
«Астана дарыны» дарындылықты дамыту жəне психологиялық сүйемелдеу
орталығының 2021-2022 оқу жылына арналған

жұмыс жоспары

№ Іс-шаралар атауы Мерзімі

ҚЫРКҮЙЕК
1 Жаратылыстану-математикалық бағыттағы пəндер бойынша

Президенттік олимпиаданың І (өңірлік) іріктеу кезеңі
қыркүйек

2 9-10 сыныптарға арналған жас тарихшылардың республикалық
«Менің кіші Отаным» зияткерлік конкурсының І (аудандық) кезеңі

5 қыркүйекке
дейін

3 Халықаралық Балқан математикалық олимпиадасы қыркүйек
4 Республикалық «Үздік авторлық бағдарлама» конкурсының қалалық

кезеңі
қыркүйек

5 7-11 сынып оқушыларына арналған кəсіби диагностикалық тестілеу
(жазбалар мен жеке өтінімдер бойынша)

қыркүйек

6 «Ата-аналар» клубы қыркүйек
7 Жас психолог мектебі қыркүйек
8 «АМАЛТЕЯ» автоматтандырылған психодиагностика бағдарламасы»

аясындағы іс-шара
қыркүйек

ҚАЗАН
9 Жаратылыстану-математикалық бағыттағы пəндер бойынша

Президенттік олимпиаданың екінші (іріктеу) кезеңі
Қазанның

2-ші
онкүндігі

10 Халықаралық лингвистикалық олимпиаданың құрама командасына
іріктеу үшін мамандандырылған мектептерге арналған
лингвистикалық олимпиаданың 1-туры

қазан

11 Химия пəнінен республикалық  Қ. Сəтбаев олимпиадасы қазан
12 5-6 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың

бірінші (мектепшілік) кезеңі
қазанның

2-ші
онкүндігі

13 Шешендік өнер жəне музыкалық инпровизация өнеріне арналған
республикалық «Ақберен» конкурсының қалалық кезеңі

қазан

14 5-6 сынып оқушыларына арналған республикалық «Алтын сақа»
математика олимпиадасының іріктеу (мектеп, аудандық) кезеңдері

қазан

15 Сəкен оқулары қазан
16 Жаратылыстану-математикалық бағыттағы пəндер бойынша

Президенттік олимпиаданың ІІ (қалалық) кезеңі
қазан

17 5-6 сынып оқушыларына арналған математика пəні бойынша
республикалық «Алтын сақа» олимпиадасының іріктеу (қалалық)
кезеңі

қазан

18 5-8 сынып оқушыларына арналған республикалық «ProEco»
экологиялық жобалар конкурсының қалалық кезеңі

қазан



19 Республикалық «Жылдың үздік психологі» конкурсының қалалық
кезеңі

қазан

20 9-10 сыныптарға арналған жас тарихшылардың республикалық
«Менің кіші Отаным» зияткерлік конкурсының ІІ (қалалық) кезеңі

қазан

21 «Roboland» робототехника, бағдарламалау жəне инновациялық
технологиялар фестивалі

қазан

22 Халықаралық «МОSTRATEC» ғылыми жобалар байқауы қазан
23 Республикалық «Адами капитал елдің инновациялық дамуының

негізгі факторы ретінде» ғылыми-практикалық конференциясы
қазан

24 Республикалық ғылыми жобалар конкурсының II (іріктеу) кезеңі
(плагиатқа тексеру, жұмыстарды сараптау)

қазан

25 7-8 сынып оқушылары арасында география пəні бойынша Ұлттық
олимпиаданың мектепішілік кезеңі

қазан

26 «Интеллектуалды-дарынды жастардың əлеуеті –елордалық білім
беруді дамыту» атты халықаралық конференция

қазан

27 Қалалық «Əдебиет əліппесі» оқулары (2-4 сынып) қазан
28 Жаратылыстану-ғылыми бағыт пəндер бойынша «Əр түрлі деңгейдегі

