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ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ МАҚСАТЫ: 

Заман талабына сай бәсекеге қабілетті, білімді, іскер, ойлау жүйесі дамыған, адамгершілігі жоғары, логикалық тұжырым жасауға бейім, 
еркін ойлай алатын  мақсатқа жету үшін еңбектене білетін жеке тұлғаны қалыптастыру. 
 

МІНДЕТІ: 

 Жекелеген пәндерден балалардың дарындылығын айқындау. 
 Дарынды және ерекше қабілетті балалардың ізденуіне жағдай жасау. 
 Оқушының ақыл – ой қабілетін жетілдіру; 
 Шығармашылық жеке дарындылғын арттыру; 
 Қабілетті оқушымен жеке жұмыстар жүргізу арқылы білімі  мен  ой өрісін әрі қарай дамыту, білім сапасын арттыру. 
 Техника саласындағы қабілетті балалардың келешегіне бағдар беру. 
  

ДАРЫНДЫ  БАЛАМЕН  ЖҰМЫС  ЖАСАУДА МҰҒАЛІМГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 
 дарынды оқушыны анықтау әдістерімен жұмыс жасай алуы; 
 дарынды оқушыларды (жекелей және топпен)оқытуға арналған бағдарлама құрастырып, сонымен тұрақты жұмыс істей білуі; 
 оқушы дарындылығын дамытуға қажетті зерттеу жұмыстарын жүргізе  алуы; 
 дарынды оқушыны оқытудың нәтижесін нақты бағалай білуі; 
 дарынды оқушының ғылыми –ізденіс жұмыстарымен айналысуына жетекшілік етуі; 
 дарынды оқушыны олимпиадалар мен сайыстарға дайындауда жетістікке жете алатындай деңгейде жұмыс жасауы. 
 сабақ беретін пәнін мемлекеттік стандарт деңгейінен жоғары деңгейде білу 
 оқушы дарындылығының моделін білу; 
 қазіргі заманға сай оқытудың жаңа технологияларын білу; 
 дарынды оқушыны оқыту, тәрбиелеу үрдісінде үлгірімге ғана көңіл бөлмей оның басқа да көрсеткіштерімен байланысына да көңіл 

бөлу; 
 дарынды оқушылардың ерекшелігін ескере отырып, оларға шығармашылықпен жұмыс жасайтын тапсырмалар дайындай білуі 
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 ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС 

 Мақсаты:   Заман талабына сай бәсекеге қабілетті, білімді, іскер, ойлау жүйесі дамыған, адамгершілігі жоғары, логикалық тұжырым жасауға бейім, 
еркін ойлай алатын  мақсатқа жету үшін еңбектене білетін жеке тұлғаны қалыптастыру. 

№ Іс-шаралар Мақсаты Уақыты Жауаптылар Нәтиже Ресурстар Мониторинг 
1 Дарынды оқушылармен жұмыс 

жасау жоспарын бекіту 
Дарынды оқушының 
шығармашылық 

бағытының ашылуына, 
дамуына, өзін-өзі 

жарнамалауына көмек 
көрсету 

Тамыз, 
қыркүйек 

ДБОЖ 
орынбасары, 

Пән мұғалімдері 
 

Дарынды 
оқушыны жан-
жақты дамыту, 
ізденістік жолға 
ынталандыру 

Жоспар      

2 Жалпы білім беретін пәндер 
бойынша Республикалық 
ғылыми жобалар конкурсының 
ІІ кезеңіне қатысушылар 
тізіміне сұраныс дайындау 

Тізім құру, сұранысты 
бекіту 

Тамыз 
 ІV апта 

ДБОЖ 
орынбасары 

ӘБ жетекшілері 

Оқушылардың кең 
көлемде 
қамтылуы 

Тізім  ДЖО, ақпараттық 
анықтама 

3 1-7-сынып оқушыларының 
арасында Республикалық 
«Зерде» зерттеу жұмыстары 
мен шығармашылық жобалар 
конкурсына (қалалық) сұраныс 
жіберу 

Тізім құру, сұранысты 
бекіту 

Қыркүйек 
ІV апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 

ӘБ жетекшілері 

Оқушылардың кең 
көлемде 
қамтылуы 

Тізім  ДЖО, ақпараттық 
анықтама 

4 Жалпы білім беретін пәндер 
бойынша олимпиадаға 
қатысатын оқушылар тізімін 
нақтылау 

Әр  пән бойынша 
олимпиадалық резер 

тобын ашу 

Қыркүйек    
ІІ-ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
ӘБЖ, пән 
мұғалімдері 

Дарынды  
балаларды 

анықтау, іріктеу 
және ғылыми 

білімге 
қызығушылығын 

арттыру 

Әр бірлестік 
бойынша 
олимпиада-
ға 
қатысушы 
тізімі  

ӘБ бойынша 
сараптама 

5 Бірлестіктер бойынша пәндік 
олимпиадалар өткізуді 
ұйымдастыру 

Мектепішілік 
олимпиадаға 

оқушы іріктеу жұмысын 
жүргізу 

 

Қыркүйек 
ІV апта 

 

ДБОЖ 
орынбасары, 

ӘБЖ 

әр пән бойынша 
олимпиадаға  

нақты 
қатысушыны 
анықтау 

Олимпиада 
лық тапсыр-
малар 

ӘБ бойынша 
сараптама 
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6 Зияткерлік білім сайыстары Оқушылардың ғылымға 
деген қызығушылығын 
арттыру, зияткерлік 

ойындарға  қабілетін ашу 

ай сайын Жас мамандар Оқушылар арасы-
нда  білім сайыс-
тар, білгірлер 
алаңы ұйымдас-

тырылады. 

