бала саны 512. Үйірмелер тегін және ақылы түрде
жүргізіледі. С. Мұхамеджанов атындағы өнер мектебінде музыкалық, көркемдік – эстетикалық, экологиялық, ғылыми –
техникалық бағытта сабақтар жүргізіледі. Қосымша білім беру мақсатында барлығы 48 педагог жұмыс істейді. Келесі
2018-2019 оқу жылына төмендегідей үйірмелерді ашу жоспарланып отыр:
1.Жас натуралистер.
2.Жас құтқарушы.
3.Драма және театр үйірмесі.
4.Ұлттық оркестр
5.Хореография
6. Робототехника үйірмесі.
Үйірмелердің ауқымын кеңейтіп, оларға тартылатын оқушылардың санын арттыруға жұмыстар жоспарлануда.
1.4.

Орта білімді кадрмен қамтамасыз ету

Мектептердегі барлық педагогикалық қызметкерлер – 1396
− жоғары санатты– 187 (13,4%),
− бірінші санатты – 452 (32,4%),
− екінші санатты – 361 (25,9%),
− санаты жоқ – 396 (28,3%).

1.5.

Қорғаншылық және қамқоршылық, әлеуметтік қолдау

Бүгінгі күні Шет ауданы бойынша жетім балалар немесе ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар саны-48.
Оның ішінде қамқоршылар мен қорғаншылардың тәрбиесінде 43, патронаттық тәрбиеде – 6. Қамқоршылар мен
қорғаншыларға жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап-бағуға 12590198 тг. қаражат
жұмсалды, патронаттық тәрбиешілерге патронаттық тәрбиедегі балаларды асырап-бағуға 1488015 тг. жәрдемақы
төленді. Патронаттық тәрбиешілердің еңбек ақысына аудан бюджетінен 4153293 теңге жұмсалды.Патронаттық
тәрбиешілердің ең төменгі еңбек ақысы 56 мың тенге, ең жоғарғы айлық еңбек ақы мөлшері 90 мың тенге
2018 жылдың 1 қаңтарынан 7 ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға қамқоршылық тағайындалды. 5 атаанасының қамқорлығынсыз қалған балалар патронаттық тәрбиеге берілді. Балалар үйіне, сәбилер үйіне
орналастырылған балалар жоқ.
Туыстар арасында балаларды асырап алғандар саны -6.
Кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау мақсатында 5 сот ісі болды.
Ата –аналық құқығынан айрылғандар саны – 3
2018 жылы тегін тамақтануды ұйымдастыру үшін жергілікті бюджеттен63 221,6 млн.теңге бөлінді.
2018-2019 оқу жылының басына алғанда тегін ыстық тамақпен әлеуметтік қорғалмаған отбасылардан барлығы
1050оқушы қамтылды (оқушылардың жалпы санынан 14.8%).
2018 жылдың 1 тамызынан 30 қыркүйегіне дейін ауданда жыл сайынғы жалпыреспубликалық «Мектепке жол»
акциясы «Біз болашағымызды бірге жасаймыз!» атты ұранмен өтті.
Акция аясында барлық білім ұйымдарында әлеуметтік қолдауға мұқтаж балаларға материалдық көмек көрсету
бойынша іс-шаралар өткізілді. 1329 оқушы жалпы сомасы 19 млн. 435 мың теңгені құрайтын мектеп және спорт
формалары, арқа қоржыны, оқу-жазу құралдары түрінде материалдық көмек көрсетілді.
Жалпыға бірдей білім беру қорынан оқушыларға биылғы оқу жылында қыстық куртка, аяқ киім алуға – 1 726,5
млн. теңге бөлінді.
Акция барысы бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен жарияланды.
1.6. МТБ қаржыландыру, нығайту
Шет ауданының білім беруін қаржыландыру жыл сайын ұлғаюда және аудан бюджетінің 60% құрайды.

2018
жыл

Барлығы
65784 млн тг

ЖБ
27716 млн. тг

ОБ
38068 млн. тг.

Шет ауданының білім ұйымдарының жұмысын қамтамасыз етуге, дамытуға және ұстауға 2018 жылы 3,4 млрд
теңге сома бөлінді,оның ішінде республикалық бюджеттен ағымдағы мақсатты трансферттерге 1,0 млрд теңге
қарастырылды. Бөлінген соманың көп бөлігі– 58% еңбек ақы төлеуге шығындалады.
Білім ұйымдарын күрделі және ағымдағы жөндеу, жылу жүйелерін дайындау
Үш ауысымда сабақ өткізетін және апатты жағдайда тұрған мектептер жоқ.
Жыл сайын мектептерді дайындау кезіндегі басты бағыт ағымдағы жөндеу жұмыстарын белгіленген мерзімде
аяқтау және оларды жылу маусымына дайындау болып табылады.
61білім беру ұйымдарының 3-нің жылуы орталықтандырылған, автономдық қазандық 49, 6 жеке пештер бар, 2
мектеп 1 балабақша электр қуатын пйдаланады.
11661 тонна көмір толық көлемде жеткізілді.
2018 жылы Жарық ЖОББМ –не -90 млн.облыстық бюджеттен жөндеу жұмыстары жасалды. Мойынты ЖОББМ –
4899,0 ,Дарья ЖОББМ –от қазындықтары ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.Көктенкөлі ЖОББМ-нің шағын
орталығы – 850,0, Ортау НОМ- 4500,0- шағын орталығы ғимараты жөнделді. Тұмсық БМ от қазандығына және жылыту
жүйесіне ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Жаңа заман талабына сай жабдықталған кабинеттер
Аудан бойынша мультимедиалы лингафонды кабинет 24 (66%), физика кабинеті 21 (58,3%), химия кабинеті 17
(47,2%), биология кабинеті 14 (38,8%), технология кабинеті 4 (10,8%), 4 (10,8) кәсіптік білім беру кабинеті бар. 2017
жылы 4,878 мың теңгеге 4 технология, 17,633 мың теңгеге 2 химия, 2 физика кабинеті алынды Аудан бойынша жаңа
модификациялы кабинеттердің көрсеткіші 52%. Облыстық көрсеткіш 58,4%.
«ПИК» мультимедиялық жабдық
2016 жылы шағын жинақты мектептерге 56 ПИК (экран, проектор, компьютер), 2017 жылы 42 млн 160 мың теңге
бөлініп, оғын 114 мультимедиялық жабдық алынды. 10 шағын жинақты мектеп НЗМ есебінен қосымша 20 жиынтықпен
қамтамасыз етті. 2018 жылы 38 ПИК алынды.
Зияткерлік ойындар кабинеті
2018 жылы 7 млн теңгеге облыстық бюджеттен 9 зияткерлік ойындар кабинеті алынады. Оған: шашки, шахмат,
тоғызқұмалақ, пазл, мазайка т.б. ойындардан тұрады.

Робототехника зертханасы
Білім саласының әлеуметтік- экономикалық дамыту
зертханасы бар. Онда 1200 оқушы қамтылған.

жолында аудан бойынша

10 мектепте

робототехника

«BilimLand» білім беру платформасы
2018 жылға Шет ауданының білім бөлімі «BilimLand» білім беру платформасымен 17 мектепті онлайн, 35
мектепті офлайн жүйеге қосып 1 жылға 13,670 мың теңгеге келісім шартқа отырып жұмыс істеуде.
«Электронды журнал»
Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын іске асыру мақсатында және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2016
жылғы 4 тамыздағы № 485 « 2016-2017» жылдары Қарағанды облысының білім беру ұйымдарында «Электронды
мектеп», «Білім беру робототехникасы және ІТ бағдарламалау», «Үш тілде білім беру», «Инклюзивті балабақша –
инклюзивтік мектеп, инклюзивтік колледж» пилоттық жобасы бойынша 2018 жылы 52 мектеп «Электронды журнал»
жобасына толығымен көшіріліп жұмыс жүргізуде.
Компьютерлік паркі
Аудан мектептерінің компьютерлік паркі 1370 компьютерден тұрады. Бүгінгі күні аудан бойынша 1 компьютерге
5,1 оқушыдан келеді.
2. БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ 2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Білім бөлімі қызметінің мақсаты:
Білім саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін жағдайлар жасау және барлық құрылымдық
бөлімшелердің жұмысын үйлестіру.
Міндеттері:
1. Қазақстан Республикасында білім беруді 2016-2019жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» қойылған
Шет ауданының даму жоспарын іске асыру, білім жүйесі жағдайына жасалатын мониторинг негізінде оның
жаңғырту және жетілдіруүдерістерін басқару .
2. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша білім беру ұйымдарында жұмысты күшейту

3. Білім беру сапасын бағалауды ұйымдастыру, қызмет көрсету сапасын арттыру бағытындағы жұмыстар жүйелігін
қамтамасыз ету.
4. Мемлекеттік қызметтерді көрсету жөніндегі жұмыстарды жетілдіру
5. Инклюзивті білім беруді дамыту.
6. Педагогикалық кадрлардың кәсіби біліктілігін және мұғалім мамандығының беделін арттыру.
7. Мүмкіндігі шектеулі балалардың қолжетімді білім алуын қамтамасыз ету.
8. Панасыздықты, қадағалаусыздықты, әлеуметтік жетімдікті болдырмау және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балаларға және жетім балаларға арналған мекемелердің тәрбиеленушілерін отбасыларға орналастыруды
жалғастыру.
9. Аудан
көлемінде қажеттілікке қарай жекеменшік серіктестік арқылы балабақшалар ашу жұмыстарын
жалғастыру.
10.
Бөлімге қарасты білім беру ұйымдарында қажеттілікке қарай күрделі жөндеу жұмыстарын жалғастыру.
11.Ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының оқу-материалдық базасын нығайту.

Мектепке дейінгі тәрбие
Міндеттері:
1. Мектепке дейінгі ұйымдардың желісін ұлғайту.
2.Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұның жаңарту.
3. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарын кадрлармен қамтамасыз ету.
Индикатор

2015жыл

2016жыл

2017жыл

2018жыл

2019 жыл

2020 жыл

3-6 жас аралығындағы балаларды мектепке
дейінгі тәрбие және оқумен қамту

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2015жы
л
84% (32)

2016жыл

2017жыл

2018жыл

2019 жыл

2020 жыл

Көрсеткіш
Мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан
мектепке дейінгі шағын орталықтардың үлесі

84% (32)

84% (32)

84% (32)

84% (32)

84% (32)

Инклюзивті білім беруге жағдай жасаған
балабақшалардың үлесі

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Логопунктары бар мектепке дейінгі ұйымдардың
үлесі

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Эксперименттік жұмысты жүзеге асыратын
балабақшалардың үлесі
Тілдердің үшбірлік қағидасы енгізіліп жатқан
балабақшалардың үлесі
Мемлекеттік тапсырыс бойынша жеке меншік
балабақшаларда орындармен қамтылған
балалардың үлесі
Арнайы жоғары (мектепке дейінгі) білімі бар
педагогикалық жұмыскерлердің үлесі
Жоғары және бірінші санатты педагогикалық
жұмыскерлердің үлесі

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

2,7

2,9

3,1

100%
0%

28%

30%

32%

33%

35,5%

36%

36,5%

47%

Орта білім
Міндеттер:
1. Білім беру мазмұнын жаңартумен 12-жылдық оқыту моделіне көшуді жүзеге асыру.
2. Мектепте инклюзивті білім беруді дамыту.
3. Электронды оқытуды дамыту.
4. Материалдық-техникалық базаны жетілдіру.
Индикатор
Жаратылыстану-математика
пәндері
бойынша
жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын жақсы
игерген оқушылар үлесі
Мектептердің жалпы санынан инклюзивті білім
беруге жағдай жасаған мектептердің үлесі