олимпиада тапсырмаларын шешу» оқыту семинары
Күзгі

демалыс
кезінде

29 7-11 сынып оқушыларына арналған кəсіби диагностикалық тестілеу
(жазбалар мен жеке өтінімдер бойынша)

қазан

30 «Ата-аналар» клубы қазан
31 «Татуласу мектебі: тең-теңімен» қазан
32 Жас психолог мектебі қазан
33 «Денсаулық пен өмірлік дағдыларды қалыптастыру, сондай-ақ

кəмелетке толмағандар арасында суицидтің алдын алу» бағдарламасы
шеңберіндегі іс-шара

қазан

34 «АМАЛТЕЯ» автоматтандырылған психодиагностика бағдарламасы»
аясындағы іс-шара

қазан

ҚАРАША
35 Жас педагогтерге арналған республикалық «Дарынды балаларға –

талантты ұстаз» олимпиадасы
Қарашаның

1-ші
онкүндігі

36 Жаратылыстану-математикалық бағыттағы пəндер бойынша
Президенттік олимпиаданың үшінші (республикалық) кезеңі

Қарашаның
2-ші

онкүндігі
37 5-6 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың

екінші (аудандық) кезеңі
Қарашаның

2-ші
онкүндігі

38 7-8 сынып оқушылары арасында география бойынша ұлттық
олимпиаданың іріктеу кезеңі

қараша

39 Физика пəнінен қалалық жасөспірімдер олимпиадасы қараша
40 Математика пəнінен қалалық жасөспірімдер олимпиадасы қараша



41 Информатика пəнінен қалалық жасөспірімдер олимпиадасы қараша
42 Биология пəнінен қалалық жасөспірімдер олимпиадасы қараша
43 Химия пəнінен қалалық жасөспірімдер олимпиадасы қараша
44 География пəнінен қалалық жасөспірімдер олимпиадасы қараша
45 Информатика пəнінен Жасөспірімдер мен жоғары сынып

оқушыларына арналған қалалық олимпиада
қараша

46 Республикалық «Үздік жыл психологі» конкурсы қараша
47 2-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық

олимпиадаларды ұйымдастыру жəне өткізу жөніндегі республикалық
семинар-кеңес

қарашаның
3-ші

онкүндігі
48 5-6 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың

үшінші (облыстық) кезеңі
қарашаның

3-ші
онкүндігі

49 Жалпы білім беретін пəндер бойынша оқушылардың республикалық
ғылыми жобалары конкурсының 3-ші (қалалық кезең) (жобаларды
қорғау)

қарашаның
соңына дейін

50 9-10 сынып оқушыларына арналған жас тарихшылардың
республикалық «Менің кіші Отаным» зияткерлік конкурсы (3 кезең)

қараша

51 5-8 сынып оқушыларына арналған республикалық «ProEco»
экологиялық жобалар байқауы

қараша

52 Жалпы білім беретін пəндер бойынша республикалық ғылыми
жобалар конкурсының II кезеңінің 2-турын (тестілеуді) ұйымдастыру
жəне өткізу

қараша

53 5-10 сынып оқушыларына арналған «STEM Олимпиадасы – білім
берудегі инновациялар» республикалық олимпиадасы

қараша

54 Жалпы білім беретін мектептерге арналған «Ақбота» зияткерлік
олимпиадасы

қараша

55 ШЫҰ елдері арасында өтетін информатика пəні бойынша Еуразиялық
олимпиадаға іріктеу кезеңі

қараша

56 «Астана дарыны» кубогі: Нұр-Сұлтан қ. педагогтеріне арналған
спорттық жарыс

қараша

57 7-11 сынып оқушыларына арналған кəсіби диагностикалық тестілеу
(жазбалар мен жеке өтінімдер бойынша)