Дебат, пікір 
сайыс алаңы 

 

7 «Менің кіші Отаным» атты жас 
тарихшылар ІҮ республикалық 
конкурсының мектепішілік 
іріктеу кезеңі  

Туған елдің тарихына аса 
қызығушылық танытатын 
оқушыларды анықтау 

Қазан 
І апта 

/Қалалық 
14 қазан/ 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Тарих пәні 
мұғалімдері 

9-11  
оқушыларының 
тарих, өлкетану 
бойынша білімі 
тереңдейді 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Нәтижелер 
мониторингі 

8 Математика, физика, химия 
және биология пәндері 
бойынша Президенттік 
олимпиадаға іріктеу жұмысын 
жүргізу 

Жаратылыстану-
математика бағытындағы 
пәндерді оқуға оқушылар 
дың қызығушылығын 
арттыру, теориялық 

білімдері мен қабілеттерін 
тереңдету 

Қыркүйек 
ІІІ апта 

/Қалалық  
12 қазан/ 

Жаратылыстану-
математика 
циклі пәндері 
мұғалімдері 

Оқушылардың  
зияткерлік  дамуы 

және кәсіби 
бағдары үшін 
оңтайлы 

жағдайларды 
жасау 

Нұсқаулық-
тар, 
ережелер 

Жиналыс, 
ақпараттық 
анықтама 

9 Жалпы білім беретін пәндер 
бойынша Республикалық 
ғылыми жобалар конкурсының 
ІІ кезеңіне қатысуға сұраныстар 
қабылдау 

Жалпы білім беретін 
пәндер бойынша 

Республикалық ғылыми 
жобалар конкурсының -ІІ 
кезеңіне қатысуға сұраныс 

дайындау 

Қыркүйек 
І-ІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 

пән мұғалімдері 

  Жиналыс, 
ақпараттық 
анықтама 

 
 

 
10 «Сәкен оқулары» байқауының 

қалалық кезеңіне мектепішілік 
іріктеу жүргізу 

Жасөспірімдер арасында 
Сәкен Сейфулиннің 
поэзиялық, прозалық 
шығармаларын кеңінен 

насихаттау 

Қазан 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Қазақ тілі пәні 
мұғалімдері 

Балалардың 
көркем 

шығармаларды 
жаттау қабілеті 

дамиды, 
орындаушылық 

шеберлігі 
шыңдалады 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Нәтижелер 
мониторингі 

11 «Өмір ағашы.Менің әулетімнің 
шежіресі» республикалық 
конкурсының қалалық кезеңі 

Отбасының тарихын 
зерттеу, отбасы 
құндылықтарын сақтау 
және нығайту саласында 
балалардың танымдық 
белсенділігін 
қалыптастыру. 

Қазан 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Қазақ тілі пәні 
мұғалімдері 

отбасы тарихын 
зерттеуге жағдай 

жасалады 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Нәтижелер 
мониторингі 

12 Мектеп оқушыларын  пәндік 
олимпиадаларға дайындау 

Жалпы пәндік 
олимпиадалар мектеп Үнемі ДБОЖ 

орынбасары, 
Олимпиада 
резервтерін 

Мектепіші-
лік, аудан-

Жиналыс, 
ақпараттық 
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жұмыстарын ұйымдастыру оқушыларының  пәнге 
деген қызығушылығын 

тудыру 
 

Әдістемелік 
бірлестік 

жетекшілері 
 

дайындау дық олим-
пиадаға 
қатысушы 
лар тізімін 
анықтау 

анықтама 

13 Оқушыларды зияткерлік 
сайыстарға, ғылыми жобаларға 
дайындау 

Зерттеу  жұмыстарына 
қызығушылық танытқан 
қабілетті және дарынды 
оқушыларды анықтау 
және оларға қолдау 

көрсету 

Үнемі 

ДБОЖ 
орынбасары, 

Пән мұғалімдері 
 
 

Оқушылардың 
үздік 

жетістіктерін 
көрсету және 
насихаттау 

Ережелер, 
нұсқаулық 
тар 

Нәтижелер 
мониторингі 

14 2-4 сынып оқушылары 
арасындағы «Әдебиет әліппесі» 
оқуларының мектепішілік 
іріктеу кезеңін ұйымдастыру 
және өткізу. 

Оқушылардың 
эстетикалық және 

адамгершілік сезімдерін 
дамыта отырып, халық 
шығармашылығын 

құрметтеуге, 
еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу 

Қазан     
ІІ-апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 

Бастауыш сынып 
мұғалімдері 

 

Оқушылардың 
әдеби тіл 
байлығы, 

көркемсөз оқу 
шеберлігі 
ұшталады. 

 

І қалалық 
«Әдебиет 
әліппесі» 
оқуларын 
өткізу 
ережесі 

Нәтижелер 
мониторингі 

15 5-6 сынып оқушыларының 
«Алтын сақа» қалалық 
математикалық 
олимпиадасының іріктеу 
кезеңін өткізуді ұйымдастыру 

Оқушыларды оқуға 
ынталандыру; 

білім деңгейін арттыру; 
көркем сөйлеуге баулу. 

Қараша  
ІІ-апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 

Математика пәні 
бірлестігі 
мұғалімдері 

Оқушылар 
алғырлыққа, 
шапшаңдыққа 
тәрбиеленеді 

 

 Нәтижелер 
мониторингі 

16 Қ.Сатпаев атындағы химия 
пәнінен өткізілетін 
республикалық олимпиадаға  
оқушылардың  қатыстыруын 
ұйымдастыру                              

Ерекше  қабілетті 
оқушыларды анықтау, 

олардың химия ғылымына 
деген қызығушылығын 
дамыту, пәнді тереңірек 
оқуға ынталандыру 

Қазан  
ІІ-апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Химия пәні 
мұғалімдері 

Оқушыларды 
республикалық 
олимпиадаға 
қатыстыруға 
сұраныс беру 

Олимпиада-
лық 

тапсырма-
лар 

Нәтижелер 
мониторингі 

17 Республикалық ғылыми 
жарыстарының II кезеңінің 
антиплагиатқа  өткен 
оқушылардың жұмыстарын 
тапсыру 

Ғылыми жобаларды 
талапқа сай рәсімделуін 

қағалау 

Желтоқан 
ІІ-апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Ғылыми 
жобалар 

жетекшілері 

Жұмысты талапқа 
сай рәсімдеу 

Антипла-
гиат 

тан  өткен 
оқушылар 
тізімі 

Нәтижелер 
мониторингі 

18 «Ақберен» республикалық 
конкурсының  қалалық кезеңіне 
оқушылардың қатысуын 
ұйымдастыру  

