
 

 

 
План работы 

лаборатории  интеллектуальных соревнований и творческого развития личности на  сентябрь 2016 года 

 

1. Областные, республиканские олимпиады, конкурсы 

№ Название  мероприятий Цель  мероприятия Форма  

проведения 

Сроки  проведения Ответственные 

1. Организация  работы  Профильной  школы 

по подготовке  учащихся 11-х классов  

СШИ по предметам естественно-

математического цикла   для участия в 

областном и республиканском этапе 

Президентской олимпиады: 

-подготовка проекта приказа, 

- разработка Концепции, Положения о 

Профильной школе; 

Подготовка письма в КарГУ им. Е. 

Букетова о проведении Профильной школы 

на их базе; 

-определение преподавателей для работы в 

Профильной школе; 

- составление расписания, календарных 

планов и решебников;  

-подготовка дипломов, грамот, 

сертификатов 

Подготовка   к  участию учащихся  

11 классов в областном  и  

республиканском этапе  

Президентской олимпиады по 

математике, физике, химии, 

биологии 

Профильная школа С 12 сентября по 31 

октября 

 

Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Ускенова А.М. 

2.  Республиканский  конкурс 

детских исследовательских работ и 

творческих проектов  «Зерде» среди  

учащихся   1-7 классов: 

- регистрация научных проектов учащихся; 

-издание приказа о проведении конкурса; 

- проверка на антиплагиат; 

- проведение отборочного  этапа;  

- определение места проведения;  состава 

жюри; 

Проведение  отбора участников  

областного  этапа конкурса, 

выявление и поддержка  способных 

и одаренных учащихся, 

проявляющих интерес 

к  исследовательской  работе; -

  демонстрация и пропаганда 

лучших достижений учащихся, 

организация взаимного общения 

Конкурс Сентябрь – ноябрь Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

. 



-подготовка дипломов, грамот, 

сертификатов 

3. Республиканский  конкурс научных 

проектов школьников по 

общеобразовательным предметам: 

- регистрация научных проектов учащихся; 

-издание приказа о проведении конкурса; 

- проверка на антиплагиат; 

- проведение отборочного  этапа;  

- определение места проведения;  состава 

жюри; 

-подготовка дипломов, грамот, 

сертификатов 

Поддержка наиболее талантливых и 

одаренных юных исследователей; 

содействие формированию 

интеллектуального потенциала 

Республики Казахстан. 

 

Конкурс Сентябрь - декабрь 

 

Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

4.  Республиканский  этап конкурса 

"Яссауитану" среди  учащихся  6-11 классов 

в г. Туркестан: 

--издание приказа о проведении конкурса; 

- проведение отборочного  этапа;  

- определение места проведения;  состава 

жюри; 

-подготовка дипломов, грамот, 

сертификатов 

Воспитание патриотов  на  основе  

исторических ценностей 

Казахстана. Подготовка  уч-ся к 

участию в   республиканском  этапе  

конкурса.   

Конкурс 

 

Сентябрь   

 

 

14 сентября 

Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Шагамбаева А.К. 

5. Дистанционные олимпиады (қашықтық  

олимпиадалар)  по линии  РНПЦ   «Дарын», 

(на платной основе -  350 тенге): 

-Всемирная история, история Казахстана; 

 

Поддержка   способных и 

одаренных учащихся, 

стимулирование их  к участию в 

интеллектуальных состязаниях по  

общеобразовательным предметам 

Олимпиада Сентябрь – октябрь                  

  

 

Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Шагамбаева А.К. 

6. Подготовка  к проведению  олимпиады по 

математике  им. Ермекова совместно с 

РНПЦ «Дарын», Управлением по делам 

молодежи: 

-поездка в Астану РНПЦ «Дарын» (до 10. 

09. 16 г.); 

-встреча с представителями Управления по 

делам молодежной политики – 06.09.16 г.; 

-разработка  концепции, положения об 

олимпиаде; 

-издание приказа о проведении олимпиады; 

- подготовкеа заданий для учащихся;  

Проведение  олимпиады по 

математике  совместно с РНПЦ 

«Дарын»  

Олимпиада Сентябрь Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Шайхина О.Б. 