Көрсеткіш

2015жыл

2016жыл

2017жыл

2018жыл

2019 жыл

2020 жыл

72,8%

73%

74%

74%

75%

75%

10%

11%

12%

12%

15%

30%

2018жыл

2019 жыл

2020 жыл

2015жыл

2016жыл

2017жыл

Мектептерді жабу
Негізгі мектептердің үлесі
Жалпы мектептердің санынан сервистік қызмет
көрсетумен жаңа модификация кабинеттері бар
мектептердің үлесі(химии, биологии, физики,
лингафонды мультимедиялық кабинеттер)
Технологияның жаңа кабинеттерімен (қыздар
үшін) жабдықталған мектептердің үлесі

0
29%
48%

2
29,5%
50%

1
30%
52%

0
30%
53%

0

0

54%

55%

0%

0%

2 каб

0%

0%

0%

Технологияның жаңа кабинеттерімен (ұлдар үшін)
жабдықталған мектептердің үлесі
Мектептердің жаңа жиһазбен жабдықталуы
Дамуында мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы
санынан инклюзивті біліммен қамтылған балалар
үлесі
Мүгедектер үшін кедергісіз кіру жасалған
мектептер саны (пандус)
Аз
қамтылған
отбасылардан
оқушыларды
дәрумендендірілген
тегін
ыстық
тамақпен
қамтамасыз ету
Эксперименттік жұмысты жүзеге асыратын
мектептердің үлесі
ҚР білім грантын алған оқушылардың үлесі
ТжКҰ
оқуларын
жалғасытырып
жатқан
оқушылардың үлесі (негізгі мектептен кейін)
Әртүрлі деңгейдегі олипиадаларға
(қалалық,
облыстық, республикалық) қатысатын 9-11 сынып
оқушыларының үлесі
Жобалық жұмыспен айналысатын 5-11 сынып
оқушыларының үлесі
ОҒҚ бар мектептердің үлесі

0%

0%

2 каб

0%

0%

0%

45%
18,3%

48%
18,5%

49%
19%

50%
19%

52%
19%

55%
19%

10%

10%

11%

11%

12%

12%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

22%
56%

24%
58%

25%
60%

59,9%
60%

22%

25%

27%

28%

6%

8%

10%

13%

14%

16%

74%

76%

100%

100%

100%

100%

ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚЫТУ
Міндеттер:
1.Оқу үдерісін автоматтандыруды енгізу үшін жағдай жасау.

2. Оқу-тәрбие үдерісінде жабдықтарды тиімді пайдалану.
Индикатор
Білім беру ұйымдарына «электронды мектеп»
жүйесі қолданылады
Көрсеткіш
1 компьютерге келетін оқушылар саны
СБР қолдану
Интерактивті құрылғылармен қамтамасыз етілген
мектептердің үлесі
Мұғалімдердің жалпы санынан оқытуда АКТ
қолдану бойынша біліктілікті арттырудан өткен
педагогтардың саны

2015жыл

2016жыл

2017жыл

19%

2018жыл

2019 жыл

2020 жыл

100%

100%

100%

2015жыл
5,5
42%

2016жыл
5,5
50%

2017жыл
5,3
100%

2018жыл
5
100%

2019 жыл
4,4
100

2020 жыл
3,5
100

60%

60%

62%

62%

64%

64%

92%

95%

97%

98%

99%

99%

МЕНЕДЖМЕНТ
Міндеттер:
1. Қамқоршылық кеңестің жұмысын жетілдіру
2. «Ашық есік күндері», «Жас директор мектебі», біліктілікті арттыру курстары арқылы білім ұйымдары
басшыларының басқару дағдыларын арттыру.
3. Білім беруді дамыту мониторингісінің жүйесін жетілдіру, білім ұйымдарының рейтінгін өткізу.
Индикатор

Білім ұйымдарында қамқоршылық кеңес құрылды
Білім ұйымдарының басшылары менеджмент

2015жыл

50%
88%

2016жыл

50%
93%

2017жыл

52%
95%

2018жыл

60%
96%

2019 жыл

2020 жыл

75%

80%

98

100

саласында біліктілікті арттырудан және қайта
даярлықтан өтті

ПЕДАГОГ МӘРТЕБЕСІ
1. Педагогикалық жұмыскерлердің еңбегін ынталандыру.
2. Педагогтардың шығармашылық әлеуетін іске асыру, тәжірибе алмасу, әдістемелік қажеттілікті қанағаттандыру үшін
жағдай жасау.
3. Мұғалімдік мамандықтың беделін арттыру (БАҚ, кәсіптік бейімделу арқылы).
Индикатор

2015жыл

2016жыл

2017жыл

2018жыл

2019 жыл

2020 жыл

50,1%

50,5%

51%

55,3%

56%

56,2%

Көрсеткіш
Үшдеңгейлі курстардан өткен педагогтардың үлесі

2015жыл
863%

2016жыл
10,4%

2017жыл
12%

2018жыл
12,7%

2019 жыл
15%

Педагогикалық конкурстарға қатысатын
педагогтардың үлесі
Педагогтардың жалпы санынан білім ұйымдарына
қайта жұмысқа келген жас мамандардың үлесі.

20%

22%

23%

24%

25%

2,6%

2,8%

2,9%

3%

3%

Педагогтардың жалпы санынан бірінші және
жоғары
санаттары
бар
жоғары
білікті
педагогикалық жұмыстардың үлесі

2020 жыл

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ
Міндет:Жастарда белсенді өмірлік ұстанымды, әлеуметтік жауапкершілікті, патриоттық сезімді, жоғары адамгершілік
және көшбасшылық қасиетті қалыптастыру.

Көрсеткіш

2015жыл

2016жыл

2017жыл

2018жыл

2019 жыл

22%

25%

30%

32%

35%

40%
1%
15%

50%
5%
16%

60%
9%
16%

65%
9,6%
18%

67%
10%
19%

22%

23%

24%

25%

30%

56%

60%

62%

65%

70%

Оқушылардың жалпы санынан орта білім беру
ұйымдарының оқушыларын білім ұйымдарындағы
спорт секцияларының жұмысымен қамту
Корттармен жабдықталған мектептердің үлесі
Бейнебақылаумен жабдықталған мектептердің үлесі
Көркемөнер,
музыкалық,
ғылыми
шығармашылықпен қамтылған мектеп жасындағы
балалардың үлесі
Балалар қоғамдық ұйымдарының жұмысына
қатысатын оқушылардың үлесі
Жастар саясаты және патриаоттық тәрбие
саласында іс-шараларды іске асыруға белсенді
түрде қатысатын оқушылардың үлесі

2020 жыл

70%
30%
20%

3. 2018 ЖЫЛДЫҢ СОҢЫНДАҒЫ ШЕТ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ЖЕЛІСІ
№
1.

Мемлекеттік ұйымдардың атауы

2016

2017

53

53

16
11
26

16
11
26

16
11
26

16
10
26

16
10
26

32

32

32

32

32

3

3

3

1

Оның ішінде күндізгі жалпы білім беретін 53
мектептер:
Бастауыш
Негізгі

2.

2015

Орта
Шағын орталықтары бар жалпы білім беретін
мектептер
Мектептен тыс ұйымдар

2018
52

2019
52

2020

3.

Мектепке дейінгі балалар ұйымдары
Барлық мемлекеттік білім ұйымдары

6
62

6
62

6
62

8
62

4. БІЛІМ БӨЛІМІНДЕГІ АЛҚАЛЫҚ, ҚОҒАМДЫҚ ОРГАНДАР ЖҰМЫСЫНЫҢ КЕСТЕСІ
Басшылар, мамандар санаты
ББ кеңесі

Өткізу кезеңдері
Тоқсанның соңғы
бейсенбісі

Білім бөлімі басшысының қатысуымен өтетін аппарат
мәжілісі

Кеңейтілген аппарат мәжілісі

Білім бөлімі басшысының жеке сұрақтар
қабылдауы
Білім ұйымдары директорларының қабылдауы

Апта сайын (дүйсенбі)

Ай сайын (айдың үшінші
сейсенбісі)

бойынша

Білім ұйымдары басшыларының бөлім басшысы алдындағы
есебі

Апта сайын (сейсенбі)
15.00 сағ- 17.00 сағ
Апта сайын (бейсенбі)
17.00 сағ- 18.00 сағ
Айына бір рет (айдың
екінші бейсенбісі, кесте
бойынша)

Жауаптылар
Смағұл Е.Ж
Касимова Ш.К
Амирова Ж.А.
Акпанова А.Б
Асылбекова Г.О
Қанатова Э.-хатшы
Смағұл Е.Ж.
Касимова Ш.К
Амирова Ж.А.
Акпанова А.Б
Асылбекова Г.О
Смағұл Е.Ж
Касимова Ш.К
Амирова Ж.А.
Акпанова А.Б
Асылбекова Г.О.
Смағұл Е.Ж
Смағұл Е.Ж
Қанатова Э
Смағұл Е.Ж
Касимова Ш.К
Амирова Ж.А.

Білім ұйымдары директорларымен мәжіліс

Директор орынбасарларымен мәжіліс
Аттестациялық комиссия (педагогикалық кадрларды)
Аттестациялық комиссия (БҰ басшыларын)

Аудан әкімінің сыйақыларын, марапаттарын табыстау
жөніндегі аудандық комиссия
Балалар үйлерінің тәрбиеленушілеріне әкімдік қаулысымен
бекітілген пәтерлердің сақталуы және ұсталуы бойынша 3
тараптық келісім-шартты қарастыру жөніндегі комиссия
отырысы
Халықаралық асырап алуға үміткерлермен сұхбаттасуды
өткізу жөніндегі комиссия отырысы
Білім саласы қызметкерлерінің тамыз конференциясын өткізу
жөніндегі ұйымдастыру комитеті
Аудандық пәндер олимпиадалар өткізу жөніндегі
ұйымдастыру комитеті
Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға психологиялықмедициналық-педагогикалық консультация ұйымдастыру

Айдың соңғы бейсенбісі

Смағұл Е.Ж
Касимова Ш.К
Амирова Ж.А.
Акпанова А.Б
Асылбекова Г.О
Орымбай А –хатшы
тоқсанына 1 рет,
Касимова Ш.
(тоқсанның соңғы айының Амирова Ж.А.
үшінші аптасы)
Орымбай А.-хатшы
қыркүйек-мамыр
Орымбай А.
жылына екі рет,
жартыжылдықтар
бойынша, жеке кесте
бойынша
қыркүйек, ақпан
балалар үйлерінен түскен
материалдар бойынша
материалдардың түсу
шамасы бойынша
шілде –тамыз
желтоқсан
Мамыр айында

Амирова Ж.А.
Касимова Ш.
Орымбай А. – хатшы
Амирова Ж.
Орымбай А.
Калиева О.– хатшы
Калиева О
Касимова Ш.
Амирова Ж.А.
Орымбай А
Амирова Ж.А.
Балабеков Қ.
Жакина А.Н.

5. БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ ЖҰМЫС РЕГЛАМЕНТІ
Дүйсенбі

Сейсенбі

Білім
бөлімі Білім
ұйымдарында
басшысының
бақылау-кеңес
беру
қатысуымен
күндері
өтетін
аппарат
мәжілісі (Смағұл
Е.Ж.)

Сәрсенбі
Білім
бөлімініңсектор
меңгерушісі жеке
сұрақтар бойынша
қабылдауы.
(Касимова Ш.К.)

Бейсенбі
Білім ұйымдарының
басшыларымен мәжіліс,
Кеңес
(Смағұл Е.Ж

Жұма
Білім ұйымдарында
бақылау-кеңес беру
күндері

Халықаралық
бала асырап алу
бойынша сұхбат

Білім
бөлімі
басшысының
жеке
сұрақтар
бойынша
қабылдауы
(Смағұл Е.Ж)

ОТЖ
жөніндегі Қазақ тілін үйрену
орынбасарламен мәжіліс
(Амирова Ж.)
Жалпы іс-шаралар

Мектепке дейінгі
тәрбие мен оқыту
сұрақтары
бойынша
қабылдау
(Жанатова А.)

Білім
ұйымдарының Мектепке дейінгі
басшыларын қабылдау тәрбие мен оқыту
(Смағұл Е.Ж.)
мәселесі бойынша
азаматтарды
қабылдау
(Жанатова А.)