Өскелең  ұрпақты 
патриоттық рухта 

тәрбиелеу, оқушыларды 
гуманитарлық-

эстетикалық ғылымдар 

Желтоқсан 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары 
Қазақ тілі 
әдістемелік 
бірлестігі 

оқушылардың 
ақындық, шешен-
дік шеберлігі, түр-
лі ұлттық аспапта 
ойнау, т.б. қолдау 

«Ақберен»  
Республика 
лық өнер 
байқауының 
ережесі 

Нәтижелер 
мониторингі 
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саласына кәсіптік 
бейімдеу 

мұғалімдері көрсетіп, ары 
қарай дамытуына 

жол ашу 

 

19 Ы. Алтынсариннің 180 
жылдығына арналған іс-
шаралар ұйымдастыру 

Ұлы  ағартушы, педагог, 
жазушысы 

Ы.Алтынсариннің 
шығармашылығымен 

терең таныстырып, қазақ 
әдебиетінің, педагогика 
саласындағы орнының аса 
маңыздылығын түсіндіру 

Қараша 
ІІІ-ІV апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Қазақ тілі 
бірлестігі 

Қалалық 
сайыстарға 
іріктеу, 

қатысушыларды 
анықтау 

Іс-шаралар 
жоспары 

Нәтижелер 
мониторингі 

20 «Pro Eco» республикалық  
конкурсының қалалық кезеңіне 
іріктеу жұмысын ұйымдастыру 

Оқушыларды әлеуметтік 
жауапкершілікке 

тәрбиелеу, экологиялық 
сауаттылықты арттыру 

Қараша  
ІV апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 

Жаратылыстану 
пәндері 
бірлестігі 

5-8 сынып 
оқушылары 
арасында 

экологиялық  
мәдениет 

қалыптасады. 

Ережелер, 
нұсқаулық 
тар 

Нәтижелер 
мониторингі 

21 Оқушылардың география 
пәнінен 7-8 сынып 
оқушыларына арналған І 
Ұлттық олимпиадаға қатысуын 
ұйымдастыру 

Географиялық білімнің, 
дағдылардың және 
географиялық зерт-

теулерге белсенділігінің 
сапасына назар аудара 

отырып пәнді терең-детіп 
оқуға қызығу-шылығын 

арттыру 

Қараша 
ІV апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 

Жаратылыстану 
пәндері 
бірлестігі 

Оқушының өзін-
өзі жетілдіру 
қабілеті, пәнге 
қызығушылығы  

артады 

Ережелер, 
нұсқаулық 
тар 

Қалалық сайыс 
нәтижесі 

22 Жалпы білім беретін пәндерден 
республикалық олимпиаданың  
мектепішілік кезеңін 
ұйымдастыру 

Дарынды  балаларды 
анықтау үшін жағдай 

жасау 

1,2,3- 
қараша 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Әдістемелік 
бірлестік 

жетекшілері 

Қалалық, респу-
бликалық олим-
пиадаларға қаты-
сатын оқушы-
ларды iрiктеледі 

Олимпиада 
тапсырма-
лары 

Әдістемелік 
кеңеске есеп 

23 Тұңғыш президент күніне 
арналған қалалық үздік эссе 
конкурсына жұмыс дайындау 

Оқушылардың 
шығармашылық, 
логикалық ойлау 
қабілеттері дамиды 

І апта  
қараша 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Қазақ тілі 
әдістемелік 
бірлестігі 

Оқушылар 
арасында 

аналитикалық 
және сыни ойлау 

қабілеттері 
дамиды 

Сұраныс 
дайындау 

Нәтижелер 
мониторингі 

24 Республикалық STEM 
олимпиадасының ІІ(қалалық) 
кезеңіне қатысушыларды 
ұйымдастыру  

Оқушыларды  мамандық 
таңдауға, инженерлік іске 

бағыт беруге, 
модельдеуге, 

І-апта Абсадық С.А. 
ДБОЖ 

орынбасары, 
Сынып 

Қалалық STEM-
олимпиадасына 
қатысушыларды 

тіркеу 

Ережелер, 
нұсқаулық 
тар 

Нәтижелер 
мониторингі 
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бағдарламалауға үйретуге 
баулу 

жетекшілері, 
Информатика 

пәні мұғалімдері 
25 1-7-сынып оқушылары 

арасында «Зерде» зерттеу 
жұмыстары мен жалпы білім 
беретін пәндер бойынша 
Республикалық ғылыми 
жобалар конкурсының ІІ 
(қалалық) кезеңіне қатысу 

Зерттеу  жұмыстарына 
қызығушылық танытқан 
қабілетті және дарынды 
оқушыларды анықтау 
және оларға қолдау 

көрсету 

ІІ апта 
желтоқсан 

ДБОЖ 
орынбасары, 

Пән мұғалімдері 
 
 

Оқушылардың 
үздік 

жетістіктерін 
көрсету және 
насихаттау 

Ережелер, 
нұсқаулық 
тар 

Нәтижелер 
мониторингі 

26 1-7-сынып оқушылары 
арасында «Зерде» зерттеу 
жұмыстары мен 
шығармашылық жобалар 
қалалық конкурсына қатыстыру 

Жұмыстары қалалық 
сараптамадан өткен 
оқушыларды жоба 
қорғауға дайындау 

жұмысын ұйымдастыру 

І апта 
желтоқсан 

ДБОЖ 
орынбасары, 

пән мұғалімдері 

Оқушылардың 
үздік 

жетістіктерін 
көрсету және 
насихаттау 

Ережелер, 
нұсқаулықта
р 

Нәтижелер 
мониторингі 

27 Математика, физика және 
информатика пәндерінен 
Халықаралық Жәутіков 
олимпиадасына қатысу 

Оқушылардың 
математика, физика және 
информатика пәндері 
бойынша білімдерін 

тереңдетіп, 
қызығушылықтарын 

арттыру және логикалық 
ойлау қабілеттерін 

дамыту 

Қаңтар 
ІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Физика, 

информатика, 
математика  
пәндернің ӘБ 
жетекшілері 

Ғылыми  білімді 
насихаттау және 

физико-
математикалық 
мектептер 
арасындағы 
байланысты 
нығайту. 