қараша

58 «Ата-аналар» клубы қараша
59 «Татуласу мектебі: тең-теңімен» қараша

60 Жас психолог мектебі қараша

61 Жобалау қызметіне тартылған дарынды балаларға арналған «Жас
зерттеуші академиясы»

қараша

62 «Денсаулық пен өмірлік дағдыларды қалыптастыру, сондай-ақ
кəмелетке толмағандар арасында суицидтің алдын алу» бағдарламасы
шеңберіндегі іс-шара

қараша



63 «АМАЛТЕЯ» автоматтандырылған психодиагностика бағдарламасы»
аясындағы іс-шара

қараша

ЖЕЛТОҚСАН

64 Жасөспірімдер арасындағы халықаралық жаратылыстану
олимпиадасы (IJSO)

Желтоқсан-
ның 1-ші
онкүнлігі

65 Жалпы білім беретін пəндер бойынша республикалық олимпиаданың
ІІ (аудандық) кезеңі

желтоқсан

66 ТМД елдері үшін физика, химия жəне математика пəндері бойынша
оқушылардың халықаралық «Таланттарды даярлау зертханасы»
олимпиадасы

Желтоқсан-ның
1-ші онкүнлігі

67 Ғылым негіздері бойынша оқу-жаттығу жиындарын өткізу Желтоқсан-ның
2-ші онкүнлігі

68 ШЫҰ елдері арасында өтетін информатика пəні бойынша Еуразиялық
олимпиадасы

Желтоқсан-ның
2-ші онкүнлігі

69 5-6 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың
төртінші (республикалық) кезеңі

Желтоқсан-ның
2-ші онкүнлігі

70 РҒЖК зерттеу жұмыстарының электрондық нұсқаларын жинау.
Плагиатқа қарсы бағдарламаның көмегімен қарыз алудың болуына
ғылыми жұмыстарға тексеру жүргізу

желтоқсан

71 Шахмат турнирі желтоқсан
72 «Елбасы медалі» жəне «Ел Мақтанышы» жобаларының

жеңімпаздарын марапаттау
желтоқсан

73 Мұғалімдер мен директордың орынбасарларына арналған семинар желтоқсан
74 9-11 сынып оқушыларына арналған қазақ тілі мен əдебиетінен Абай

атындағы қалалық олимпиада
желтоқсан

75 7-11 сынып оқушыларына арналған кəсіби диагностикалық тестілеу
(жазбалар мен жеке өтінімдер бойынша)

желтоқсан

76 «Ата-аналар» клубы желтоқсан
77 «Татуласу мектебі: тең-теңімен» желтоқсан
78 Жобалау қызметіне тартылған дарынды балаларға арналған «Жас

зерттеуші академиясы»
желтоқсан

79 Жас психолог мектебі желтоқсан
80 «Денсаулық пен өмірлік дағдыларды қалыптастыру, сондай-ақ

кəмелетке толмағандар арасында суицидтің алдын алу» бағдарламасы
шеңберіндегі іс-шара

желтоқсан

81 «АМАЛТЕЯ» автоматтандырылған психодиагностика бағдарламасы»
аясындағы іс-шара

желтоқсан

ҚАҢТАР
82 Математика, физика жəне информатикадан Халықаралық Жəутіков

олимпиадасы
Қаңтардың

1-ші
онкүндігі



83 Республикалық білім беру ұйымдары мен облыстардың, Нұр-Сұлтан,
Алматы жəне Шымкент қалалар арасындағы жалпы білім беретін
пəндер бойынша республикалық олимпиаданың үшінші (облыстық)
кезеңі

Қаңтардың
1-ші

онкүндігі

84 Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған республикалық «Алтын
тұғыр» конкурсы

Қаңтардың
1-ші

онкүндігі
85 І. Есенберлин шығармашылығына арналған жыр мүшəйрасы желтоқсан
86 Өзге ұлт оқушыларына арналған қазақ тілінен республикалық «Тіл -