ОТЖ
жөніндегі Білім бөлімі
орынбасарламен мәжіліс қызметкерлеріне
(Амирова Ж.)
арналған құқықтық
жалпыоқу (айдың
соңғы жұмасы)

Ағылшын
үйрену

тілін Директордың
орынбасарларымен
мәжіліс
Ағылшын тілін үйрену

Қазақ
үйрену

тілін

Ата-анасының
қамқорлығынсыз
қалған кәмелетке
толмаған балалардың
мүддесіне қатысты

Болашақ атааналармен балалар
және сәбилер
үйлеріне бару
(Калиева О)

Білім бөлімінің сектор
меңгерушісінің жеке
сұрақтар бойынша
қабылдауы.
(Касимова Ш..)

Ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған
кәмелетке толмаған
балалардың мүддесіне
қатысты мәселелерді

Директордың
ӘШБ
жөніндегі
орынбасарлармен
Мектепке дейінгі
тәрбие мен оқыту
сұрақтары бойынша
қабылдау
(Жанатова А.)
Болашақ атааналармен балалар
және сәбилер үйлеріне
бару
(Калиева О.)

Ескерту
Бөлім бөлімі
қызметкерлерінің
аралауы (жеке
кесте бойынша).

мәселелерді қарастыру
бойынша азаматтарды
қабылдау күні
(Калиева О.)

қарастыру бойынша
азаматтарды қабылдау
күні
(Калиева О.)

6. АУДАНДАҒЫ БІЛІМ ЖҮЙЕСІНІҢ ТҰРАҚТЫ ҚЫЗМЕТІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЙЫНША
ҰЙЫМДАСТЫРУ-БАСҚАРУ ЖҰМЫСТАРЫ
№
Іс-шаралар
Орындалу
Жауаптылар
Есеп
р/р
мерзімі
берунысаны
6.1

Аудан әкімінің отырыстарында қаралатын мәселелер

6.1.1

Жаңа оқу жылына білім ұйымдарының дайындық барысы
туралы.
«Білім туралы» Заңның орындалысы

тамыз

мамыр

6.1.4
6.1.5

Балалардың2019 жылғы жазғы сауықтыру демалыстарын
өткізуге дайындық барысы туралы
Облыстық « Ұлы дала мұрагерлері» форумына дайындық
Ресурстық орталықтардың жұмыстары туралы

6.1.6
6.1.7

Жас мамандарды ынталандыру
ҰБТ қорытындысын талдау

6.1.8

Аудандық өнер мектебінің жұмыс барысы туралы

6.1.9

Қайта даярлау және біліктілікті арттыру курстары туралы
( жаңартылған білім мазмұны бойынша және жаратылыс

6.1.2

6.1.3

ақпан

наурыз
қазан,
желтоқсан,
ақпан
қазан
маусым,
қараша
қараша, ақпан,
сәуір
Жыл ішінде

Смағұл Е.Ж.
Касимова Ш.К
Смағұл Е.Ж
Касимова Ш.К
Амирова Ж.А
Смағұл Е.Ж.
Жуасбаев М.К
Искакова Г
Жаманова Б.Х

Ақпарат

Орымбай А
Жуасбаев М.К

Ақпарат
Ақпарат

Ақпарат
Қаулы, ақпарат
Ақпарат
Ақпарат

Искакова Г.
Ақпарат
Қосымша
ББҰ
директорлары
Ануарбекқызы Г.
Ақпарат
Амантайқызы Т

тану математика бағыты
бойынша үштілділік
ұзақ
мерзімді курс)
6.1.10 Білім беру ұйымдарында жүргізілетін тәрбие жұмыстары
туралы

маусым,
қараша

6.1.11 «Орта білім беру (бастауыш, негізгі орта және жалпы орта) Қаңтар, ақпан
ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары» (17.05.2013 ж.
№499 ҚР Үкіметінің қаулысы, Білімге деген сұраныстары
ерекше білім алушылар келетін қалыпты сыныптар ашу
тәртібі) сәйкес инклюзивті сыныптар ашу және инклюзивті
стажерлық алаң ашу туралы
6.2
Аудан әкімі орынбасарының мәжілістерінде қаралатын мәселелер
6.2.1 “Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың Айына 1 рет
алдын алу және балалар қадағалаусыздығы мен
панасыздығын ескерту туралы ” ҚР Заңының орындалуы
6.2.2. Балалардың 2019 жылғы жазғы сауықтыру демалыстарын
сәуір
өткізуге дайындық барысы туралы
6.2.3. Қадағалаусыздық пен панасыздықты, әлеуметтік жетімдікті
сәуір
болдырмау және жетім балалар мен ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мекемелердің
тәрбиеленушілерін
отбасыларға
орналастыруды
жалғастыру
6.2.4 «Соңғы қоңырау -2019» мерекесін өткізу туралы
мамыр
6.2.5. ҰБТ қорытындыларын талдау
маусым
6.2.6. «Алтын белгі» және үздік аттестат иегерлерін құттықтау
маусым
6.2.7 Жаңа оқу жылына білім ұйымдарының дайындық барысы
тамыз
туралы
6.2.8. Педагогикалық қызметкерлердің тамыз
тамыз
конференциясынадайындық барысы туралы
6.2.9. Оқулықтармен қамтамасыз ету туралы
тамыз
6.2.10 «Мұғалімдер Күні» мерекесін өткізу туралы
қыркүйек

Касимова Ш.К
Искакова Г.

Ақпарат

Жакина А.Н.

Ақпарат

Калиева О

ақпарат

Жуасбаев М:К

ақпарат

Калиева О.

ақпарат

Искакова Г.
Жуасбаев М.К.
Жуасбаев М.К.
Касимова Ш.К.

ақпарат
ақпарат
ақпарат
ақпарат

Касимова Ш.К.
Амирова Ж.А.
Жакина.Ә
Касимова Ш.К

ақпарат
ақпарат
ақпарат

6.2.11 2018-2019 оқу жылында балаларды оқумен қамту жөніндегі
ұйымдастырушылық
іс-шаралар
туралы
(айлық
қорытындысы бойынша)
6.2.12 «Мектепке жол» акциясының қорытындысы
6.2.13 «Қамқоршы Күні» мерекесін өткізу туралы
6.2.14 Ресурстық орталықтың сессияларына дайындық барысы

ақпан, қазан

қазан
қазан
қазан, ақпан,
сәуір
6.2.15 Инклюзивті білім беруді дамыту бойынша жүргізілетін іс- Қаңтар, ақпан
шаралар
6.3
Білім бөлімінің Кеңесінде қаралатын мәселелер
6.3.1 Шет ауданының білім ұйымдарында ҚР білім беруді
наурыз
дамытудың 2016
-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске
асыру.
6.3.2 ҰБТ –ға дайындық барысы туралы
наурыз
6.3.3 2018-2019 оқу жылын аяқтау және жаңа оқу жылына
маусым
жұмыстарды ұйымдастыру туралы.
6.3.4 Білім беру ұйымдарының рейтингілік көрсеткіштері туралы
маусым
6.3.5
6.3.6

6.4
6.4.1

2018-2019 оқу жылының басына арналған білім бөлімінің
жұмысын ұйымдастыру
Шет ауданыныңәлеуметтік-экономикалық даму
көрсеткіштерін орындау бойынша білім бөлімінің жұмысы.
2018 жылдың жұмыс жоспарын талдау және аудандық ББ
2019 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.

қыркүйек

Амирова Ж.А
Жуасбаев М.
Искакова Г.

ақпарат

Жуасбаев М.
Калиева .О
Амирова Ж.А
Жаманова Б.
Жакина А.Н.

ақпарат
ақпарат
ақпарат

Касимова Ш.К

анықтама

Жуасбаев М.К
Смағұл Е.Ж

анықтама
Бұйрық,
анықтама
ақпарат

Касимова Ш.К
Жаманова Б.Х.
Касимова Ш.К
Амирова Ж.А.

желтоқсан
Касимова Ш.К

Ақпарат

анықтама
таныстырылы
м
Ақпарат

Шет ауданы білім беру ұйымдары басшыларының қатысуымен өтетін мәжілістерде қаралатын мәселелер
1. Білім беру ұйымдарында мемлекеттік көрсетілетін
қызметтердің сапасы туралы.

қаңтар

Касимова Ш.К.
Амирова Ж.А.

Анықтама

2. «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы» ҚР заңын
орындау
3.Жалпы білім беретін пәндер бойынша оқушылардың
Республикалық
олимпиадасы
аудандық
кезеңінің
қорытындылары.
6.4.2

1.ҰБТ –ға дайындық барысы тексерілген мектептердің
қорытындысы

Жанатова А
Амирова А.
Анықтама

ақпан

Жуасбаев М.К

2. «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарастыру
тәртібі туралы» ҚР Заңын орындау бойынша 2019 жылғы
атқарушылық тәртіп туралы
3. Бақылау-кеңес беру күндерінің қорытындылары
6.4.3
6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

2018қаржылық жылдың қорытындысы және 2019 жылға
арналған міндеттер
Ресурстық орталықтың жұмысы
1. Білім беру ұйымдарында мемлекеттік көрсетілетін
қызметтердің сапасы туралы.
2. Мемлекеттік қызметшілерді шақырумен жалпы орта
білім беру ұйымдарында «Құқықтық тану» сабағына
қатысу, түсіндерме жұмыстарының жүргізілуі туралы
Ауданның білім беру ұйымдарын лицензиялау, мектептерді
аттестациялау жұмыстарын жүргізу жайы
Аудан бойынша 4 -9 сыныптар арасында өткізілген
мемлекеттік аралық бақылаудың қорытындысы
1. Аудандық

білім

беру

мекемелері

педагог

Касимова Ш.К

Анықтама
Анықтама
Анықтама

Орымбай.А
Анықтама
Амирова Ж.А.
ақпан
наурыз
сәуір

Ақпанова А.Б.
Асылбекова Г.О.
Жаманова Б.Х
Касимова Ш.К.
жауапты мамандар

Анықтама
Анықтама
Анықтама
Анықтама

сәуір

Касимова Ш.К
Жуасбаев М.К

Анықтама

мамандардың сапалық құрамына
талдау жасау
қорытындылары және мектеп басшыларының мамандар
құрамын жетілдірудегі басшылықтары жайлы
2. Балалардың2019 жылғы жазғы сауықтыру демалыстарын
өткізуге дайындық барысы туралы
3. Мектептерде дене тәрбиесі пәнінің оқытылуы және
оқушылар спартакиадасының қорытындысы жайлы.

мамыр
Анықтама
Жуасбаев М.К.
Анықтама
Акыжанов Е.
Ақпарат

6.4.8

6.4.9

1. 2018-2019 оқу жылына арналған ҚР БҒМ нұсқаулықәдістемелік хатының және МЖМБС орындалуы туралы
2.Білім ұйымдарымен «Аз қамтылған отбасылар
балаларының қала сыртындағы және мектеп жанындағы
лагерьлерде демалуы үшін құжаттарды қабылдау»
мемлекеттік қызметті көрсету және балалардың 2019
жылғы жазғы сауықтыру демаласының қорытындысы

Қыркүйек (10
қыркүйекке
дейін)

1. Білім ұйымдарымен «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта
білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары
бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына
қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау
және оқуға қабылдау» (бастауыш, негізгі орта, жалпы
орта білім беруді ұсыну),"Бастауыш, негізгі орта, жалпы
орта білім беру ұйымдарына денсаулығына байланысты
ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды үйде жеке тегін
оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттарды қабылдау»
мемлекеттік қызметтерді көрсету.
2. Жаратылыстану-математика пәндерін оқыту жағдайы

қазан

Амирова Ж.А.

Ақпарат

Жуасбаев М.К.
Анықтама

Касимова Ш.К
Жауапты әдіскерлер

Анықтама

туралы
6.4.10

6.4.11.