Ақпараттық 
хат 

Нәтижелер 
мониторингі 

28 Жалпы білім беретін пәндер 
бойынша республикалық 
олимпиаданың ІІ (аудандық) 
кезеңіне қатысушыларды  
ұйымдастыру  

Жалпы білім беретін 
пәндер бойынша 
оқушыларды 
мұғалімдердің 

олимпиадаға дайындау 
деңгейін бақылау 

І апта 
Ақпан  

ДБОЖ 
орынбасары, 
әдістемелік 
бірлестік 

жетекшілері, 
пән мұғалімдері 

Оқушылардың 
үздік 

жетістіктерін 
көрсету және 
насихаттау 

Ережелер, 
нұсқаулықта
р 

Нәтижелер 
мониторингі 

29 1-7- сынып оқушыларының 
арасында «Зерде» зерттеу 
жұмыстары мен 
шығармашылық жобалар 
Республикалық конкурсына  
оқушылар қатыстыру 

Балалардың  зерттеу 
қызметінің дағдыларын 
дамыту, кіші және орта 

жастағы мектеп 
оқушыларының 
интеллектуалдық-

шығармашылық әлеуетін 
ынталандыру 

Ақпан 
ІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 

Пән мұғалімдері 

Зерттеу 
жұмыстарына 
қызығушылық 

танытқан 
қабілетті және 

дарынды 
оқушыларды 
анықтау және 
оларға қолдау 

көрсету 

Ақпараттық 
хат 

Нәтижелер 
мониторингі 
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30 «Есенберлин тағылымы» атты 
ІІ қалалық  ғылыми-
практикалық конференциясы 

Мектеп оқушылары 
арасында жазушы 
шығармаларын 
насихаттау 

Ақпан 
ІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 

ӘБ жетекшілері, 
ШТ жетекшілері 

оқушылардың 
шығармашылық 
зерттеу, ғылыми 
қабілеттерін 

арттыру,  әдеби 
тіл байлығын 

кеңейту, көркем 
сөз оқу шеберлігін 

дамыту 

Хаттама  Нәтижелер 
мониторингі, 
дипломдар, 
грамоталар, 

сертификаттар 

31 Жалпы білім беретін пәндер 
бойынша оқушылардың 
Республикалық 
олимпиадасының (аудандық) ІІ 
кезеңіне оқушыларды 
қатыстыру 

Ғылыми  білімді 
насихаттау және 
оқушылардың 

қызығушылығын дамыту, 
дарынды балаларды 

анықтау 

ІІ-ІІІ апта 
ақпан 

ДБОЖ 
орынбасары, 

Пән мұғалімдері 
 

Олимпиадаға  
қатысатын 
оқушыларды 
іріктеу және 
даярлау 

Ережелер, 
нұсқаулықта
р 

Нәтижелер 
мониторингі 

32 Л.Эйлер атындағы 
математикалық олимпиаданың 
қалалық кезеңіне оқушылардың 
қатысуын ұйымдастыру  

Оқушылардың 
математикаға деген 
қызығушылықтарын 

арттыру 

Ақпан 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Математика  

пәніәдістемелік 
бірлестігі 
мұғалімдері 

Логикалық  ойлау 
қабілеті дамиды 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Мониторинг 

33 «Полиглот» қалалық 
гуманитарлық олимпиадасын 
ұйымдастыру және өткізу  

көптілдік идеясын жүзеге 
асыру; оқушылардың 
коммуникативті-
ақпараттық, 

коммуникативті-
танымдық қабілеттерін 
ауызша, жазбаша өз 

тілінде және шет тілінде 
қалыптастыру 

Ақпан 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары 

Қазақ тілі, орыс 
тілі, ағылшын 
тілі әдістемелік 

бірлестігі 
мұғалімдері 

 

Мұғалімнің 
оқушыларға білім 
беруде жеткен 
жетістігінің өсу 
динамикасын 

шығару 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Мониторинг 

34 3-4 сынып оқушылары 
арасында математикадан 
«Алтын сақа» қалалық 
конкурсын ұйымдастыру және 
өткізу  

Оқушылардың математик
аға деген 

қызығушылығын арттыру, 
халықтық педагогика 

элементтерін 
қолдану,оқушының 
логикалық ой-өрісін 

дамыту. 

Ақпан 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары 

 

Оқушыларды тез 
есептеуге 

дағдыландыру 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Мониторинг 

35 «Жыл алыбы-Жамбыл» атты 
республикалық сайысқа 

Жамбыл өлеңдерін шәкірт 
жүрегіне ұялату арқылы 

Ақпан 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары 

қалалық сайысқа 
қатысып жеңімпаз 

Ережелер, 
нұсқаулықта

Нәтижелер 
мониторингі 
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оқушылардың қатысуын 
ұйымдастыру 

поэзияны сүюге баулу, 
ұлтжандылық сезімін 
оятып, адамгершілікке 

тәрбиелеу. 

Қазақ тілі 
әдістемелік 
бірлестігі 
мұғалімдері 

болған 
оқушыларды 
анықтау 

р 

36 «Құтты білік» оқуларының 
мектепішілік кезеңін 
ұйымдастыру 

Оқушыларға ауыз 
әдебиеті шығармаларын 

насихаттап, құнды 
қазыналарымызды білу 

қажеттілігін 
түсіндіру,көркем 

әдебиетке 
қызығушылығын арттыру, 

әдеби тіл байлығы, 
көркемсөз оқу шеберлігін 

дамыту. 