- определение места проведения 

олимпиады, состава жюри; 

-подготовка дипломов, грамот, 

сертификатов  

7. Организация  работы по  обновлению 

сведений о работе  научных обществ 

учащихся (НОУ) школ районов (городов) и 

СШИ 

Проведение анализа работы НОУ за 

текущий учебный год, определение 

задач на новый учебный год 

Сведения Сентябрь Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Балгина А.С. 

8. Осуществление контроля над действием 

сертификатов школьных НОУ, замена 

просроченных сертификатов (5 лет)   

Проверка работы школьных НОУ  с 

выездом в школы районов, городов 

и СШИ области 

Информация 

Выезды в школы 

Сентябрь-апрель Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Балгина А.С. 

кураторы 

9. Подготовка к участию в Президентской  

олимпиаде по предметам естественно-

математического цикла: выезды в 

райгорОО и СШИ 

 

Оказание методической помощи 

райгорОО в подготовке и 

проведении Президентской 

олимпиады по математике, физике, 

химии и биологии среди учащихся 

11 классов: школьный и городской 

этапы 

Олимпиада  

 

Сентябрь 

  

 

Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А 

Шайхина О.Б. 

10. Проведение Профильной школы по 

подготовке  учащихся  7 классов СШИ 

области к участию в Юниорской олимпиаде 

по математике, физике, химии, биологии: 

- разработка Концепции, Положения о 

Профильной школе; 

-определение преподавателей для 

проведения регионального тура Юниорской 

олимпиады: 

-подготовка дипломов, грамот, 

сертификатов 

Подготовка   к  участию учащихся  7 

классов в областном  и  

республиканском этапе  Юниорской 

олимпиады по математике, физике, 

химии, биологии 

Олимпиада Сентябрь-октябрь Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Шагамбаева А.К. 

Шайхина О.Б. 

11. Разработать нормативные документы по 

проведению олимпиады среди учащихся 4-

6 классов области по математике, 

казахскому языку, русскому языку, 

английскому языку 

Подготовка   к  участию учащихся  

4-7  классов в областном  этапе 

олимпиады по математике, 

казахскому языку,  русскому языку, 

английскому языку 

Олимпиада Сентябрь - ноябрь Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Шайхина О.Б. 

2. Областные, республиканские, международные интеллектуальные марафоны, игровые-конкурсы 

1. Разработка положений об  

интеллектуальных играх  и конкурсах  

Поддержка   способных и 

одаренных учащихся, 

Игры, конкурсы Сентябрь - ноябрь Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 



областного масштаба, рекомендуемых для 

проведения  в 2016-2017 учебном году: 

-«Тәуелсіз Қазақстан» , посвященный 25-

летию Независимости РК (для учащихся 2-4 

кл.,  5-9 кл., 10-11 кл.): 

- до 15 сентября пригласить учителей, 

которые будут разрабатывать задания 

стимулирование их  к участию в 

интеллектуальных играх 

Балгина А.С. 

Шайхина О.Б. 

Ускенова А.М. 

Шагамбаева А.К. 

2. Сбор заявок от райгорОО и СШИ на 

участие в интеллектуальных играх: «Ак 

бота», «Русский медвежонок» 

Поддержка   способных и 

одаренных учащихся, 

стимулирование их  к участию в 

интеллектуальных играх 

Игры, конкурсы Сентябрь Оразгулова Г.Р. 

Ускенова А.М. 

3. Олимпиады, конкурсы,  проводимые совместно с  СШИ  области 

1. Сбор заявок от СШИ области о проведении  

совместных мероприятий в 2016-2017 

учебном году. 

Определение совместных 

мероприятий 

Заявки До  9 сентября Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

методисты 

2. Сбор заявок от  высших учебных заведений 

области о проведении  совместных 

мероприятий в 2016-2017 учебном году. 

Определение совместных 

мероприятий 

Заявки До 9 сентября  Балгина А.С. 

4. Проведение работы  с выпускниками, обладателями  знака   «Алтын белгі»   и   аттестата   с   отличием 

1. Анализ   данных  по трудоустройству 

выпускников, обладателелей  знака «Алтын 

белгі» и аттестата с отличием 

Создание  базы  данных  по 

трудоустройству выпускников, 

обладателей знака «Алтын белгі» и 

аттестата с отличием 

База данных, 

информация 

До 5 сентября Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А 

Ускенова А.М. 