мемлекет тəуелсіздігінің нышаны» қашықтық олимпиадасының
қашықтық туры

Қаңтардың
2-ші

онкүндігі
87 Мектепке дейінгі балалар мекемелерінің тəрбиеленушілеріне арналған

қалалық «Еркетай» балалар шығармашылық конкурсы
қаңтар

88 Өзге ұлт оқушылары арасында қазақ тілінен «Тіл – мемлекет
Тəуелсіздігінің нышаны» республикалық олимпиадасының
қорытынды кезеңі

қаңтар

89 Республикалық ғылыми жобалар конкурсы (жұмыстарды алдын ала
сараптау)

қаңтар

90 Қазақ тілі мен əдебиетінен республикалық «Абайтану» олимпиадасы қаңтар
91 Республикалық «Педагогикалық идеялар фестивалі» конкурсының

қалалық кезеңі
қаңтар

92 2-7 сынып оқушыларының зерттеу жобалары мен шығармашылық
жұмыстарының ұлттық «Зерде» конкурсы (плагиатқа қарсы
бағдарлама арқылы ғылыми жобаларды тексеру)

қаңтар

93 Республикалық «Педагогикалық идеялар фестивалі» конкурсы қаңтар
94 Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде мамандандырылған білім

беру мекемелері басшыларының Қазанға сапарын ұйымдастыру
қаңтар

95 Қазақ тілі жəне əдебиетінен 9-11сынып оқушыларына арналған Абай
атындағы республикалық олимпиада

қаңтар

96 7-11 сынып оқушылары арасында кəсіптік бағдарлау диагностикалық
тестілеу (алдын ала жазылу жəне жеке сұраныстар бойынша)

қаңтар

97 «Ата-аналар» клубы қаңтар
98 «Татуласу мектебі: тең-теңімен» қаңтар
99 Жобалау қызметіне тартылған дарынды балаларға арналған «Жас

зерттеуші академиясы»
қаңтар

100 Жас психолог мектебі қаңтар
101 «Амалтея» бағдарламасы бойынша диагностиканы талдау жəне

мониторингілеу
қаңтар

102 «Денсаулық пен өмірлік дағдыларды қалыптастыру, сондай-ақ
кəмелетке толмағандар арасында суицидтің алдын алу» бағдарламасы
шеңберіндегі іс-шара

қаңтар

103 «АМАЛТЕЯ» автоматтандырылған психодиагностика бағдарламасы»
аясындағы іс-шара

қаңтар



АҚПАН
104 Мамандандырылған білім беру ұйымдарының қызметін кешенді

зерделеу
Ақпанның

2-ші
онкүндігі

105 Қанипа Бітібаева атындағы қазақ тілі мен əдебиеті пəнінен
республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі

Ақпанның
2-ші

онкүндігі
106 Жалпы білім беретін пəндер бойынша республикалық ғылыми

жобалар конкурсының қорытынды кезеңі
ақпан

107 8 сынып оқушыларына арналған химия пəнінен ұлттық олимпиада ақпан
108 1-11 (12) сынып оқушыларына арналған робототехника бойынша

республикалық «First Robotics» ғылыми жобалар конкурсы
ақпан

109 7-8 сынып оқушылары арасында география пəнінен ұлттық
олимпиаданың қорытынды кезеңі

ақпан

110 Республикалық «Жыр алыбы – Жамбыл» конкурсы ақпан
111 Халықаралық ынтымақтастық шеңберіндегі мамандандырылған Білім

беру ұйымдары пəн мұғалімдеріне Сколковоға (Мəскеу) сапар
ұйымдастыру

ақпан

112 Оқу-əдістемелік кеңестің кеңейтілген отырысын ұйымдастыру жəне
өткізу

ақпан

113 Жеке жəне халықаралық мектептерге арналған «Young challenger»
олимпиадасы

ақпан

114 Информатика бойынша «Bebras» ойын-конкурсы ақпан
115 9-11 сынып оқушылары арналған химия пəнінен А. Бектұров

атындағы халықаралық олимпиада
ақпан

116 7-8 сынып оқушылары арасында аймақтық жас математиктер турнирі
(Павлодар қ.)