Ақпан 
ІІ–ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары 
Қазақ тілі 
әдістемелік 
бірлестігі 
мұғалімдері 

5-7 сынып 
оқушыларының 
арасында қалалық 
сайысқа іркітеу 
жұмысын жүргізу 

Ережелер, 
нұсқаулықта

р 

Нәтижелер 
мониторингі, 
анықтама 

37 Жалпы білім беретін пәндер 
бойынша Республикалық 
ғылыми жобалар конкурсының 
ІV кезеңіне қатысу 

Жалпы білім беретін 
пәндерден қалалық сайыс 

жеңімпаздарын 
тестілеудің 

республикалық кезеңіне 
дайындық жұмысын 

ұйымдастыру 

Ақпан 
ІV апта 

ДБОЖ 
орынбасары 
әдістемелік 
бірлестік 

жетекшілері, 
пән мұғалімдері 

 

Оқушылардың 
үздік 

жетістіктерін 
көрсету және 
насихаттау 

Ережелер, 
нұсқаулықта

р 

Нәтижелер 
мониторингі 

38 Математика пәнінен Л.Эйлер 
атындағы қалалық  
олимпиадаға оқушыларды 
қатыстыруды ұйымдастыру  

Оқушылардың 
математикаға деген 
қызығушылықтарын 

арттыру 

Ақпан 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Математика  

пәніәдістемелік 
бірлестігі 
мұғалімдері 

Логикалық  ойлау 
қабылеті дамиды 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Мониторинг 

39 Математика пәнінен Л.Эйлер 
атындағы қалалық  
олимпиадаға оқушыларды 
қатыстыруды ұйымдастыру  

Оқушылардың 
математикаға деген 
қызығушылықтарын 

арттыру 

Ақпан 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Математика  

пәніәдістемелік 
бірлестігі 
мұғалімдері 

Логикалық  ойлау 
қабылеті дамиды 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Мониторинг 

40 Оқушыларды робототехника 
чемпионатына қатыстыруды 
ұйымдастыру 

Робототехника құрал-
жабдықтар  көмегімен 
пайдалы дағдылар мен 
ғылыми-техникалық 
бағыттағы креативті 
шығармашылық 

ІІІ апта ДБОЖ 
орынбасары, 
Информатика, 
математика  
бірлестіктері 
жетекшілері 

Оқушыларды 
робот техникасы, 

инженерлік 
дизайн және 

технология  маман
дықтарына баулу. 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Жиналыс , нәтиже 
есебі 
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ойлауды,  сонымен  қатар 
стандартты емес 

шешімдерді табу үшін 
ынталандыру  және 
мотивациялық 

потенциалды жеке 
тұлғаны қалыптастыру 

41 Оқушыларды робототехника 
чемпионатына қатыстыруды 
ұйымдастыру 

Робототехника құрал-
жабдықтар  көмегімен 
пайдалы дағдылар мен 
ғылыми-техникалық 
бағыттағы креативті 
шығармашылық 

ойлауды,  сонымен  қатар 
стандартты емес 

шешімдерді табу үшін 
ынталандыру  және 
мотивациялық 

потенциалды жеке 
тұлғаны қалыптастыру 

ІІІ апта ДБОЖ 
орынбасары, 
Информатика, 
математика  
бірлестіктері 
жетекшілері 

Оқушыларды 
робот техникасы, 

инженерлік 
дизайн және 

технология  маман
дықтарына баулу. 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Жиналыс , нәтиже 
есебі 

42 Қазақстан тарихы бойынша 
«Тарих ата» Республикалық 
дистанциондық олимпиадасына 
қатысу  

Талантты оқушылардың 
қызығушылығын арттыру, 
отансүйгіштік сезімдерін 

жетілдіру 

Ақпан 
ІV апта 

ДБОЖО, Тарих 
әдістемелік 
бірлестік 

мұғалімдері 

Оқушылардың 
үздік жетістік-
терін көрсету 

және насихаттау 

Ережелер, 
нұсқаулық-

тар 

Нәтижелер 
мониторингі 

43 11 сынып оқушыларына 
арналған «Әл Фараби» 
республикалық  
олимпиадасының 2 турына 
қатысу 

Дарынды оқушыларға 
қолдау көрсету және 
шығармашылық 

қабілеттерін анықтау 

Ақпан 
ІV апта 

ДБОЖ 
орынбасары 
әдістемелік 
бірлестік 

жетекшілері, 
пән мұғалімдері 

11 сынып 
оқушыларының 
бейіндік пән 
бойынша 
үздік 

жетістіктерін 
көрсету. 

Ережелер, 
нұсқаулық-

тар 

Нәтижелер 
мониторингі 

44 Информатика пәнінен «Вebras» 
ойыны сайысына қатыстыруды 
ұйымдастыру 
/3-11сыныптар/ 

Оқушылардың ақпараттық 
технологияларды 
қолданудағы 
талпынысын, 

шығармашылығын 
дамыту, 

Ақпан 
ІV апта 

ДБОЖ 
орынбасары 
әдістемелік 
бірлестік 

жетекшілері, 
пән мұғалімдері 

логикалық ой-
өрісін кеңейеді 

Ережелер, 
нұсқаулық-

тар 

Ақпараттық есеп 

45 Математика, информатика, 
биология, химия, география 
пәндерінен қалалық 

Жаратылыстану 
бағытындағы 

пәндерденоқушылардың 

Наурыз 
І апта 

 

ДБОЖ 
орынбасары, 

жаратылыстану 

Оқушылардың 
үздік 

жетістіктерін 

Ережелер, 
нұсқаулық 
тар 

Нәтижелер 
мониторингі 
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Жасөспірімдер олимпиадасына 
оқушылардың қатысуын 
ұйымдастыру 

жаратылыстану-
математикалық бағыттағы 
пәндерді тереңдетіп оқуға 

қызығушылығын 
ынталандыру, 

жасөспірімдердіжоғары 
деңгейдегі 

олимпиадаларға дайындау 
жүйесін жетілдіру 

бірлестік 
жетекшісі, 

пән мұғалімдері 
 

көрсету және 
насихаттау 

48 Қазақ тілі және әдебиеті 
пәнінен қалалық Абай 
олимпиадасына 9-11 сынып 
оқушыларының қатысуын 
ұйымдастыру   

Абайдың өмірі мен 
шығармашылық мұрасын 

насихаттау 

Наурыз 
ІІ апта 

 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Қазақ тілі пәні 
бірлестігі 
мұғалімдері 

Оқушылардың 
үздік 

жетістіктерін 
көрсету және 
насихаттау 

Ережелер, 
нұсқаулықта
р 

Нәтижелер 
мониторингі 

49  Оқушыларды республикалық 
«Абайтану» олимпиадасына 
қатыстыру 

Абайдың өмірі мен 
шығармашылық мұрасын 

насихаттау 

Наурыз 
ІІІ апта 

 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Қазақ тілі пәні 
бірлестігі 
мұғалімдері 