1.Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен
қолданудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын іске асыру
2.Ата – анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды
анықтау, отбасыларға орналастыру жұмысын
ұйымдастыру
Өнер
мектебі жұмыстары туралы,
республикалық көрсеткіштері жайлы

облыстық,

қараша

Жакина Ә.
Калиева О

мамыр

Искакова Г.
директорлар

6.5

Аудандық білім бөлімі басшысының қатысуымен аппарат мәжілісінде қаралатын мәселелер

6.5.1

“Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарастыру айдың бірінші
тәртібі туралы” ҚР Заңының орындалуы бойынша
сейсенбісі
атқарушылық тәртіп туралы
Аудандық білім беру ұйымдарының қызметіне қатысты айдың екінші
БАҚ сөз сөйлеулерді және газеттік жарияланымдарын
сейсенбісі
талдау.
2018-2019 оқу жылындағы білім мен үлгерім сапасының
қаңтар, маусым
қорытындысы.
2019 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік көмекті
қаңтар
қажет ететін балаларды анықтау және оларды орналастыру
бойынша қорғаншылық және қамқоршылық жөніндегі
мамандардың жұмысын талдау.
Шағын орталықтардың жұмыстары туралы
наурыз
«Алтын белгі» және үздік аттестат үміткерлерінің
мамыр
құжаттарын тексеру қорытындысы.
Балабақшалардың оқу-тәрбие жұмыстары туралы
маусым

6.5.2

6.5.3
6.5.4

6.5.5
6.5.6
6.5.7

Анықтама

Анықтама

Қанатова Э.

Талдау

Жакина А.

Талдау

Жуасбаев А.

Анықтама

Калиева О.

Анықтама,
шешім

Жанатова А.
Жуасбаев М.К

Анықтама
Ақпарат

Жанатова А.

Ақпарат

6.5.8

Білім ұйымдарын педагогикалық кадрлармен толықтыру.

қыркүйек

Орымбай А.

Ақпарат

6.5.9

Аудандағы білім ұйымдарының оқулықтармен және оқуәдістемелік құралдармен қамтамасыз етілу жағдайы.

Тамызқыркүйек

Жакина А

Ақпарат

6.5.9

5-6 жастағы балаларды міндетті мектепке дейінгі
дайындықпен қамту

қыркүйек

Жанатова А.

Ақпарат

6.5.10 Білім беру ұйымдарының діни экстремизмге және
терроризмге қарсы күрес туралы
6.5.11 Тегін және жеңілдетілген тамақтануды ұйымдастыру

қараша

Жакина Ә.

Анықтама

тамыз

Анықтама

6.5.12 Жалпы білім беретін 14 пәннен өткізілген Облыстық
оқушылар олимпиадасының қорытындысы
6.5.13 Аудан мектептерінін әдістемелік кеңесінің жұмыстары
туралы (кесте бойынша)
6.5.14 Жылдық есепке дайындық барысы

наурыз

Ақпанова А.Б.
Жуасбаев М.К
Амирова А.

қараша

Әдіскерлер

Анықтама

6.5.15
6.5.16
6.5.17

6.5.18
6.5.19

қазан

Касимова Ш.К
Амирова Ж.А.
Арыздармен, өтініштермен жұмыс жүргізу туралы.
Ай сайын
Орымбай А.
Кешенді және тақырыптық тексеріс қорытындылары
тексерістен өту Амирова Ж.А.
бойынша
Касимова Ш.К
Білім бөлімінің дамуына бөлінген қаражаттың мақсатты
Ай сайын
Ақпанова А.Б.
жұмсалуы туралы
Асылбекова Г.О.
Каиниева А.
Шағын орталықтарды толық күнге ауыстыру жұмыстары
Апта сайын
ЖанатоваА
туралы
Асылбекова Г.О
Инклюзивті білім беруді жүргізу және дамыту бойынша,
Жыл бойы
Жакина Ә.Н.
соның ішінде жаңартылған білім беру аясындағы
Канатова Э.К.
ақпаратпен танысу

Ақпарат

Ақпарат
Анықтама
Анықтама
Анықтама
Мәлімет
Ақпарат

7. БІЛІМ
САЛАСЫНДАҒЫ
ТҰЖЫРЫМДАМАЛАРДЫ,
БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ,
ЗАҢНАМАЛЫҚ
АКТІЛЕРДІ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ НОРМАТИВТІК- ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚҰЖАТТАРДЫ ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ
АСЫРУ
№

Іс-шаралар атауы

7.1

Шет ауданының 2016-2020 жылдарға арналған даму
бағдарламасы

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Орындалу
мерзімі
тоқсан сайын

Орындалуына
жауаптылар
Ақпанова А.Б.
Касимова Ш.
Амирова Ж.А

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың
2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы

Жартыжылда
бір рет

Касимова Ш
Амирова Ж.А.
Ақпанова А.Б.

Құқық бұзушылықтың алдын алу және қылмыспен
күресу аймақтық бағдарламасы.
Есірткі және есірткі бизнесімен күресу аймақтық
бағдарламасы.
АҚТҚ/ЖҚТБ эпидемиясына қарсы іс-әрекеттер бойынша
аймақтық Стратегиялық бағдарламасы.
Білім ұйымдарында тәрбие компонентін күшейту
бойынша үлгілік кешенді жоспар

Жартыжылда
бір рет
тоқсан сайын

Жакина А

7.7
8. АҚПАРАТТЫҚ-ТАЛДАУ ЖҰМЫСЫ

тоқсан сайын
тоқсан сайын

Искакова Г.
Канатова Э.
Искакова Г
Жуасбаев М.К
Искакова Г.

Есеп
берунысаны
Әкімдіктегі
бағдарламаны
іске асыру
мониторингі
Әкімдіктегі
және ОблББ
бағдарламаны
іске асыру
мониторингі
Талдамалы
анықтама
Талдамалы
анықтама
Талдамалы
анықтама
Талдамалы
анықтама

№

Іс-шаралар атауы

8.1
8.1.1.

Талдаулар
Білім беруді дамыту бойынша Аудандық ББ рейтингісін
талдау.

8.1.2

Оқу жетістіктерін сырттай бағалау қорытындысын талдау.

8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4

8.2.5
8.2.6
8.2.7

Орындалу
мерзімі

Орындалуына
жауаптылар

Есеп
берунысаны

тоқсан сайын

Касимова Ш.К
Жаманова Б.Х.

Рейтинг, талдау

сәуір

Жуасбаев М.К.

ҰБТ қорытындысын талдау.

маусым

Жуасбаев М.К.

Электронды журналды енгізу қортындысы
Айқын жобасын жүзеге асыру
Аудан мектептері оқушыларының 2018-2019 оқу
жылындағы үлгерімін талдау.
Педагогикалық кадрлардың сапалы құрамын талдау.

қаңтар
наурыз
маусым

Балабеков Қ
Балабеков Қ
Жуасбаев М.К

Кестелер,
ақпараттар
Кестелер,
ақпараттар
Ақпарат
Ақпарат
Анықтама

Орымбай А

Талдау

қазан

Аудандық білім ұйымдарының басшыларына арналған семинарлар мен кеңестер
Білім ұйымдарындағы бақылау-кеңес беру күндері
жеке кесте
Амирова Ж.А.
бойынша
Мектепке дейінгі мекемелердің жас әдіскерлері мен
жеке кесте
Амирова Ж.А.
директорларының мектебі
бойынша
Жанатова А.
Білім ұйымының жас директоры мектебі
жеке кесте
Амирова Ж.А
бойынша
Мектептер, мектепке дейінгі және мектептен тыс мекемелер
жеке кесте
Амирова Ж.А.
үшін директордың жас орынбасары мектебі
бойынша
Жанатова А.
Искакова Г.
Жалпы оқу мәселесі бойынша кеңестер.
жыл бойы
Касимова Ш.К
«Алтын белгі» және үздік аттестат үміткерлерінің
жыл бойы
Жуасбаев М.К
құжаттарын рәсімдеу бойынша кеңестер.
Қорытынды аттестаттау бойынша кеңестер.
жыл бойы
Амирова Ж.А.
Касимова Ш.К

Мектеп
материалдары
Мектеп
материалдары
Мектеп
материалдары
Кеңес беру
материалдары
Ұсыныстар
Ұсыныстар
Ұсыныстар

8.2.8

8.2.9
8.2.10

8.3
8.3.1
8.3.2.

8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10

Білім ұйымдарын лицензиялық бақылауды және мемлекеттік
аттестаттауды өткізу үшін нормативтік құжаттарды
орындалуы бойынша білім беру ұйымдары басшыларына
кеңестер
ҰБТ өткізу бойынша техникалық хатшыларға кеңестер

жыл бойы

Касимова Ш.

Кеңес беру
материалдары

жыл бойы

Жуасбаев М.К

Ақпарат

Жакина А.Н.
Канатова Э.К.

Ақпарат

Касимова Ш.К.
мамандар
Жуасбаев М.

Есептер,
ақпараттар
Есептер,
ақпараттар

Жуасбаев М.

Есептер

Жуасбаев М

Есептер

Жуасбаев М
Жуасбаев М.
Жуасбаев М.К.

Есептер
Есептер
Есептер,
ақпараттар
Есептер,
ақпараттар
Ақпарат

Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация
Жыл бойы
ұсынымдарына сәйкес жеке оқу бағдарламалары бойынша
даму мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуды ұйымдастыру.
Жаңа білім беру мазмұны бойынша оқушылардың оқудағы
жетістіктерін бағалаудың критериалды жүйесін қолдану.
Есеп берулер
Оқу жылының басына статистикалық есептер және 25 қыркүйекке
ақпараттар
дейін
Білім сапасы және үлгерім бойынша ақпарат және есептер
әр тоқсан,
жартыжылдық
,жыл сайын
«Алтын белгі» және үздік аттестат иегерлері, үздіктер және
қыркүйекекінші жылға қалдырылғандар жөнінде есептер
қазан
Экстернат нысанындаоқыту туралы.
қыркүйекқазан
ОЖСБ бағалау бойынша есептер және ақпарат
наурыз
ҰБТ бойынша есептер және ақпарат
маусым
Жалпы оқу бойынша айлықтың қорытындысы
қыркүйекқаңтар,сәуір
Оқумен толық қамту бөлігінде ҚР «Білім туралы» Заңын Жартыжылды
орындау туралы
қ, жыл
Дарынды балалармен жұмыс көрсеткіштері
Жартыжылды
қ, жыл
Ұлттық білім беру деректер қорының статистикалық есебі
Қазан

Жуасбаев М.К
Шагирова Б.Қ.
Жуасбаев М.К

Есептер,
ақпараттар

8.4

Мониторингтер, рейтингтер

8.4.1.

11 сынып түлектерін сынама тестілеу бойынша мониторинг

айына 1 рет

М.Жуасбаев

Мониторинг

8.4.2.

Тоқсанда
1 рет
ай сайын

М.Жуасбаев.

Мониторинг

М.Жуасбаев

Деректер банкі

жыл бойы
үнемі

М.Жуасбаев
М.Жуасбаев

Деректер банкі
Деректер банкі

тоқсан сайын

Жанатова А.

Мониторинг

8.4.7
8.4.8.
8.4.9.
8.4.10.
8.4.11.

Мектеп оқушыларының білім сапасы мен үлгерімі бойынша
мониторинг
Оқушылардың сабаққа келуі бойынша мектеп жұмысының
мониторингі
Үйде оқитын науқас балалар жөніндегі мониторинг
Арнаулы мектептерге жолданғандардың, бас бостандығынан
айрылғандардың,
мектептен
шығарылғандардың
мониторингі.
1-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі ұйымдармен қамту
мониторингі
3-5 жастағы балаларды мектепке дейінгі ұйымдармен қамту
мониторингі.
ХҚКО балалар кезегінің мониторингі
Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша мониторинг
Біліктілікті арттыру курстарынан өту бойынша мониторинг
аудан, облыс әкімінің рейтингісі
Инновациялық мектептердің рейтингісі
Жалпы білім беретін мектептердің рейтингісі

8.4.13.
8.4.14.