ақпан

117 10 сынып оқушылары арналған қалалық «Абай поэмалары жəне
əлемдік гуманизм» олимпиадасы

ақпан

118 2-4 сынып оқушыларына арналған қалалық «Алтын сақа»
олимпиадасы (І жəне ІІ кезеңдер)

ақпан

119 Робототехника бойынша қалалық «КазРоботикс» чемпионаты ақпан
120 Республикалық «Менің Отаныма-менің бастамам» конкурсының

қалалық кезеңі
ақпан

121 9-11 сынып оқушыларына арналған қалалық «Абай» жобалар
конкурсы

ақпан

122 Л. Эйлер атындағы математикалық олимпиаданың қалалық кезеңі ақпан
123 7-11 сынып оқушылары арасында кəсіптік бағдарлау диагностикалық

тестілеу (алдын ала жазылу жəне жеке сұраныстар бойынша)
ақпан

124 «Ата-аналар» клубы ақпан
125 «Татуласу мектебі: тең-теңімен» ақпан



126 Жобалау қызметіне тартылған дарынды балаларға арналған «Жас
зерттеуші академиясы»

ақпан

127 Жас психолог мектебі ақпан

НАУРЫЗ
128 4-5-6 сыныптарға үміткерлерден мамандандырылған Білім беру

ұйымдарына құжаттарды қабылдау (онлайн)
1 наурыздан-

1 сəуірге
дейін

129 Психологтарға арналған республикалық қашықтық олимпиадасы Наурыздың
1-ші

онкүндігі
130 Международный конкурс исследовательских проектов по математике

и механике имени У. Джолдасбекова
Наурыздың

1-ші
онкүндігі

131 І. Жансүгіров шығармашылығына арналған қалалық оқулар наурыз
132 Қашықтықтан өтетін Халықаралық Азия-Тынық мұхит математикалық

олимпиадасын жəне Халықаралық «Жібек жолы» математикалық
олимпиадасын ұйымдастыру жəне өткізу

Наурыздың
2-ші

онкүндігі
133 Жалпы білім беретін пəндер бойынша Республикалық олимпиаданың

қорытынды кезеңі (жаратылыстану-математикалық жəне
қоғамдық-гуманитарлық бағыттар)

наурыз

134 «Мақатаев оқулары» конкурсы наурыз
135 «Кенгуру» ойын-конкурсы наурыз
136 Математика пəні мұғалімдеріне арналған республикалық

«Математикалық регата» олимпиадасын өткізу
Наурыз-сəуір

137 Математика, физика, химия, биология жəне информатика
мұғалімдеріне арналған республикалық «Пəн олимпиадаларына
жаттықтырушы-мұғалімдерді даярлау курсы» оқыту семинары

Наурыз-сəуір

138 Қалалық «Құтты білік» оқулары (5-7 сынып) наурыз
139 7-11 сынып оқушылары арасында кəсіптік бағдарлау диагностикалық

тестілеу (алдын ала жазылу жəне жеке сұраныстар бойынша)
наурыз

140 «Ата-аналар» клубы наурыз
141 «Татуласу мектебі: тең-теңімен» наурыз
142 Жобалау қызметіне тартылған дарынды балаларға арналған «Жас

зерттеуші академиясы»
наурыз

143 Жас психолог мектебі наурыз
144 Қалалық «Біз-бақытты отбасымыз» сырттай бейнероликтер байқауы наурыз
145 «Денсаулық пен өмірлік дағдыларды қалыптастыру, сондай-ақ

кəмелетке толмағандар арасында суицидтің алдын алу» бағдарламасы
шеңберіндегі іс-шара