Оқушылардың 
үздік 

жетістіктерін 
көрсету және 
насихаттау 

Ережелер, 
нұсқаулықта
р 

Нәтижелер 
мониторингі 

50 Жалпы білім беретін пәндер 
бойынша оқушылардың 
Республикалық 
олимпиадасының (қалалық) ІІІ 
кезеңіне оқушыларды 
қатыстыру 

Жалпы білім беретін 
пәндер бойынша 
оқушылардың 
Республикалық 
олимпиадасының 

(қалалық) ІІІ кезеңіне 
оқушыларды құжаттарын 

реттеу 

наурыз 
ІІІ-ІҮ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 

ӘБ жетекшілері 

Ғылыми  білімді 
насихаттау және 
оқушылардың 

ғылыми қызметке 
қызығушылығын 
дамыту, дарынды 

балаларды 
анықтау үшін 
қажетті жағдай 

тудыру 

Ақпараттық 
хат 

Нәтижелер 
мониторингі 

51 «Талантты ұстаз-дарынды 
балаларға» қалалық 
педагогикалық олимпиадасына 
жоғары сынып оқушылары, 
мектептің жас мұғалімдері мен 
психологтарының қатыстыруын 
ұйымдастыру және өткізу 

-шығармашылық қабілеті 
жоғары талантты 
жастарды анықтау; 

- кәсіптік - педагогикалық 
білімді және 
педагогикалық 
мамандықтың 
маңыздылығын, 

педагогиканың беделін 
арттыру; 

 

Наурыз 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Әдістемелік 
бірлестік 

жетекшілері 

жоғары сынып 
оқушылары мен 
жас ұстаздардың 

жеке өзінің 
шығармашылық 
ойын жеткізуіне, 

тұлғалық 
педагогикалық 
мәдениеттің 

қалыптасуына, 
педагог 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Жиналыс , нәтиже 
есебі 
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қызметінің 
кәсіптік 

тәжірибесін 
дамытуға жағдай 

жасау. 
52 Қ.О.Бітібаева атындағы қазақ 

тілі мен әдебиетінен 
республикалық олимпиадаға 
қатысу 

Республикалық деңгейге 
өткен оқушылармен 

дайындық жұмысының 
жүргізілуін қадағалау 

сәуір 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары 
Қазақ тілі 
бірлестігі 
мұғалімдері 

Оқушылардың  
зияткерлік және 
шығармашылық 
қабілеттерін 
дамыту. 

 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Жиналыс , нәтиже 
есебі 

53 Ө.Жолдасбеков атындағы 
математика және механикадан 
оқушылардың зерттеу 
жұмыстары  халықаралық 
конкурсына оқушыларды 
ұйымдастыру 

Механика  және 
математика саласында 

зерттеушілікке, 
қызығушылық пен 

қабілеттілік байқатқан 
дарынды оқушыларды 

анықтау 

Наурыз 
І апта 

ДБОЖ 
орынбасары 
Математика 
бірлестігі 
мұғалімдері 

Сұраныс 
дайындау 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Нәтижелер 
мониторингі 

54   Ілияс Жансүгіровтің 
шығармашылығына арналған 
қалалық оқуларына 
оқушылардың қатысуын 
ұйымдастыру 

Мектеп оқушылары 
арасында Әбіш 
шығармаларын 

насихаттау; олардың 
шығармашылық 

қабілеттерін, эстетикалық 
талғамдарын, тұлғалық 
сезім мәдениетін дамыту; 

Наурыз 
І апта 

ДБОЖ 
орынбасары 
Қазақ тілі 
бірлестігі 
мұғалімдері 

Жазушының  
рухани мұрасына 

деген 
сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу; 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Нәтижелер 
мониторингі 

55 «Жибек жолы» және Азия-
Тынық мұхит қашықтық 
математикалық олимпиадасына 
оқушыларды қатыстыру 

Азия-Тынық мұхит 
аймағы мұғалімдері және 

оқушыларымен 
халықаралық қарым-
қатынас жасауға ықпал 

ету 
 

Наурыз 
ІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары 
Математика 
бірлестігі 
мұғалімдері 

Сұраныс 
дайындау 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Нәтижелер 
мониторингі 

56 «Мақатаев оқулары» 
байқауының қалалық кезеңіне 
мектепішілік іріктеу жүргізу 

Жасөспірімдер арасында 
М.Мақатаевтің 

поэзиялық, прозалық 
шығармаларын кеңінен 

насихаттау 

ІІ апта ДБОЖ 
орынбасары, 
Қазақ тілі пәні 
мұғалімдері 

Балалардың 
көркем 

шығармаларды 
жаттау қабілеті 

дамиды, 
орындаушылық 

шеберлігі 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Нәтижелер 
мониторингі 
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шыңдалады 
57 1-4 сыныптар арасында 

«Интеллектум» олимпиадасына 
оқушыларды қатыстыру 

Оқушының  өзіне деген 
сенімін арттырып, ашық 
та зерек болып өсуіне 

ықпал ету. Мұқияттылық , 
байқағыштық, 

психомоторика, ойлау 
қабілеттері, стратегия, 

математикалық қабылдау 
қабілеттерін дамыту. 

Наурыз 
ІІ апта 

Бастауыш   
сынып 

мұғалімдері 

Сұраныс 
дайындау 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Нәтижелер 
мониторингі 

58 «Әл Фараби» 
 республикалық  
олимпиадасына қатысуды 
ұйымдастыру 

11 сынып оқушыларының  
– шығармашылық 

қабiлеттiлiктерін арттыру, 
бiлiмдерін насихаттау 
және зерек оқушыларды 

қолдау 

Наурыз 
ІІІ-ІV апта 

ДБОЖ 
орынбасары 

11 сынып  
жетекшілері 

11 сынып 
оқушыларының 
бейіндік пәндер 

бойынша 
қамтылуын 
қадағалау 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Нәтижелер 
мониторингі 

59 «Құтты білік» оқуларының 
қалалық кезеңіне оқушылардың 
қатысуын ұйымдастыру 

Оқушыларға ауыз 
әдебиеті шығармаларын 

насихаттап, құнды 
қазыналарымызды білу 

қажеттілігін 
түсіндіру,көркем 

әдебиетке 
қызығушылығын арттыру, 

әдеби тіл байлығы, 
көркемсөз оқу шеберлігін 

дамыту. 