Негізгі мектептердің рейтингісі
Бастауыш мектептердің рейтингісі

маусым
маусым

8.4.15

Мектепке дейінгі білім ұйымдарының рейтингісі

маусым

8.4.16

Мектептен тыс білім ұйымдарының рейтингісі

маусым

Жанатова А
Касимова Ш.
Ануарбекқызы Г.
Касимова Ш.
Касимова Ш.К
Елубаева Г.
Жаманова Б.Х.
Касимова Ш.К
Жаманова Б.Х.
Жаманова Б.Х.
Балабеков Қ.А.
Жаманова Б.Х.
Жанатова А
Жаманова Б.Х.
Искакова Г.

Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Рейтинг кестесі
Рейтинг кестесі

8.4.12.

тоқсан сайын
ай сайын
ай сайын
тоқсан сайын
Қараша,
маусым
маусым

8.4.3
8.4.4
8.4.5

8.4.6

Рейтинг кестесі
Рейтинг кестесі
Рейтинг кестесі
Рейтинг кестесі
Рейтинг кестесі

8.4.17

№
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

9.7.

Шағын орталықтардың рейтингісі

маусым

Жанатова А.

Рейтинг кестесі

9.АУДАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНА КӨШУІ ЖӨНІНДЕГІ
ЖҰМЫСТАР
Іс-шаралар атауы
Орындалу
Орындалуына
Есеп
мерзімі
жауаптылар
берунысаны
Жаңартылған білім мазмұны бойынша жұмыс жұргізу.
жыл бойы
Амирова Ж.А.
Іс-әрекеттер
Касимова Ш.К
бағдарламасы
5-6 жастағы балаларды міндетті мектепалды дайындықпен
жартыжылдық Жуасбаев М..
Талдау
қамту
бойынша
Жанатова А.
Оқушылардың алдын-ала бейінді және бейінді дайындығын
жыл бойы
Канатова Э.
Талдау
жүзеге асыру
Жаңартылған білім мазмұны бойынша педагогикалық
үнемі
Амирова Ж.А.
Іс-шаралар
қызметкерлерді қайта даярлауда қажеттіліктерді зерделеу.
Ануарбекқызы Г.
жоспары
Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша білім беруге
жыл бойы
Амирова Ж.А
Іс-әрекеттің
байланысты ресурстық орталықтардың рөлі
талдауы
Шағын орталықтардың ашылуы, топтардың кеңейтілуі,
жыл бойы
Жанатова А
Іс-шаралар
мектепке дейінгі ұйымдарды салу және қайта қалпына
Касимова Ш.К
жоспары
келтірілуі есебінен мектепке дейінгі тәрбиемен қамтуды
ұлғайту.
Білім ұйымдарында қорытынды педагогикалық Кеңестерді
Маусым,
Касимова Ш.К
Бұйрық,
өткізу
тамыз
Мектеп
хаттама
басшылары

10. БІЛІМ БЕРУДЕГІ ТӘРБИЕ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТАР
№
10.1

10.2
10.3

Іс-шаралар атауы
ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламаның міндеттеріне сәйкес тәрбие
жүйесін дамыту Бағдарламаларын құру және іске асыру
жөніндегі білім беру ұйымдарының жұмыстарын үйлестіру.
Білім беру ұйымдарында тәрбие компонентін күшейту
бойынша Үлгілік кешенді жоспар
Білім бөлімінің басшылары мен мамандары үшін құқықтық
білім дәрістерінің жұмысы

10.4.

Аудандық өнер мектебі жанындағы “Тәлімгерлер
мектебін” ұйымдастыру және өткізу (жеке кесте бойынша).

10.5.
10.6.

«Жас Ұлан» БЖҰтарту бойынша жұмыс
Аудандық қамқоршылық кеңеспен жұмыс

10.7

Ата – анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды
отбасына орналастырудың балама түрлері туралы мақала
жариялау
Талды ЖОББМ 50 жылдық мерей тойын атап өту

10.8

Орындалу
мерзімі
үнемі

Орындалуына
жауаптылар
Искакова Г.

Есеп берунысаны
Ұсыныстар

үнемі

Искакова Г.

Ұсыныстар

жыл бойы
(жеке
жоспар
бойынша).
қазаннан
бастап, ай
сайын
үнемі
ай сайын
(жеке
жоспар
бойынша)
шілде

Искакова Г.

Жоспар, ақпарат

Искакова Г.

Бағдарлама, бұйрық

Искакова Г.
Искакова Г.

Ұсыныстар
Ұсыныстар

О.Калиева

Газетке жариялау

мамыр

Талды ЖОББМ

11.ПЕДАГОГИКАЛЫҚКАДРЛАРМЕН ЖҰМЫС. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ
№
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

11.6
11.7

Іс-шаралар атауы

Орындалу
мерзімі
жыл бойы

Аудандық
педагогикалық
және
басшы
қызметкерлердің деректер банкін жаңарту.
Мектеп директорлары орынбасарларының сапалық
Ақпан
құрамын талдау
Аудан білім ұйымдарының педагогикалық кадрларға
наурыз қажеттілігін зерделеу.
тамыз
Аттестаттауды өткізу бойынша БҰ басшыларымен жеке жоспар
сұхбатқа дайындық.
бойынша
Аудандық білім ұйымдарының педагогикалық қыркүйекқызметкерлерін аттестаттау.
мамыр

Орындалуына
жауаптылар
Орымбай А.

Есеп берунысаны

Орымбай А

Педагогикалықкадрлардың
деректер банкі
Педагогикалықкадрлардың
деректер банкі
Жинақталған өтінімдер

Орымбай А

Бұйрық

Орымбай А

Касимова Ш.К
Амирова Ж.А
Орымбай А
Пәндер бойынша тәжірибелік/оқыту семинарларды жеке жоспар Әдіскерлер
өткізу
бойынша
Аудандық «Үздік педагог» және «Үздік білім беру
НаурызЖакина А.Н.
ұйымы» конкурсын өткізу
сәуір

Бұйрық
Өткізу кестесі, анықтама
Ақпарат, хаттама

12. БІЛІМ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ
№
12.1
12.2

Іс-шаралар атауы
Білім бөлімінің сайтында және БАҚ-да білім бөлімі мен білім
ұйымдары жұмыстарының нәтижелерін жариялау
Шағымдармен және өтініштермен жұмыс

Орындалу
мерзімі
Апта сайын
үнемі

Орындалуына
жауаптылар
Жаманова Б.Х.
Балабеков Қ.А.
Орымбай А

Есеп
берунысаны
Сайтқа және
БАҚ-на мәтін
Талдау

12.3

Сенім телефоны

үнемі

12.4

ҚР-ғы жалпы және орта білімнің жалпы білім беретін
мемлекеттік стандарттарын орындау бойынша

үнемі

12.5

«Алтын белгі» жалпы білімі туралы аттестатқа және үздік
аттестатқа үміткерлердің құжаттарын тексеру
Жазбаша емтихан жұмыстарын тексеру

О.Калиева,
Э.Канатова
Касимова Ш

наурыз-мамыр Жуасбаев М

Талдау
Жартыжылдық
бойынша
қорытындылар
Анықтама

мамырмаусым
Кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау бойынша жыл бойы
бақылау.

Әдіскерлер

Хаттама

Калиева О.

Анықтама

12.8

Нормативтік-құқықтық құжаттардың орындалуын бақылау.

12.9

Білім нысандарының жөндеуден өтуін және құрылысын
бақылау.

жыл бойы

Хаттар,
бұйрықтар,
түсіндірмелер
Мониторинг

12.10

Білім беру ұйымдарындағы жылу маусымының өтуін бақылау.

жыл бойы

Касимова Ш.
Амирова Ж.А.
Ақпанова А.Б.
Касимова Ш.
Акпанова А.
Асылбекова Г.О.
Касимова Ш.
Шаруашылық
меңгеруші

12.11

Білім беру ұйымдары ғимараттарының жағдайын бақылау.

жыл бойы

Анықтама

12.12

Оқушылардың тамақтануын ұйымдастыруды бақылау.

қыркүйекмаусым

Касимова Ш.К
Шаруашылық
меңгеруші
Смағұл Е.Ж
Жуасбаев М.

12.13

Оқушылардың және педагогикалық кадрлардың медициналық
тексерістен өтуін бақылау.

Орымбай А.
Жакина А.

Анықтама

12.6
12.7

жыл бойы

ақпан-сәуір,
қыркүйекқараша

Анықтама,
мониторинг

Анықтама

12.14

Білім ұйымдарының жаңа оқу жылына дайындық актісі

тамыз қыркүйек

Касимова Ш.

Актілер

12.15

Білім ұйымдарының оқу- жұмыс жоспары

қыркүйек

Амирова Ж.А.
әдіскерлер

Анықтама

12.16

Штаттық кестелер, тарификациялық тізімдер, педагогикалық
кадрлардың сапалық құрамы

қыркүйек

Ақпанова А.Б.

Анықтама

12.17
12.18

Жаңа оқу жылына сыныптарды толтыру
Оқу-әдістемелік әдебиеттің қоры

қыркүйек
желтоқсан

Жуасбаев М.
Жакина А.

Анықтама
Анықтама

12.19

Оқу-материалдық базаның талдауы

желтоқсан

Анықтама

12.20

Білім ұйымдарының жаңа оқу жылына дайындығын тексеру
бойынша білім ұйымдары жетекшілерінің аралауы

тамыз

12.21

Аудан мектептеріндегі эксперименттік алаңдардың жұмысы

желтоқсан

Касимова Ш.
Балабеков Қ.А.
Білім
ұйымдарының
жетекшілері
Амирова Ж.А.
әдіскерлер

12.22

Аудан көлемінде, оқушылардың саны азаюына және
мұғалімдердің саны жетіспеуіне байланысты мектептерді
оңтайландыру және жабу.

Маусымтамыз

Ш.Касимова
М.Жуасбаев
Б.Шагирова

Қаулы

Анықтама
Анықтама

13.ҚАРЖЫЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
№ Іс-шаралар атауы
1.

2.

2019 жылға бекітілген бюджетпен жұмыс:
-өтінімдер жинағы және бюджеттік қаржыларды бөлу;
-бағдарламалар
бойынша
шығындар
сметасына
айқындалған түзетулер жасау;
-аудандағы
білім
ұйымдарының
шығындарын
қаржыландыру жоспарларын тексеру және бекіту;
-білім беру ұйымдары бойынша бюджеттік қаржыларды
қайта бөлуді талдау;
-қаржыландырудың жиынтық жоспарына және білім
ұйымдарының жеке жоспарына өзгерістер енгізуге
өтінімдер дайындау;
- штаттық кестені, облыстық
ұйымдардың
тарификацияларын тексеру және оларды бекіту;
-ағымдағы нысаналы трансферттерді қаржыландыру
жоспарларымен білім беру ұйымдарын таныстыру.
2019 жылға арналған аудан бюджетіне өзгерістер
енгізуге ұсыныстар дайындау.

Орындалу
мерзімі

Орындалуына
жауаптылар
Ақпанова А.Б.
Асылбекова Г.О.
Каиниева А.

Есеп беру
нысаны
Шығындар
сметалары,
қаржыландыру
жоспары,
өтінімдер

жыл бойы

Ақпанова А.Б.

Ұсыныстар

қаңтар,
наурыз

Ақпанова А.Б.
Асылбекова Г.
Каиниева А.

Жиынтық
есеп

қаңтар
қаңтар
қаңтар
ай сайын
жыл бойы
қаңтар
қыркүйекқазан
қаңтар,
желтоқсан

3.

Ұйымдардың есебін қабылдау және 2018 жылғы
желілер, штаттар, контингент бойынша жиынтық есепті
жасау, 2019ж. жоспар-факт

4.

Ұйымдар мен өңірлік бағдарламалар және аудан
Ақпанова А.Б.
бюджетінің қаржыларын пайдалану бағыттары- 3 кезеңі
бойынша 2019 жылға арналған бюджет жобасын жасау:
наурыз-сәуір
Iкезең – бюджет жобасымен жұмыс;
маусым-шілде
II этап – бюджеттің бақылау сандарымен жұмыс;
қараша
III этап – бекітілген бюджетпен жұмыс.