наурыз

146 «АМАЛТЕЯ» автоматтандырылған психодиагностика бағдарламасы»
аясындағы іс-шара

наурыз

СƏУІР



147 Ғылым негіздері бойынша олимпиадалық резервтің оқу-жаттығу
жиындары

Сəуірдің
2-ші

онкүндігі
148 2-4 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың

бірінші (мектепшілік) кезеңі
Сəуірдің

2-ші
онкүндігі

149 Мамандандырылған білім беру ұйымдарының басшыларына арналған
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында мектепті басқару»
республикалық семинары

Сəуірдің
2-ші

онкүндігі
150 2-4 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың

екінші (аудандық) кезеңі
Сəуірдің

3-ші
онкүндігі

151 Химия пəні бойынша оқушылардың халықаралық Менделеев
олимпиадасы

Сəуірдің
3-ші

онкүндігі
152 Ғылым негіздері бойынша олимпиадалық резервтің оқу-жаттығу

жиындары
Сəуірдің

3-ші
онкүндігі

153 Сəтбаев оқулары сəуір
154 Қалалық жасөспірімдер гуманитарлық олимпиадасы сəуір
155 Қ. Бітібаева атындағы қазақ тілі мен əдебиетінен республикалық

олимпиада
сəуір

156 11-сынып оқушыларына арналған республикалық «Сардар» кешенді
олимпиадасы

сəуір

157 5-6 сынып оқушыларына арналған математика пəні бойынша
республикалық «Алтын сақа» олимпиадасы

сəуір

158 7-ші Республикалық «Сардар» кешенді олимпиадасы аясында
жаңартылған білім беру мазмұны жағдайындағы бастапқы əскери
жəне технологиялық дайындық ерекшеліктері» атты республикалық
əдістемелік семинар

Көктемгі
каникул
кезінде

159 «Ғылым əлемін ашамыз» ғарыштық зерттеулер бойынша XVII
Халықаралық ғылыми сайысы

сəуір

160 Республикалық «Мəшһүр Жүсіп оқулары» конкурсы сəуір
161 Республикалық «Ілияс оқулары» сəуір
162 5-9 сынып оқушыларына арналған республикалық «Тарих ата»

қашықтық олимпиадасы
сəуір

163 Математика пəні мұғалімдеріне арналған республикалық
«Математикалық регата» олимпиадасын өткізу

Наурыз-сəуір

164 Математика, физика, химия, биология жəне информатика
мұғалімдеріне арналған «Пəн олимпиадаларына
жаттықтырушы-мұғалімдерді даярлау курсы» республикалық оқыту
семинары

Наурыз-сəуір



165 «INFOMATRIX» компьютерлік жобалар (информатика) бойынша
XVII халықаралық  жарыс

сəуір

166 10 сынып оқушыларына арналған математикадан қалалық «Алтын
түлек» олимпиадасы

сəуір

167 5-6 сынып оқушыларына арналған қалалық «Алтын сақа»
олимпиадасы

сəуір

168 4 сынып оқушыларына арналған қалалық «Бала Абай»
шығармашылық конкурсы

сəуір

169 Қалалық «Əлемді өзгертетін идеялар» конкурсы сəуір
170 Республикалық «Дарынды балаларға – Талантты ұстаз»

педагогикалық олимпиадасының қалалық кезеңі
сəуір

171 Қалалық «Мəуелі мұра» оқулары (7-11 сынып) сəуір
172 7-11 сынып оқушылары арасында кəсіптік бағдарлау диагностикалық

тестілеу (алдын ала жазылу жəне жеке сұраныстар бойынша)
сəуір

173 «Ата-аналар» клубы сəуір
174 «Татуласу мектебі: тең-теңімен» сəуір
175 Жобалау қызметіне тартылған дарынды балаларға арналған «Жас