2. Подготовка базы данных учащихся 2015-

2016 учебного года (ФО, район, город, 

школа):  

-обладателях знака «Алтын белгі», 

  аттестата с отличием; 

-победителях районных (городских), 

областных олимпиад; 

-республиканских и международных  

олимпиад,  конкурсов и игр 

Создание базы данных об 

одаренных и талантливых детях 

База данных Сентябрь Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Шайхина О.Б. 

Ускенова А.М. 

Шагамбаева А.К. 

Балгина А.С. (свод) 

5.          Межународные    олимпиады,   соревнования   и   конкурсы 



1. Уточнить Перечень мероприятий 

международного уровня,  проводимых по 

линии МОН РК и РНПЦ «Дарын» в 2016-

2017 учебном году 

Уточнение мероприятий 

международного уровня 2016-2017 

учебного года для дальнейшей 

совместной работы 

Мероприятия Сентябрь Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Шайхина О.Б. 

Шагамбаева А.К. 

 6.  Сотрудничество    с  вузами ( Кар ГУ  им.  Е.А . Букетова,  КазНУ  им.  Аль-Фараби,  КЭУК,  академией  «Болашак»,  университетом   им.  Яссауи  

г. Туркестан) и РНПЦ «Дарын» 

1. 

Определение состава жюри для проведения 

областного этапа олимпиады: 

Президентской и 15 общеобразовательным 

предметам 

Заключение договоров с вузами о 

взаимосотрудничестве 

Договора Сентябрь - октябрь Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

2. 

Прием заявок от райгорОО и СШИ на 

методические пособия издательства  РНПЦ 

"Дарын" 

Приобретение тестов для учащихся 

9-11 классов  на он-лайн  

тестирование конкурса научных 

проектов 

Методическая 

литература 
Сентябрь - октябрь 

Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А 

Балгина А.С. 

3. 

Определение состава участников детского 

оздоровительного центра «Балдаурен» (8 

человек) из числа победителей областных, 

республиканских, международных 

олимпиад и интеллектуальных игр- 

направление «Языкознание» 

Поощрение победителей и призеров 

различных олимпиад и 

интеллектуальных игр Отдых в 

«Балдаурене» 
Сентябрь 

Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

6. Аналитическая деятельность 

1. 

Анализ деятельности лаборатории за 

летний период  
Подготовка  отчетов, информации, 

брошюр  

Анализ 
Ежемесячно, 

ежеквартально 

Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

методисты 

2. 

Регистрация тем научных проектов 

учащихся школ Карагандинской области в 

РНПЦ «Дарын» 

Подготовка  отчетов, информации, 

брошюр 

Анализ 

Сентябрь-октябрь 

Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

 

3. 

Снятие с контроля поручений руководителя 

управления образования, писем МОН РК,  

РНПЦ «Дарын» за летний  период 

Осуществление контроля  над 

документами  вышестоящих 

инстанций 

Снятие с контроля 

Ежемесячно 

Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

методисты 

4. 

Принять участие в проведении  школьного, 

районного (городского) этапов олимпиады 
Выезды в школы, районы , города 

области 

Анализ и 

мониторинг  Ноябрь-декабрь 

Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

методисты 

5. 

Сбор сведений  о комплектовании  СШИ 

области на 5 сентября 2016 года 
Анализ комплектования СШИ 

области 

Комплектование 

5 сентября 

Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зияткерлік жарыстар 

және тұлғаны шығармашылық дамыту зертханасының 

2016 жылға арналған  күнтізбелік жоспары 

 

1. Облыстық, республикалық олимпиадалар, жарыстар 

№ Іс-шараның атауы мақсаты түрі мерзімі жауаптылар 

1. Жаратылыстану-математикалық бағыт пәндері 

бойынша бейінді мектеп ұйымдастыру: бұйрық , 

тұжырымдама, бейінді мектеп өткізу ережесін 

дайындау ; 
Бейінді мектепті Е.А. Бөкетов  ат.ҚарМУ—ге 

өткізуге  хат дайындау; 

- Бейінді мектепке жұмыс жүргізуге 

оқытушыларды анықтау; 

- сабақ кестесін, күнтізбелік жоспар құрастыру ;  

-  дипломдарды, мадақтамаларды дайындау 

оқушыларды олимпиаданың 

республикалық кезеңіне 

дайындау 

олимпиада  12 қыркүйек - 

31қараша   
Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Ускенова А.М. 