Бюджет жобасы

5.

2011-2019жж.арналған
орта
ұсыныстар қабылдау және қарау.

6.

7.
8.

мерзімдік

жобаға

сәуір

Ақпанова А.Б.

Жоспар жобасы

2019 жылға арналған республикалық бюджеттен
нысаналы трансферттерге өтінімдерді қарау және
қабылдау

тоқсан сайын

Ақпанова А.Б.

Ақпарат

ҚР БҒМ бекіткен нысандар бойынша мемлекеттік
статистикалық есептерді қабылдау және талдау.
2019 жылға арналған несиелерді айлар бойынша бөлу
жобасын жасау.

ОББ кестесі
бойынша
желтоқсан

Асылбекова Г.О.
Ақпанова А.Б.
Ақпанова А.Б.
Есеп бөлімінің
мамандары

Статистикалық
есеп
Жоба -ақпарат

БЮДЖЕТТІҢ ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУ
№

Іс-шаралар атауы

Орындалу
мерзімі
қаңтар

1.

ББ қаржыландыру жоспарын есептеу.

2

Ай сайын

4.

Ай сайынғы төлемдер бойынша түсіндірмелік жазбалар.
( пояснительная записка)
ББ аппаратының 2019 жылға арналған бюджеттік өтінімін
жасау.
Мекеме қаржысының жоспарын жасау

5.

Ай сайынғы мемлекетік сатып алу жоспарын жасау.

6.

Бақылаушы органдардың 2018 жылғы тексерулерімен
анықталған білім беру ұйымдарының қаржылық-шаруашылық
қызметіндегі бұзушылықтарды жою жөнінде
нұсқаулықтарды әзірлеу және талдау.
Ай сайынғы сатып алу заңына сәйкес есеп беру

3.

7.

Орындалуына
жауаптылар
Ақпанова А.Б.

Есеп
берунысаны
Қаржыландыру
жоспары
Жинақталған
өтінім
Бюджеттік
өтінім

мамыр

Кайниева А.
Абжанова К.
Ақпанова А.Б.

ай сайын

Ақпанова А.Б.

ай сайын

Абитаев А.

Мониторинг

Асылбекова Г

Анықтама

Абитаев А

Анықтама

тоқсан
сайын
Ай сайын

15. БІЛІМ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗАСЫН НЫҒАЙТУ
№

Іс-шаралар атауы

1.

Білім беру ұйымдарындағы отын қоры бойынша ай сайынғы
есеп
Жөндеу жұмыстары мен құрылыс бойынша жедел ақпараттар
жинау және талдау.

2.

Орындалу
мерзімі
жылу
маусымында
үнемі

Орындалуына
жауаптылар
Шакишева Қ.

Есеп
берунысаны
Мониторинг

Касимова Ш

Мониторинг,
есептер,
анықтамалар

3.
4.

5.

7.
8.

Балаларға дәрігерлік медициналық көмек көрсету жүйесінің
ұсталуын және сақталуын бақылау.
Оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу үшін санитарлықгигиеналық жағдайлардың сақталуы бойынша директорлармен
жұмыс.
Қазандықтарды, жылу трассаларын, элеватор тораптарын жылу
қабылдауға және олардың қысқы жағдайлардағы жұмысқа
дайындау. 100% дайындық актілерін қабылдау.
ТЭН, ЖСҚ әзірлеуге нысандарды енгізу бойынша ұсыныстар.
Мемлекеттік сатып алулар бойынша ашық конкурстар өткізу.

үнемі

Жакина А.

үнемі

Жакина А.

мамырқыркүйек

Касимова Ш

жыл бойы
жыл бойы

Шакишева Қ.
Асылбекова Г
Аманжолова Г.
Касимова Ш.
Ақпанова А.Б.
Асылбекова Г.
Касимова Ш
Ақпанова А.Б.

9.

Білім ұйымдары нысандарының жоспарлы құрылысы бойынша
Шет ауданының құрылыс бөлімімен бірлескен жұмыс.

жыл бойы

10.

Сұранысқа, шағымдарға, хаттарға және өтініштерге жауаптар.

жыл бойы

№
17.1.
1.
2.
17.2.
1.
2.
3.
4.

17. ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЛАДАҒЫ ІС-ШАРАЛАР
Іс-шаралар атауы
Орындалу
Орындалуына
мерзімі
жауаптылар
Акциялар, айлықтар
« Бар мейірім балаларға» мектепке жолакциясы
Қазан- қараша Жуасбаев М.
Г.Искакова
Қайырымдылық акцияларын ұйымдастыру
Қазан - қараша Искакова Г
Байқаулар, конкурстар
«Ұлы дала мұрагерлері» облыстық форум
мамыр
Г.Искакова
«Мәңгілік Ел» даму стратегиясының жұмыстарын
қадағалау
Тәрбие бағыты бойынша үш тілдікті енгізу
Аудандық хореографикалық « Ақ шағала» фестиваль-

Жыл бойы

Искакова Г.

Жыл бойы
қыркүйек

Искакова Г.
Искакова Г.

Анықтамалар,
есептер
Анықтамалар,
есептер
Актілер,
анықтама,
мониторинг
Жоспар
Хаттамалар,
есеп
Мониторинг,
анықтама, есеп
Хаттар,
анықтамалар
Есеп беру
нысаны
Бұйрық
мәлімет
Материалдар
жинақтау
Ұсыныстар
Бағдарлама

5

байқау
«Туған өлке тарихы» жобасы аясында оқушылырды
тарихи орындарға апару Талды ауылының маңындағы
Пирамида, Сеңкібай батыр кесенесі, Үйсін батыр
кесенесі

Мамыр

6

Қарашілік, Жидебай батыр кесенесі

Сәуір

7

Ағыбай кесенесі, Батыр Баян кесенесі

Сәуір

8.

« Елорда Астанаға 20 жыл» аудандық семинар

Қараша

9.

«Мәңгілік Ел – елдігімнің айғағы» сүрет көрмесі

Қараша

10.

"Айбар» азаматтық патриоттық тәрбиелеу орталығы
әлеуметтік жобасы

11.

Аудандық өнер мектебі мен саз мектебінің
оқушыларына арналған фестиваль -байқау
Аудандық « Ту ұстаушылар» байқауы

Қаңтар

«Жас жол инспекторлары» байқауы
Балаларды қорғау Күніне орай «Балалық шақбақытым» аудандық фестиваль
Үздік мектеп жанындағы лагерьді ұйымдастыруға
конкурс

мамыр
маусым

12.
13.
15.
16.

Жыл бойы

сәуір

маусым-тамыз

Өнер мектебі
Нұраталды ОМ,Ақсу экскурсия
НМ, Қызылқой ОМ,
Талды ОМ, Қызылтау
НМ,ж.Ақылбаев МГ
Ж.Ақылбаев
МГ,Ы.Алтынсарин МГ,
Шет ОМ
АқжалНМ,Ш.Батталова
ОМ, Ш.Батталова ОМ,
Алтайбаев НМ, Нұра
ОМ
Нұра мектебі
Семинар
қортындысы
Искакова Г.
Фото есеп пен
мәлімет
Әдіскер.
Жоба
Ш.Батталова
ЖОББМ,Ы.
Алтынсарин мектеп гимназиясы
Өнер
мектебі,
саз
мектебі
Жарық,
батталова жоспар
ЖОББМ. Г.Искакова
Искакова Г.Жарық ОМ Байқау
Искакова Г
Бұйрық
М.Жуасбаев

Бұйрық

17.

Шет ауданы әкімінің сыйақысын беруге конкурс

18.

Қазақстандағы «100 жаңа есім» жобасы

19.

« Қамқоршылық кеңес – қоғамдық бақылаудың бір
Наурыз
түрі»
« Тәрбиелік –интеллектуалдық іс- шараларды замануи
Сәуір
технологияларды пайдалана отырып ұйымдастыру»
семинар
«Roboland 2019» ІІ аудандық робототехника фестивалі
қаңтар
Қ.Балабеков
«Roboland 2019» V Халықаралық робототехника
наурыз
Әдістемелік кабинет
фестивалі
« Болашақ инженер» байқауы
сәуір
Қ.Балабеков
Мерекелік іс-шаралар
Жаңа жылдық ертеңгіліктер, мерекелер (жеке жоспар
1-2 қаңтар
Искакова Г.
бойынша).
8 наурыз Халықаралық әйелдер күні мерекесіне
5 наурыз
Касимова Ш.К.
арналған мерекелік іс-шаралар (қарттар Кеңесімен
Орымбай А.
бірлесіп).
Қазақстан халқы бірлігі Күніне арналған іс-шара
Сәуір-мамар
Искакова Г..
(жеке жоспар бойынша)
Соңғы қоңырау және бітіру кештерін ұйымдастыру мамыр-маусым Жуасбаев М.
және өткізу(жеке жоспар бойынша).
Искакова Г..

20.

21.
22.
23
17.3
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Аудан әкімінің жалпы орта білім туралы «Алтын
белгі» аттестатының иегерлерімен кездесуі (жеке
жоспар бойынша).
Білім күні мен тақырыптық сабақтарды ұйымдастыру
және өткізу(жеке жоспар бойынша).

тамыз
Жыл бойы

Амирова Ж.А
әдіскерлер
Тәлімгерлер,тәрбие ісі
жөніндегі әдіскерлер
А.Ермеков мектебінің
тәрбие орынбасарлары
Бұрма мектебі тәрбие
орынбасарлары

18 маусым

Касимова Ш.К

тамызқыркүйек

Жуасбаев М
Искакова Г.

Бұйрық
Жоба бойынша
жұмыстар
Бұйрық
Ұсыныс,
хабарламаБұйрық

Хаттама
Іс-шаралар
Мереке
сценарийі
Іс-шаралар
Бұйрық,
бағдарламалар
және визиткалық
карточкалар
Кездесу
сценарийі
Бұйрық,
бағдарламалар
және визиткалар

ҚР халықтары тілдерінің 10 күндігіаясындағы ісшаралар (жеке жоспар бойынша).
Аудан әкімінің қатысуымен мұғалімдер Күніне
арналған мереке (жеке жоспар бойынша).

қыркүйек

9.

Мұғалімдер Күнінде педагогикалық еңбек
ардагерлерін құрметтеу (жеке жоспар бойынша)..

6 қазан

10.
11.

Қорғаншылар күні
ҚР Тұнғыш Президенті күгіне арналған іс- шаралар

12.

Тәуелсіздік! Тұрақтылық! Тыныштық! –атты
мерекелік іс- шара

13

Ашық есік күні «Аталар күні»

14.
15.

« Тәуелсідік- тұғырым» атты мұражай байқауы
ҚР Президентінің, облыс және қала әкімдерінің жаңа
жылдық балалар шыршасы.

16.

« Елі еріне, ері еліне сенген» кітап көрмесі

желтоқсан

17.

« Мемлекет саясаты – Елбасының халыққа
Жолдауымен» сынып сағаты

қаңтар

7.
8.

5 қазан

28 қазан
1 желтоқсан
15-16
желтоқсан
Әр апатаның
сенбі күні
сәуір
желтоқсан

Елубаева Г.
Жуасбаев М.
Касимова Ш.К
Ақсақалдар Кеңесі
Орымбай .А
Калиева О
Касимова Ш.К
Искакова Г..
Искакова Г.
Тәрбие орынбасарлары
Г.Искакова
Искакова Г.

Бұйрық
Мереке
сценарийі,
бұйрық
Мереке
сценарийі,
бұйрық
Іс-шара
Жоспар, мереке
сценарийі
Іс-шаралар
жоспары,
сценарий
Іс-шаралар
Әзірлеме
Бұйрық, рұқсат
хат, шыршаны
өткізу
бағдарламасы
мен жоспары, ісшараны өткізу
қорытындысы
жөніндегі
анықтама

Тәрбие орынбасарлары, Фото есеп,
кітапханашылар
мәлімет
Сынып жетекшілер
Хабарлама

18.