зерттеуші академиясы»
сəуір

176 Жас психолог мектебі сəуір
177 «АМАЛТЕЯ» автоматтандырылған психодиагностика бағдарламасы»

аясындағы іс-шара
сəуір

МАМЫР
178 Республикалық «Абай оқулары» қалалық кезеңі Мамыр
179 7-8 сынып оқушыларына арналған жаратылыстану-математика

бағытындағы пəндер бойынша республикалық жасөспірімдердің
онлайн олимпиадасы

Мамырдың
1-ші

онкүндігі
180 2-4 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың

үшінші (облыстық) кезеңі
Мамырдың

1-ші
онкүндігі

181 Математикадан халықаралық Балқан олимпиадасы Мамырдың
1-ші

онкүндігі
182 Қанипа Бітібаева атындағы қазақ тілі мен əдебиетінен республикалық

олимпиада
Мамырдың

2-ші
онкүндігі

183 2-4 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың
қорытынды (республикалық) кезеңі

Мамырдың
2-ші

онкүндігі
184 Физика пəнінен Азия олимпиадасы (APhO) Мамырдың

2-ші
онкүндігі

185 5-9 сынып оқушылары арасында республикалық «Тарих ата»
қашықтық олимпиадасы

мамыр



186 Қазақстан Республикасы құрама командасының ғылым мен техника
бойынша халықаралық жарысқа қатысуы (ISEF)

мамыр

187 «Математика жəне жобалау» Халықаралық ғылыми конкурсы (Мəскеу
қ., Ресей)

мамыр

188 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған қоршаған ортаны қорғау
мəселелері бойынша ғылыми-зерттеу жобаларының Бүкілресейлік
«Адам-Жер-Ғарыш» олимпиадасы (биология, география, химия,
дүниежүзі тарихы)

мамыр

189 4 сыныптарға арналған қалалық пəндік олимпиада мамыр
190 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған «INFOMATRIX-ASIA»

компьютерлік жобалар (информатика) бойынша халықаралық
жарыстар

мамыр

191 Робототехника бойынша халықаралық  «First Robotics» біріншілігі мамыр
192 Республикалық «Мағжан оқулары» ғылыми-шығармашылық жобалар

конкурсы
мамыр

193 Республикалық «Əбіш оқулары» ғылыми-шығармашылық жобалар
конкурсы

мамыр

194 Ерекше білім беруді қажет ететін балаларға арналған «Шексіз
мүмкіндіктер өмірі» республикалық фестивалі

мамыр

195 «Шексіз мүмкіндіктер өмірі» республикалық фестивалін өткізу
аясындағы «Инклюзивті білім берудің ерекшеліктері» шеберлік
сабағы

мамыр

196 Мектеп жасына дейінгі балалардың арасында «Жұлдызды жол»
қалалық интеллектуалдық олимпиадасы

мамыр

197 STEM олимпиадасы мамыр
198 Қалалық «Үздік ҒБМ» («Лучший НОУ») конкурсы мамыр
199 «Үздік мамандандырылған білім беру мекемесі - 2021» қалалық

конкурсы
мамыр

200 7-11 сынып оқушылары арасында кəсіптік бағдарлау диагностикалық
тестілеу (алдын ала жазылу жəне жеке сұраныстар бойынша)

мамыр

201 «Ата-аналар» клубы мамыр
202 «Татуласу мектебі: тең-теңімен» мамыр
203 Жобалау қызметіне тартылған дарынды балаларға арналған «Жас

зерттеуші академиясы»
мамыр

204 Жас психолог мектебі мамыр
205 «Амалтея» бағдарламасы бойынша диагностиканы талдау жəне

мониторингілеу
мамыр

206 «Денсаулық пен өмірлік дағдыларды қалыптастыру, сондай-ақ
кəмелетке толмағандар арасында суицидтің алдын алу» бағдарламасы
бойынша диагностиканы талдау жəне мониторингілеу