2. 1-7 сынып оқушылары арасында зерттеу  

шығармашылық жұмыстарының  «Зерде» 

республикалық  конкурсы: 

«Зерде» ғылыми конкурсын  өткізуге бұйрық 

дайындау; 

-  плагиатқа қарсы бағдарлама бойынша 

жұмыстарды тексеру; 

- іріктеу кезеңін  өткізу; 

- өткізу орнын дайындау; 

- әділқазыларды анықтау;  

- -  дипломдарды, мадақтамаларды, 

сертификаттарды  дайындау 
 

республикалық кезеңге 

оқушыларды іріктеу, зерттеу 

жұмыстарына 

қызығушылықтары бар 

дарынды оқушыларды анықтау 

және қолдау 

жарыс   қыркүйек- қараша 

 

Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

. 

3. Жалпы білім беретін пәндерден оқушылардың 

республикалық ғылыми жоба жарысы:  8-11 

сыныптар арасында  оқушылардың ғылыми 

конкурсын  өткізуге бұйрық дайындау; 

- плагиатиатқа қарсы бағдарлама бойынша 

жұмыстарды тексеру; 

Талантты және дарынды жас 

зерттеушілерді қолдау, тұлғаны 

қабілетін 

көрсетуге  және  өзіндік 

бағалауына мүмкіндік беру, 

оқушыларды зерттеу және 

жарыс қыркүйек-    

қараша 

 

 

 

 Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

 



-  іріктеу кезеңін  өткізу; 

- өткізу орнын дайындау; 

- әділқазыларды анықтау;  

- -  дипломдарды, мадақтамаларды, 

сертификаттарды  дайындау 
 

 

ғылыми мәселелерді 

талқылауға баулу   

оқушылардың ғылыми 

жұмысқа қызығушылықтарын 

арттыру, 

4. 6-11 сынып оқушылары арасында Түркістан 

қаласында  өтетін республикалық «Яссауитану» 

жарысының облыстық кезеңін өткізу; 

- іріктеу кезеңін  өткізу; 

- өткізу орнын дайындау; 

- әділқазыларды анықтау;  

- -  дипломдарды, мадақтамаларды, 

сертификаттарды  дайындау 
 

6-11 сынып оқушыларын 

республикалық кезеңге іріктеу, 

Қазақстанның тарихи 

құндылықтары негізінде 

оқушыларды Отансүйгіштікке 

тәрбиелеу 

 жарыс 

 
 14 қыркүйек Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Шагамбаева А.К. 

5. 

5-11 сынып оқушылары арасында 

республикалық «Тарих ата» қашықтық 

олимпиадасының облыстық кезеңі  

оқушыларды көркемөнер 

мәдениетінің әлемдік тарихына 

баулу, 5-11 сынып оқушылары 

арасында іріктеу  

олимпиада  қыркүйек- қазан 
 

  

 

Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Шагамбаева А.К. 

6. Математика пәнінен Ермеков ат.  олимпиадасын  

өткізу:  
-РҒП «Дарын» орталығына бару  (06.09.16 г.) ;  

-  Жастар ісі жөніндегі басқармасына(06.09.16 г.) ;  

- олимпиада  өткізуге бұйрық дайындау; 

-  тұжырымдама  дайындау;  

- олимпиаданың ережесі дайындау; 

 - өткізу орнын дайындау; 

- әділқазыларды анықтау;  

-  дипломдарды, мадақтамаларды дайындау 
 

 

РҒПО  «Дарын» орталығымен 

бірге математика олимпидасын 

өткізу 

олимпиада қыркүйек  Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Шайхина О.Б. 



7.  Аудан, қала, мамандандырылған мектеп-

интернаттарындағы  оқушылардың ғылыми 

қоғамының жұмысын ұйымдастыру  

Биылғы оқу жылындағы 

оқушылардың ғылыми 

оқушылар қоғамының  

жұмысына сараптама жасау 

анықтама қыркүйек Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Балгина А.С. 