Аудандық «Дәстүрлі ән» байқауы

ақпан

Өнер
Г.Искакова

мектебі Іс шара

21.Аудан көлемінде өткізілетін семинарлар, коференциялар
№
1

2

3

4
5

6

Іс – шара атауы
Директордың оқу- ісі
жөніндегі
орынбасарларымен
семинар- кеңес
Тәлімгерлер,сынып
жетекшілері, тәрбие
орынбасарларына арналған
« Рухани жаңғыру»
бағдарламасы аясында
оқу- семинар
« Критериалды бағалаудың
мәселелері және шешу
жолдары» мектеп
үйлестірушілерімен.
Облыстық « Оқу шаттығы»
жоба аясында семинар
Критериалды
бағалау жүйесінің іске
асырылуы
« Сабақта
қалыптастырушы
бағалауды жүргізудің
тиімді жолдары.
Қалыптастырушы
бағалауды ұйымдастыру
жұмыстары»

Мерзімі
тамыз, желтоқсан,
наурыз, маусым

Өтетін орны

қыркүйек

ҚККМ Жастар мен
Искакова Г.
жеткіншектер сарайы

қыркүйек

Б.Шагирова
Г.Елубаева

қазан

Ш.Батталова
атындағы ОМ
Абай ОМ
үйлестірушілері
Ж.Ақылбаев
атындағы МГ
Шет ОМ

Қазан

Талды ЖОББМ

Б.Шагирова
Г.Елубаева

қараша

Жауаптылар
Ж.Амирова

Г.Елубаева
Б.Шагирова

7
8

9

10

11

12

13

14

« Үш тұғырлы тіл –
жарқын болашақ» семинар
«Сабақты зерттеу- кәсіби
дамудың жарқын жолы»
семинар
« Жаңартылған білім
мазмұнындағы тиімді
оқытудың әдәс – тәсілдері»
семинар
Жаңартылған білім
мазмұны үштілді сабақ
беру. Семинар
«География
сабақтарындағы
интерактивті карта
мүмкіндіктері»
ХҮІІІ аудандық
оқушылардың 2018-2019
оқу жылына арналған
спортакиада
бағдарламасының тоғыз
құмалақ жарысын өткізу.
ХҮІІІ аудандық
оқушылардың 2018-2019
оқу жылына арналған
спортакиада
бағдарламасының қазақ
күресі жарысын өткізу.
ХҮІІІ аудандық
оқушылардың 2018-2019
оқу жылына арналған

сәуір

Сәкен ЖОББМ

ақпан

Ж.Акылбаев МГ

желтоқсан

Ә.Ермеков ЖОББМ

Т.Амантайқызы
А.Амирова

наурыз

Жарық ЖОББМ

Амантайқызы Т
А.Амирова

қаңтар

Ж.Ақылбаев ат.ЭМГ

А.Амирова

Қаңтар – ақпан

Ы.Алтынсарин МГ

Е.Акижанов

Қаңтар – ақпан

БЖСМ

Е.Акимжанов

Қаңтар- мамыр

Т.Амантайқызы
А.Амирова
Т.Амантайқызы

Е.Акижанов

15

16

17

18

19

20

спортакиада
бағдарламасының 2- этап
іріктеу жарысын өткізу.
Облыстық оқушылыр
спартакиадасының
бағдарламасындағы
футбол жарысын өткізу
Академик Ж.Акылбаевқа
арналған І ғылыми
практикалық конференция
ХҮІІІ аудандық
оқушылардың 2018-2019
оқу жылына арналған
спортакиада
бағдарламасының шағын
футбол жарысын өткізі
Тәрбие орынбасарлары,
әлеуметтік педагогпсихологтарға арналған
Кәмелеттік жасқа толмаған
жеткіншектердің
аутодиструктивті іс –
әрекетін болдырмауға
бағытталған
профилактикалық
жұмыстар. Семинар
« Фариза, Фаризажан,
Фариза қыз» байқау
Аудан мектептеріне оқу
барысында мектептердің

Сәуір – мамыр

Қарағанды қаласы

Е.Акижанов

сәуір

Ж.Акылбаев МГ

Т.Амантайқызы, Ж.Акылбаев
МГфизика пән мұғалімдері

сәуір

Ы.Алтынсарин МГ

Е.Акижанов

қараша

Көктенкөлі ОМ

Искакова Г., Э.Канатова

қараша

С.Мұхамеджанов
атындағы «Өнер
мектебі»

Ш.Майгельдинов

Қараша- наурыз

Жаманова Б.Х., Сәкен, еркіндік
ЖОББМ, Мұхтар, Жапақов

21
22

23

24

25
26

27

28

29

оқу процесін ұйымдастыру
бойынша әдістемелік көмек
көрсету.
« Үздік тарихшы 2019»
желтоқсан – наурыз
конкурс
« Lesson Study – оқыту мен қараша
жетілдірудің тиімді тәсілі»
мектепшілік семинар
Информатика пәнінен
ақпан
аудандық семинар

Жаратылыстану
математика бағыты
бойынша « Үздік авторлық
бағдарлама» Байқау
«Сызық бойымен жүру»
ОБл. Мастер класс
Авторлық инновациялық
бағдарламалар құру
барысында әдістемелік
көмек көрсету
Бірінші және жоғары
санатты пән жетекшілерінің
электрондық портфолиосын
құру барысында көмек
көрсету.
Облыстық оқу-әдістемелік
орталығының жоспарына
сәйкес облыстық
технология пәнінен семинар
Жас келсе іске» жас
мамандарға арналған

ат.НОМ

Г.Ануарбекқызы
Ы.Алтынсарин МГ
Г.Елубаева
Ю.Гагарин МЛ

Қ.Балабеков, инф. пән
мұғалімдері

мамыр

Аудандық
әдістемелік кабинет

Қ.Балабеков, Ж.Пушай

ақпан

Ю.Гагарин МЛ

Жаманова Б.Х. Пән
жетекшілері
Жаманова Б.Х. Пән
жетекшілері

Жыл бойы

Ю.Гагарин атындағы мектеплицейінің технология пәні
мұғалімдері

Желтоқсан- наурыз

қаңтар

Ю.Гагарин МЛ

қаңтар

Ы.Алтынсарин МЛ

30

31
32
33

34
35

36

37

шеберлік сабағы
Бастауыш сынып
оқушыларының аудандық
жоба байқау
Бейнелеу өнері және сызу
пәнінен аудандық семинар
Облыстық семинар
футболдан
М.Маметова ЖООБМ
технология пәнінен
аудандық семинар
ШЖМ ЖМБ бағыттары
бойынша зерттеулер
« Оқушылардың оқу
жетістіктерін бағалау
рәсімдерін практикалық
тұрғыды қолдану
жолдары» (1 сынып
мұғалімдері)
Қосымша білім беру
ұйымдарында « Рухани
жаңғыру» бағдарламасын
іске асыру мақсатына
бағытталған
педагогтардың семинары
«Мектепте , инклюзивті
сыныптарда жағымды
бейімделу ортасын құру,
оқу процесінде барлық
оқушылармен толерантты
қарам- қатынас құру»
аудандық семинар

наурыз

4- сынып оқушылары технология пәні мұғалімдері

сәуір

Жаманова Б

мамыр

Аудан басында

ақпан

М.Маметова
ЖОББМ

Жаманова Б.

Қазан – мамыр

Жанатова А.

қаңтар
Аудандық семинар

Б.Шагирова
Г.Алибаева

қаңтар

Аудандық семинар

Г.Искакова

ақпан

Ю.Гагарин МЛ

Жакина Ә.Н.
Канатова Э.

38

39

40

41

42

43

«Ойлайықта, ойнайық!»

сәуір

А.Жанатова.

наурыз

«Балдырған»
бөбекжайы
Көктенкөлі ЖОББМ

« Отбасы – қоғамның
іргетасы» отбасылық
құндылықтарды
насихаттау барысында
аудандық семинар
ШЖМ арналған «
Ынтымақтастық» жобасын
жүзеге асыру кеңестер
«АКТ технологиялары
аясында география
сабақтарындағы
функционалдық
сауаттылықтың
дидактикалық негіздері»
аудандық семинар
Кітапхана бойынша
« Білім мазмұнын жаңарту
аясында мектеп
кітапханалары
ресурстарын дамыту»
семинар.
«Жапония» облыстық
онлайн сабақ

наурыз

Онлайн- семинар

А.Амирова

15-наурыз

Жарық ЖОББМ

А.Амирова

География пәнінен
облыстық онлайн сабақ

4-сәуір

Сәуір

4-сәуір

Б.Жаманова

А.Жакина

География пәні
мұғалімі
Г.Ж.Кусаинова,
Ақжал НОМ
География пәні
мұғалімі
А.Б.Абеужанова,
Ш.Батталова

А.Амирова

А.Амирова

44

45

46
47

48

49

50

Облыстық онлайн сабақ

11-сәуір

Орыс тілі және әдебиеті
пән мұғалімдеріне
арналған « Литературносемейная гостинная»
жобасын жүзеге асыру
«Семейная-литературная
гостинная»
« Сабақтағы тиімді кері
байланыс
ұйымдастырудың
техникалары және кері
байланыстың ти»мділігі»
Современный урок
русского языка и
литературы в условиях
новой парадигмы
образования
Дене шынықтыру пәнінің
( 1-4, 5-11 с) арналған 3
сағат апробация футбол
ойынынан облыстық
семинар
Назарбаев Зияткерлік
мектебінің іс- тәжірибесін
трансляциялау бойынша
қорытынды

Жыл бойы

Ақпан айы
Қараша

ат.ЖОББМ
Дария ЖОББМ
мұғалімі Мусина Л.
Г.Елубаева

Г.Елубаева,
Жарық ЖОББМ
Босаға ЖОББМ

Жоба, семинар материалдары
Жоспар бойынша

Онлайн сабақ
Б.Шагирова

Наурыз айы

Жарық ЖОББМ,
Г.Елубаева
серіктес мектептер
Бұрма, Шет ЖОББМ,
Мұхтар НОББМ

мамыр

Ауданның 9 мектеп
арасында, аудан
орталығында
орталық стадионда

Мамыр айы

Ж.Ақылбаев
Б.Жаманова
атындағы МГ,
Ы.Алтынсарин
атындағы МГ,
Ю.Гагарин атындағы
МЛ

Е.Акижанов

Пәндер бойынша өткізілетін Жыл бойы
іс-шараларға әдістемелік
көмек көрсету.
Жас мамандарға арналған
52
Жыл бойы
әдістемелік көмек
53
Дене шынықтыру пәні
Ақпан
бойынша жаңартылған
мазмұнда тәжірибелі
мамандардың сабағын
талдау сонымен қатар
спорт залдардың МТБ
және ағымдағы жөндеу
жұмыстары жайында
54
Алғашқы әскери дайындық Сәуір
пәні мұғалімдер арасында
әскери ойындары және жас
сарбаз, жас құтқарушы
байқаулары өткіізу ісшаралары жоспардары
бойынша
22. Аудандық байқаулар мен олимпиадалар

51

№
1

2

Барлық мектептер
Ш.Батталова
атындағы ЖОББМ,
Ақжал НМ

Е.Акижанов
Д.Ақшолақова

Ю.Гагарин атындағы Е.Акижанов
МЛ
Н.Жеңісов

Іс – шара атауы
Аудандық пән олимпиадасы (
математика,химия,физика)
Биология, химия пәндерінен «Үздік
авторлық бағдарлама» облыстық байқауы

мерзімі
қаңтар

Өтетін орны
Барлық мектептер

жауапты
Т.Амантайқызы

Қаңтар, ақпан

А.Амирова

Бастауыш сынып мұғалімдерінің « Үздік
авторлық бағдарлама» аудандық байқау

сәуір-мамыр

Ю.Гагарин ат.МЛ,
М.Мәметова
ат.ЖОББМ, Қызылқой
ЖОББМ
Барлық мектептер

Б.Шагирова

3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

18
19
20

« Мұғалім – кәсіпқой» бастауыш сынып
мұғалімдері арасында сырттай аудандық
байқау
Ш.Батталова атында өтетін химия пәні
бойынша олимпиада
Ж.Акылбаев атында өтетін физика пән
олимпиадасы
« Болашақ инженер» байқау ы
« Мамандықтар новигаторы» байқау
«Бейнелі карта» жобасы аясында «Үздік
презентация сырттай байқауы
Президенттік олимпиадаға оқушылыр
қатысуын қадағалау
Glever олимпиадасына оқушылар қатысуын
қадағалау
Аудандық « Жыл мұғалімі»
« Тәлім тұғыры - тәлімгер» облыстық форум
« Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске
асырудағы ең үздік идея»
ХІVаудандық Абай оқулары

ақпан

Барлық мектептер

Б.Шагирова

наурыз

Барлық мектептер

сәуір

Барлық мектептер

Т.Амантайқызы,
А.Амирова
Т.Амантайқызы

сәуір
сәуір
сәуір

Барлық мектептер
Барлық мектептер
Барлық мектептер

Қ.Балабеков
Э.Канатова
А.Амирова

қыркүйек

Барлық мектептер

Т.Амантайқызы

қазан

Барлық мектептер

Т.Амантайқызы

қазан
желтоқсан
ақпан

Білім бөлімі
Барлық мектептер
Ж. Ақылбаев МГ

Г.Елубаева
Г.Искакова
Искакова Г

наурыз

Елубаева Г.