мамыр

ШІЛДЕ-ТАМЫЗ
207 Мұғалімдер  мен директор орынбасарларына арналған семинар маусым



208 Оқушыларға арналған «Olympic Summer School» жазғы мектебі (7-10
сыныптар)

маусым

209 7-11 сынып оқушылары арасында кəсіптік бағдарлау диагностикалық
тестілеу (алдын ала жазылу жəне жеке сұраныстар бойынша)

маусым

210 Мамандандырылған білім беру мекемелеріне оқуға конкурстық іріктеу
(тестілеу) өткізу

1-20маусым

211 Математикадан жөсөспірімдерге арналған халықаралық Балқан
олимпиадасы

Маусым
ның 1-ші
онкүндігі

212 Географиядан халықаралық Еуропалық олимпиада  (EGeO) маусым
213 2-4 сынып оқушыларына арналған республикалық «Бастау»

математикалық турнирі
маусым

214 Республикалық «Абай оқулары» маусым
215 Қазақ диаспорасы балаларына арналған «Қазақстан-ата жұртым,

қастиетім, ана тілім» атты қазақ тілі мен əдебиетінен халықаралық
олимпиада

маусым

216 Ғылым негіздері бойынша олимпиада командасының оқу-жаттығу
жиындары

Маусым-там
ыз

217 Экономидан халықаралық олимпиада (IEO) Маусым-там
ыз

218 Математикадан халықаралық олимпиада (IMO) 10-14 шілде
219 Биологиядан  халықаралық олимпиада (IBO) 10-18 шілде
220 Химиядан  халықаралық олимпиада (IChO) 10-20 шілде
221 Математика, Информатика, Физика жəне химия пəндері бойынша

«Туймаада» Халықаралық олимпиадасы
Шілденің

2-ші
онкүндігі

222 Физикадан халықаралық олимпиада (IРhO) Шілденің
2-ші

онкүндігі
223 Лингвистикадан халықаралық олимпиада (IOL) 25-29 шілде
224 Оқушылардың халықаралық математикалық лагерьге қатысуын

қамтамасыз ету
шілде

225 Оқушылардың халықаралық жазғы компьютерлік мектепке қатысуын
қамтамасыз ету

Шілде-тамыз

226 Информатикадан халықаралық олимпиада (IOІ) 7-14 тамыз
227 Батыс Қытай математикалық олимпиадасы Тамыздың

2-ші
онкүндігі

228 Географиядан халықаралық олимпиада (IGеO) Тамыздың
2-ші

онкүндігі
229 Республикалық «Бастау» математикалық турнирі аясында бастауыш

сынып мұғалімдеріне арналған республикалық оқыту семинары
Маусым-шіл

де



230 Мамандандырылған білім беру мекемелерінің 2021-2022 оқу
жылына арналған оқу жұмыс жоспарларын келісу

Маусым-шіл
де

231 Мамандандырылған білім беру мекемелері қызметкерлерінің тамыз
педагогикалық кеңесі

Тамыздың
2-ші

онкүндігі
232 Пəндер бойынша мұғалімдерге арналған республикалық «ПедСтарт»

қашықтық олимпиадасын ұйымдастыру жəне өткізу
Жыл бойы
(ай сайын)

233 Химия, биология, физика, математика пəндерінен 7-8 сыныптарға
арналған «Дарын» РҒПО ютуб-каналындағы қашықтықтан олимпиада
мектебі

Жыл бойы
(ай сайын)

234 Министрдің халықаралық олимпиадалардың жүлдегерлерімен жəне
жеңімпаздарымен кездесуін ұйымдастыру жəне өткізу

тамыз

Ескерту: Іс-шараларды өткізу мерзімдері елдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты
өзгеруі мүмкін. Əлеуметтік желілерде жəне «Астана дарыны» ДДжПСО сайтында ақпараттарды
бақылаудан тыс қалдырмаңыздар.