8 Оқушылардың ғылыми  қоғамының 

сертификаттарын бақылау, мерзімі біткен 

сертификаттарын ауыстыру 

оқушылардың ғылыми 

қоғамының жұмысын тексеру 

мақсатында аудан,қала, 

мамандандырылған мектеп-

интернаттарына шығу  

ақпарат, 

мектептерге 

шығу 

қыркүйек-сәуір Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Балгина А.С. 

Кураторлар 

9. Жаратылыстану-математикалық бағытындағы  

пәндер бойынша  Президенттік олимпиадаға 

дайындау: аудан,қала, мамандандырылған 

мектеп-интернаттарына шығу 

аудан, қала, мамандандырылған 

мектеп-интернаттарына 

Президенттік олимпиадаға 

дайындау мақсатында 

әдістемелік көмек көрсету 

олимпиада қыркүйек   Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Шайхина О.Б. 

10. Математика, физика, химия, биология пәндері 

бойынша 7 сыныптың  жасөспірімдер арасында 

бейінді мектеп ұйымдастыру: бұйрық, 

тұжырымдама, бейінді мектеп өткізу ережесін; 

өткізу орнын дайындау; 

Жасөспірімдердің  арасында  олимпиаданы  

өткізетін оқытушыларды анықтау;  
 дипломдарды, мадақтамаларды, сертификаттарды 

дайындау 
 

 

 

 Жасөспірімдер арасында 
математика, физика, химия, 

биология пәндері бойынша 7 

сыныптар арасында  

олимпиадаға дайындық 

олимпиада  қыркүйек-  қазан Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Шагамбаева А.К. 

11 Матаматика, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі 

пәндерінен 4-6 сыныптар арасындағы оқушылар 

олимпиадасын  өткізу мақсатында   құжаттар 

дайындау 

4-6 сыныптар арасындағы 

оқушылар олимпиадасына 

дайындық 

олимпиада  қыркүйек-  қараша Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Шайхина О.Б. 

2. Облыстық, республикалық, халықаралық зияткерлік марафондар, ойын-жарыстар  

1. 2016-2017 оқу жылында өткізілетін зияткерлік 

ойындар мен жарыстар өткізуге  арналған  ереже 

дайындау: 

- Қазақстан Республикасы 25 жыл егемендік 

қарсанында  «Тәуелсіз Қазақстан» атты 

зияткерлік ойын ( оқушылар  2-4,  5--9., 10-11 

 оқушылардың зияткерлік 

ойындарға қызығушылықтарын 

арттыру, облыстық кезеңді 

ұйымдастыру және өткізу 

 ойын,жарыс қыркүйек - қараша Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Балгина А.С. 

Шайхина О.Б. 

Ускенова А.М. 

Шагамбаева А.К. 



кл.) 

2. Аудан, қала, мамандандырылған мектеп-

интернаттардың  оқушылардан«Ақ бота», 

«Русский медвежонок»   ойындарына сұраныс жинау 

 оқушылардың зияткерлік 

ойындарға қызығушылықтарын 

арттыру, облыстық кезеңді 

ұйымдастыру және өткізу 

 ойын,жарыс қыркүйек Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Ускенова А.М. 

3. Облыстың ММИ бірге өткізетін олимпиада, жарыстар  

1. 2016-2017  оқу жылында облыстық 

мамандандырылған  мектеп –интернаттармен   

бірігіп  өткізілетін іс-шаралардың  сұранысын жинау 

бірге өткізілетін іс-шараларды 

анықтау   

 сұраныстар қыркүйек  Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Балгина А.С. 

Шайхина О.Б. 

Ускенова А.М. 

Шагамбаева А.К. 

2. 2016-2017  оқу жылына  жоғары оқу орындарымен 

бірігіп  өткізілетін іс-шараларының  сұранысын 

жинау  

 бірігіп  өткізілетін іс-шараларды 

анықтау   

 сұраныстар қыркүйек  Балгина А.С. 