ІІ–ІІІ апта ДБОЖ 
орынбасары 
Қазақ тілі 
әдістемелік 
бірлестігі 
мұғалімдері 

5-7 сынып 
оқушыларының 
арасында қалалық 
сайысқа іркітеу 
жұмысын жүргізу 

Ережелер, 
нұсқаулықта

р 

Нәтижелер 
мониторингі, 
анықтама 

60 Бастауыш сынып оқушылары 
арасында қалалық «Ыбырай 
оқуларын» ұйымдастыру және 
өткізу 

 
 Ыбырай еңбектері 

арқылы оқушылардың 
білімдерін  дамыту, 

танымдық көзқарастарын 
нығайту, шығармашылық 
ізденістерін жетілдіру. 

Наурыз 
ІІ апта 

Бастауыш   
сынып 

мұғалімдері 

Ыбырай 
еңбектерін үлгі 
ете отырып, 
оқушыларды 

еңбекқорлыққа, 
адамгершілікке, 

іскерлікке, 
достыққа, 
ынтымаққа, 
тәрбиелеу. 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Нәтижелер 
мониторингі 

61 «Мәуелі мұра» оқуларының  
мектепішілік кезеңін 
ұйымдастыру 

Оқушыларға ауыз 
әдебиеті шығармаларын 

насихаттап, құнды 

Наурыз 
ІІ–ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Қазақ тілі 

8-11 сынып 
оқушыларының 
арасында қалалық 

Ережелер, 
нұсқаулықта

р 

Нәтижелер 
мониторингі, 
анықтама 
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қазыналарымызды білу 
қажеттілігін 

түсіндіру,көркем 
әдебиетке 

қызығушылығын арттыру, 
әдеби тіл байлығы, 

көркемсөз оқу шеберлігін 
дамыту. 

әдістемелік 
бірлестігі 
мұғалімдері 

сайысқа іркітеу 
жұмысын жүргізу 

62 5-7 сынып оқушыларының 
«Қазақ хандығы» ІІІ қалалық 
турниріне оқушыларды 
қатыстыру 

Оқушылардың 
Қазақстан аумағында 

бұрын болған мемлекеттік 
құрылымдардың мұрагері, 
этникалық процестермен 
байланысты әлеуметтік 
қатынастардың өзгерістер 
мен экономикалық даму 
нәтижесі туралы білімін 

дамыту 

Наурыз 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 

Тарих бірлестігі 
мұғалімдері 

Сұраныс 
дайындау 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Нәтижелер 
мониторингі 

63 2-4-сынып оқушылары 
арасындағы қалалық 
олимпиаданы ұйымдастыру 
және өткізу 

Бастауыш сынып 
оқушыларының ойлау 

қабілеттерін дамыту және 
бағдарламалық білім, 
білік дағдыларын 

қалыптастыру, мазмұнын 
тереңдету 

Сәуір 
ІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 

бастауыш сынып 
мұғалімдері 

 

Сұраныс 
дайындау 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Жиналыс , нәтиже 
есебі 

64 Өңірлік STEM-олимпиаданы 
ұйымдастыру және өткізу 

мектеп, қоғам, жұмыс 
және бүкіл әлем арасында 

STEM-сауаттылықты 
дамытуға және әлемдік 
экономикадағы бәсекеге 
қабілеттілікке ықпал 

ететін нық байланыстарды 
орнату 

Сәуір 
ІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Абсадық С.А. 

 

Сұраныс 
дайындау 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Жиналыс , нәтиже 
есебі 

65 Сәтбаев оқуларының 
мектепішілік кезеңін 
ұйымдастыру 

Ғалымның  жүріп өткен 
жолы мен ел игілігі үшін 
атқарған зор еңбегін 

дәріптеу, оқушылардың 
бойында рухани 
құндылықтарды 
қалыптастыру, 

Сәуір 
ІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
география пәні 
мұғалімдері 

 

оқушыларды 
ғылыми зерттеу, 

іздену 
жұмыстарына 
жұмылдыру . 
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66 Бастауыш сынып оқушылары 
арасында өткізілетін «Бастау» 
қалалық математикалық 
турнирін ұйымдастыру және 
өткізу 

Математикалық қабілеті 
айқын білінген дарынды 

бастауыш мектеп 
оқушыларын дамыту және 

қолдау көрсету 
 

Сәуір 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 

бастауыш сынып 
мұғалімдері 

 

Математика   
саласындағы 

дарынды баста-
уыш сынып оқу-
шылары қызығу-
шылықтары б/ша 
шығармашылық 
қарым-қатынас 
ретінде арнайы 

командалық сайыс 
түрінде жағдай 

жасау 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Жиналыс , нәтиже 
есебі 

67 «Ғылымдағы дебют» 
конкурсын ұйымдастыру және 
өткізу 

Жас  таланттарға қолдау 
көрсетіп, олардың 

ғылыми жұмыстарын 
кеңінен насихаттап, 

дәріптеу 
 

Сәуір 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Барлық пән 
мұғалімдері 

9-11 сынып 
оқушыларының 
шығармашылық, 
зерттеушілік 
қабылеттерін 

дамытуға қолдау 
көрсету 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Жиналыс , нәтиже 
есебі 

68 «Әлемді өзгертетін идеялар» 
қалалық ғылыми жобалар 
конкурсын ұйымдастыру және 
өткізу 

«100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарының аясында 
қоғамдағы өзекті 

мәселелерді танып білуге 
және шешу жолдарына 

бағытталған 
оқушылардың ғылыми-
зерттеушілік және оқу-
танымдық қабілетін 

ынталандыру 

Сәуір 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Барлық пән 
мұғалімдері 

ҚР-ның 
зияткерлік 
әлеуетін 

қалыптастыруға 
ықпал ету 

 
 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Жиналыс , нәтиже 
есебі 

69 «Мәшһүр Жүсіп оқулары» 
республикалық сайысына 
оқушылардың қатысуын 
ұйымдастыру 

Дала  ғұламасы Мәшһүр 
Жүсіп Көпейұлының 

мұралары мен 
шығармашылық 

өмірбаянын жастарға 
насихаттау арқылы 
олардың өміріне 

имандылық, отаншылдық 
тәрбие қалыптастыру 

ІІІ-ІV апта ДБОЖ 
орынбасары 
Қазақ тілі 
әдістемелік 
бірлестігі 
мұғалімдері 

Шығармаларға  
мазмұнына талдау 
жасайды, Мәшһүр 
Жүсіпке жазған 
арнау өлеңдерін 

оқиды. 
 