« Қасиетті туған жер, туған өлкем» атты
эссе байқауы
«Дарынды балаларға – талантты ұстаз»
байқауы
«Өлкетану» бойынша ғылыми жобалар
сайысы
Аудандық пән олимпиадасы ( математика,
химия, физика )
Ж.Ақылбаев атында өтетін физика пәні
бойынша пән олимпиадасы

наурыз

Ю.Гагарин атындағы
МЛ
Барлық мектептер

Наурыз, сәуір

Барлық мектептер

А.Амирова

сәуір

Барлық мектептер

А.Амирова

қаңтар

Барлық мектептер

Амантайқызы Т.

наурыз

Барлық мектептер

Амантайқызы Т.

Білім бөлімі

22
23
24
25

26
27

28
29

30

Ш.Батталова мектебі атында өтетін химия
пәні бойынша олимпиада
« Жас жол инспекторлары» байқауы
Аудандық туристік- экспедициялық « менің
Отаным – Қазақстан» жасақшылыр слеті
Жаңартылған білім беру процессін
жалғастыру мақсатында жүзеге асыратын
құжаттары ( стандарт, үлгілік оқу
бағдарламалары, үлгілік оқу жоспары, оқу
басылымдары), сабақ кестесін құру бойынша
ұсыныстар, НЗМ сайты smk. Edu.kz тарату,
таныстыру
Жаңартылған білім беру мазмұнын жүзеге
асыру барысында әдістемелік көмек көрсету
5-11 сыныптарға: Информаткиа пәнінен
бақылау жұмыстарының үлгілері

сәуір

Барлық мектептер

мамыр
сәуір

Барлық мектептер
Барлық мектептер

Бастауыш мектептердің жұмысын зерделеу (
Номенклатура, нормативтік құжаттары,
бұйрықтар, табельдер, сынып журналы,
оқушылардың сабаққа қатысуы, сабақ берілісі)
Компьютерлердің паркін жаңарту
«Болашаққа бағдар-рухани жаңғыру»
бағдарламалық мақаласын іске асыру»
бойынша облыстық Педагогикалық
қызметкерлердің ғылыми-практикалық
конференциясы
Қасымхан тұсындағы қазақ хандығының
күшеюі.

ақпан

Тамыз – қыркүйек

Жыл бойы

Амантайқызы Т.
Амирова А.
Г.Искакова
Г.Искакова
Б.Шагирова
Г.Елубаева

Сабаққа қатысу

Ақпан – наурыз

Жыл бойы
Наурыз

Барлық мектептер
Облыстық коференция

Сәуір

Онлайн- сабақ

Б.Шагирова
Шығармашылық
топпен бірлесе,
жоғары санатты
мұғалімдермен
бірлесе.
Б.Шагирова
К.Балабеков.
М.Жуасбаев
А.Орымбай
Қ.Балабеков
Әдіскер Г.Искакова
Тәрбие ісі жөніндегі
орынбасарлар
Әдіскер
Г.Ануарбекқызы
Жарық ЖОББМ

31

1

2

3
4
5

1
2
3
4

Жас мамандардың сабақтарына қатысып,
әдістемелік көмек көрсету

Үнемі

Жобалық іс – әрекет
Бастауыш сынып оқушыларының
Жыл бойы
функционалдық сауаттылығын дамытуға,
кітап оқуға қызығушылықтарын арттыруға
бағытталған облыстық « Оқу шаттығы»
әлеуметтік- педагогикалық жобасын жүзеге
асыру 2 кезең
Оқушылардың математмкалық сауаттылығын Жыл бойы
арттыру бойынша облыстық « Біздің
айналамыздағы математика» педагогикалық
жобасымен жұмысты жалғастыру
Бастауыш сынып оқушыларының аудандық
наурыз
жоба байқауы (4 сынып оқушылары)
«Бейнелі карта» жобасының аудандық кезеңін Жыл бойы
жүзеге асыру
«Геоград» жобасының 2-кезеңін жүзеге асыру Жыл бойы
Дарынды балалармен жұмыс
4 бағыт бойынша Республикалық ғылыми
жобалар сайысы /оқушылардың қатысуы/
Республикалық 1-7 сынып оқушылары
арасында « Зерде» ғылыми жобалар сайысы
/оқушылардың қатысуы/
Халықаралық, Республикалық, Облыстық
интеллектуалдық ойындарға, сайыстарға
оқушыларды қатыстыру
Оқушылардың аудандық « Жас зерттеуші» ІХ

Негізгі және орта
мектептер

тарих пән мұғалімі
Р.Игембаев
Әдіскер
Г.Ануарбекқызы
шығармашылық топ

Ш.Батталова ЖОББМ
Ы.Алтынсарин МГ

Б.Шагирова

Жарық ЖОББМ
Бурма ЖОББМ, аудан
мектептері

Б.Шагирова

Аудан мектептері

Б.Шагирова

Барлық мектептер

А.Амирова

Ә.Ермеков ат.ЖОББМ,
Ш.Батталова ат.ЖОББМ

А.Амирова

қыркүйек

Б.Шагирова

қазан

Б.Шагирова

Жыл бойы келген
хаттар бойынша

Б.Шагирова

сәүір

Ж.Ақылбаев

Б.Шагирова

1

ғылыми практикалық конференциясы
Оқушылардың ғылыми қоғамы жұмысының
қортындысы бойыншы мектептердің есебін
тыңдау
Инновациялық мектептермен жұмыс
Ашық есік күні.

2

Ашық есік күні

5

3

4

Фестиваль НЗМ, іс-тәжірибесін
трансляциялау «Біздің мүмкүндіктерімізбіздің жетістігіміз»
«Оқушылардың оқу жетістігін бағалау
жолдары»

5

Директордың тәрбие ісі жөніндегі
орынбасарларына арналған семинар

6

Жаңартылған білім беру мазмұны аясында
семинар

мамыр

Ы.алтынсарин МГ

Б.Шагирова

Елубаева Г.И.
Ж.Ақылбаев
атындағы МГ,

Ақпан айы

Анықтама, БАҚ
бетіне жариялау

Елубаева Г.И.

Сәуір айы

Мектептің іс –
тәжірибесі
насихатталады.

Сәуір айы

Ереже, байқау
материалдары

Ы.Алтынсарин
атындағы МГ,
Ю.Гагарин
атындағы Мл
Г.Елубаева, білім
беру ұйымдары

Г.Елубаева,
25.01.19ж
Ж.Ақылбаев
атындағы МГ
Г.Елубаева,
Ақпан айы
Ю.Гагарин
атындағы МЛ,
Х.Саранжіпов
атындағы ЖОББМ
Г.Елубаева
Ақпан айы
Ю.Гагарина МЛ,
Ортау НМ,
Мұхаммеджанов
ОМ

портфолио,
анықтама
портфолио

Семинар

7

8

9

10

«Қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен
әдебиеті, ағылшын тілі сабақтарында
оқушылардың шығармашылық қабілетін
дамыту»
«Біліктілікті арттырудың деңгейлік
курстарынан өткен мұғалімдердің еңбек
нәтижелілігін бағалау бойынша
мониторингілік зерттеу» Стендік
конференция
«Жаңартылған білім беру мазмұны аясында
оқушы траекториясы» (директордың тәрбие
ісі жөніндегі орынбасарлары)
Мектептің даму жоспарының жүзеге
асырылуы.

Г.Елубаева,
Ж.Ақылбаев
атындағы МГ

13.03.19ж

Семинар

Г.Елубаева,
Ы.Алтынсарин
атындағы МГ

Наурыз айы

Конференция

Г.Елубаева,
Ж.Ақылбаев
атындағы МГ
Г.Елубаева,
Ж.Ақылбаев
атындағы МГ
Әдіскер
Г.Елубаев, білім
беру ұйымдары
Білім беру
ұйымдары
Білім беру
ұйымдары

24.04.19ж

Семинар

29.05.19ж

Семинар

қаңтар – сәуір айлары

Баспа беттеріне
мақала жариялау

Үнемі

Кітап оқу

14.01-16.01.2019

Көрме
ұйымдастыру

11

«Бір аймақ – бір кітап» акциясы туралы үгітнасихат жұмыстарын жүргізу

12

Үзілісте кітап оқу

13

Портреттік, тақырыптық көрмелер
ұйымдастыру

14

21.01-26.01.2019

Тәрбие сағаттары

15

С.Сейфуллин «Тар жол тайғақ кеші» романы Білім беру
туралы таныстырылым жұмыстары
ұйымдары
«Сәкен – ақиық ақын»
Білім бөлімі

06.02-07.02.2019

Шығармалар
байқауы

16

Отбасылық оқу

13.02.-21.02.2019

Викториналар

Ш.Батталова
атындағы

17

Сарыарқа саңлағы - Сәкен

18

Сәкен шығармаларын жатқа оқу

19

С.Сейфуллин «Тар жол тайғақ кешу»
романының бөлімдері бойынша

20

«Сыр сандықты ашып қара»

21

Сәкен оқулары

22

«Бір аймақ – бір кітап» акциясының
қорытынды жұмыстары

23.Қосымша білім беру бойынша
№
Іс – шара атауы
1
Үйірме жұмыстарының
қазан

ЖОББМ,
Ж.Ақылбаев
атындағы МГ,
А.Ермеков
атындағы ЖОББМ
Талды ЖОББМ
25.02.2019

Мерзімі

Дөңгелек үстел
отырысы

Х.Саранжіпов
06.03.2019
атындағы ЖОББМ
Ж.Ақылбаев
13.03-15.03.2019
атындағы МГ,
Ы.Алтынсарин
атындағы МГ,
Ю.Гагарин
атындағы МЛ
және магниттік
мектептер
Шет ЖОББМ
10.04-12.04.2019

Байқау

Білім бөлімі,
Сәкен ЖОББМ
Білім бөлімі,
Г.Елубаева

03.05.2019

Аудандық байқау

Мамыр айы

Есеп

Сахналық қойылым

Әдеби ойындар

Жауапты
Тәрбие орынбасарлары

2

3

жәрменкесін өткізу
« Шабыт шаттығы»
қараша
қосымшы білім беру
педаготеріне арналған
байқау
Сыныптан тыс
Жыл бойы
ұйірмелерге оқушыларды
тапту

Нәтиже

Жұмыс жоспарлары

24.Бақылау жұмыстары
№
1

2
3

Іс – шара атауы
Балабақшаларды
кешенді тексерістен
өткізу

Мерзімі
Қаңтар – ақпан

Жауапты
Ж.Амирова
А.Жанатова