                                                 4.«Алтын белгі» және үздік аттестат иегерлері, бітіруші түлектердің оқуға түсуі туралы ақпарат 

1. «Алтын белгі» және үздік аттестат иегерлерінің 

оқуға түсуі туралы ақпарат 

«Алтын белгі» және үздік 

аттестат иегерлерінің оқуға 

түсуі туралы деректер базасы 

анықтама қыркүйек  Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А 

Ускенова А.М. 

2. Облыс әкімінің «Алтын белгі» және үздік 

аттестат иегерлерінің оқуға түсуі  туралы 

ақпарат 

кездесу, дөңгелек үстел 

ұйымдастыру 

кездесу, 

дөңгелек 

үстел 

қыркүйек  Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Шайхина О.Б. 

Ускенова А.М. 

Шагамбаева А.К. 

Балгина А.С. 

(біріктіру) 

5.      Халықаралық олимпиадалар, жарыстар, байқаулар     

1. 2016-2017  оқу жылына арналған  ҚР БҒМ  және 

«Дарын» РҒПО бойынша өткізілетін Халықаралық  

іс-шаралардың тізімін   анықтау 

2016-2017  оқу жылына  бірге 

жұмыс істеу мақсатында 

 іс-шаралар қыркүйек  Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

Шайхина О.Б. 

Шагамбаева А.К. 



                                                                                    6.  Жоғары оқу орындарымен әріптестік 

1. 

Президенттік  және 15 жалпы пәндер 

олимпиадаларын өткізуге әділқазылар құрамын 

анықтау   

Жоғары оқу орындарымен келісім 

-шарт жасау  

 келісім -шарт қыркүйек- қазан Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

2. 

РҒП "Дарын" орталығынан шығатын әдістемелік 

құралдар алуға  аудан, қала, мамандандырылған 

мектеп-интернаттардан   сұраныс жинау 

9-11 сынып оқушыларына он-лайн  

турға  арналған   бейінді  пәндерге 

тестін сұрақтар жинағын  алу 

 әдістемелік 

құралдар 

қыркүйек- қазан Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А 

Балгина А.С. 

3. 

 Облыстық, республикалық, халықаралық олимпиада 

және зияткерлік ойындар жеңімпаздарының ішінен 

«Балдаурен» сауықтыру  орталығына (8 оқушы)  

баратын оқушылар құрамын анықтау    - бағыты 

«тілтану» 

 Зияткерлік ойындар мен әртүрлі 

олимпиадалар жеңімпаздарын 

қолдау 

  «Балдәурен» 

орталығында 

демалыс 

қыркүйек  Оразгулова Г.Р 

Рсалдина З.А. 

7.   Сараптамалық  жұмыстар 

1. 

Жазғы кезеңдегі зертхана жұмысының сараптамасы    ақпарат  дайындау     сараптама  ай сайын Оразгулова Г.Р 

Рсалдина З.А. 

 әдіскерлер 

2. 

   РҒП «Дарын» орталығында Қарағанды облысы  

бойынша ғылыми жоба тақырыптарын тіркеу 

 ақпарат  дайындау     сараптама қыркүйек- қазан   Оразгулова Г.Р 

Рсалдина З.А. 

 

3. 

2016-2017  оқу жылына арналған  ҚР БҒМ  білім 

басқармасының және РҒП «Дарын» орталығының   

тапсырмаларының орындалуын қадағалау 

   құжаттарды  бақылау  бақылау   ай сайын Оразгулова Г.Р 

Рсалдина З.А. 

 әдіскерлер 

4 

Мектепшілік, аудан (қала) олимпиада кезеңдерін 

өткізуге қатысу 

аудан/қала мектептеріне шығу сараптама 

мониторинг 

жасау 

қараша- желтоқсан Оразгулова Г.Р 

Рсалдина З.А. 

 әдіскерлер 



5. 

2016 жылы 5 қыркүйекте облыс мамандандырылған 

мектеп-интернаттарының   сыныптарын 

оқуушылармен  толықтыру туралы  ақпарат   

мамандандырылған мектеп-

интернаттарының  сыныптарын 

оқушылармен толықтыру туралы 

ақпарат  

 толықтыру 5  қыркүйек Оразгулова Г.Р. 

Рсалдина З.А. 

 

 