 
 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Анықтама, нәтиже 
есебі 

70 Қазақстан тарихы пәнінен 5-9 
сынып оқушылары арасында 

Қазақстан тарихына деген 
қызығушылығын арттыру, 

ІІІ-ІV апта ДБОЖ 
орынбасары, 

Сұраныс 
дайындау 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Нәтижелер 
мониторингі 
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өтетін  «Тарих ата» атты 
қашықтық республикалық 
олимпиадаға оқушылардың 
қатысуын ұйымдастыру 

өз бетінше жұмыс жасау 
дағдылары мен алған 
білімін қолдану, 
іскерліктерін 
қалыптастыру, 

патриоттық сезімдерін 
жетілдіру 

Тарих бірлестігі 
мұғалімдері 

71 Жалпы білім беретін пәндер 
бойынша республикалық 
ғылыми жарыстарының ІІ 
кезеңіне оқушылардың ғылыми 
жобаларын : 
- алдын ала тіркеу 
-анықтау және олардың ғылыми 
жобаларын тіркеу 

Жалпы білім беретін 
пәндер бойынша 

Республикалық ғылыми 
жобалар конкурсының ІІ 
кезеңіне қатысуға сұраныс 

дайындау 

Мамыр 
І-ІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары,  

пән мұғалімдері 

Мұғалімдер мен 
оқушылардың 

зерттеу жұмысына 
белсенділігін 
анықтау 

Сараптама- 
лық 

жұмыс 

ақпараттық 
анықтама 

72 Қ.О.Бітібаева атындағы қазақ 
тілі мен әдебиетінен 
республикалық олимпиадаға 
қатысу 

Республикалық деңгейге 
өткен оқушылармен 

дайындық жұмысының 
жүргізілуін қадағалау 

Мамыр 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 
Қазақ тілі 
бірлестігі 
мұғалімдері 

Оқушылардың  
зияткерлік және 
шығармашылық 
қабілеттерін 
дамыту. 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Ақпараттық  
анықтама 

73 «Талантты ұстаз-дарынды 
балаларға» Республикалық 
педагогикалық олимпиадасына 
қатысу 

Кәсіптік  - педагогикалық 
білімді және 
педагогикалық 
мамандықтың 
маңыздылығын, 

педагогиканың беделін 
арттыру 

Мамыр 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары , 

Барлық  
бірлестік 

мұғалімдері 

Жоғары  сынып 
оқушылары мен 
жас ұстаздардың 
шығармашылық 
ойын жеткізуіне, 

тұлғалық 
педмәдениеттің 
қалыптасуына, 

кәсіптік 
тәжірибесін 

дамытуға жағдай 
жасау. 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Жиналыс , нәтиже 
есебі 

74 4 сынып оқушыларына 
арналған «Бала Абай» қалалық 
шығармашылық сайысқа 
оқушылардың қатысуын 
ұйымдастыру 

Оқушылар арасында Абай 
шығармаларын 

насихаттау, оқушылар-
дың шығармашылық 
қабілетін, эстетикалық 
талғамдарын, тұлғалық 

сезім мәдениетін 
қалыптастыру 

Мамыр 
ІІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 

бастауыш сынып 
мұғалімдері 

 

4-сынып 
оқушыларының 
Абай поэзиясына, 
ұлы ойшылдың 
рухани мұрасына 

деген 
сүйіспеншілігін 

арттыру 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Ақпараттық  
анықтама 
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75 Бастауыш сынып оқушылары 
арасында өткізілетін «Бастау» 
Республикалық математикалық 
турниріне қатысу 

Оқушылардың матема-
тикалық бiлiмiн, мате-
матикаға деген қызығу-
шылығын арттыру; 
- iзденушілік және 

шығармашылық қабiле-
ттерiн ынталандыру. 

Мамыр 
ІІ апта 

ДБОЖ 
орынбасары 

 

дарынды баста-
уыш сынып оқу-
шыларының қызы 

-ғушылықтары 
б/ша командалық 
сайыс түрінде 
жағдай жасау 

Ақпараттық 
хат, ереже 

Жиналыс , нәтиже 
есебі 

76 Халықаралық Балқан 
математика олимпиадасына 
қатысуды ұйымдастыру 

математика, пәніне 
қызығушылық танытатын 
оқушыларды анықтау, 

олардың шығармашылық 
қабілеттерін және ғылыми 

қызметке 
қызығушылығын дамыту. 

Мамыр 
ІІІ апта 

    

77 Физика, информатика, химия, 
биология пәндерінен 
«Туймаада» халықаралық 
олимпиадасына қатысу 

Химия  пәніне қызығу-
шылық танытатын 

оқушыларды анықтау, 
олардың шығарма-шылық 
қабілеттерін және ғылыми 

қызметке 
қызығушылығын дамыту 

Мамыр 
ІV апта 

    

78 Жалпы білім беретін пәндер 
бойынша Халықаралық және 
республикалық олимпиадалар 
мен ғылыми жобалар 
конкурсының жеңімпаз  
түлектерінің жоғары оқу 
орындарына түсу туралы 
мәлемет беру  

«Астана дарыны» 
ДДЖжПСО-на 

Халықаралық және 
республикалық олим-
пиадалар мен ғылыми 
жобалар конкурсының 
жеңімпаз  түлектерінің 
ЖОО-на түсуі туралы 

мәлімет беру 

Мамыр 
ІV апта 

ДБОЖ 
орынбасары, 11 

сынып 
жетекшілері 

   

 


