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«Астана  дарыны» дарынды  балалар  мен  талантты  
жастарды  аныктау  жане  колдау  орталыгыныд  2023 жылга  

арналган  жумыс  жоспары  

№  Iс-шаралар  атауы  Мерзгмг  
I4;АЦТАР  

1 Жалпы  бiлiм  беретiн  пандер  бойынша  республикалык  
олимпиаданыд  екгншг  жане  ушгншг  кезеддерг  

кадтар  

2 Бастауыш 	сынып 	мугалгмдергне 	арналган  Кадтардыд  
1 -шi 

онкундггг  
5-28 кадтар  

республикалык  «Алтын  тугыр» олимпиадасы  

3 Республикалык 	гылыми 	жобалар 	конкурсы  
жогмыстарды  алдын  ала  сараптау) 

4 2-7 сынып  окушыларыныд  зерггеу  жобалары  мен  
шыгармашылык 	жумыстарыныд 	улггык 	«Зерде» 

	 КОНКурСы  

17-20 кадтар  

5 2-4 сынып  окушылары  арасындагы  Республикалык  
	 олимпиадасыныд  екгншг  (аудандык) кезедг  

кадтар  

6 Республикалык  «Педагогикалык  идеялар 	фестивалг» 

	 конкурсыныд  калалык  кезедг  
кадтар  

7  кадтар  « ёJ I I- БИЕТ  аЛI1ll 1ЕСI» калалык  окулары  (2-4 сынып) 
8 Республикалык  «Жыр  алыбы  - Жамбыл» конкурсыныд  
	 калалык  кезедг  

кадтар  

9 Казак  тглг  мен  адебиетгнен  республикалык  «Абайтану» 

	 олимпиадасы  
кадтар  

10 7-11 сынып  окушылары  арасында  касгптгк  багдарлау  
диагностикалыктестглеу  (алдын  ала  жазылу  жане  жеке  

	 сураныстар  бойынша) 

кадтар  

АкПАН  
11 Жалпы  бiлiм  беретiн  пандер  бойынша  республикалык  

гылыми  жобалар  конкурсыныд  корытынды  кезенг  
13-17 акпан  

12 7-8 	сынып  окушылары 	арасында  химия-биология  

пандерг 	бойынша 	Республикалык 	олимпиаданыд  

калалык  кезедг  

акпан  

13 Психологгардыд 	республикалык 	кашыктык  
олимпиадасы  

акпан  



14 2-4 сынып  окушылары  арасындагы  Республикалык  
	олимпиадасыныц  ушгншг  (облыстык) кезецi 

акпан  

15 7-8 сынып  окушылары  арасындагы  улггык  география  
	 панг  олимпиадасыныц  гргктеу  кезецг  

акпан  

16 7-8 	сынып 	окушылары 	арасында  химия-биология  
пандерг  бойынша  Республикалык  олимпиадасы  

акпан  

17 1-11 	(12) 	сынып 	окушыларына 	арналган 	«First 

Robotics» 	робототехника 	бойынша 	республикалык  
гылыми  жобалар  байкауы  

акпан  

18 2-4 	сынып 	окушыларыныц 	республикалык  
	 олимпиадасыныц  корытынды  (республикалык) кезецi 

акпан  

19 5-6 сынып  окушыларына  арналган  республикалык  
	 олимпиаданыц  тертгншг  (республикалык) кезецг  

акпан  

20 Республикалык  «Макатаев  окулары» конкурсыныц  
	 калалык  кезецг  

21 7-8 сынып  окушылары  арасында  география  пангнен  

 	лттык  олимпиаданыц  корытынды  кезецi 
акпан  

22 Республикалык  «Жыр  алыбы  — Жамбыл» конкурсы  акпан  

23 7-8 сынып  окушыларына  арналган  МЖБ  жане  КГБ  
пандер 	бойынша 	республикалык 	жасеспгргмдер  
	 олимпиадасыныц  аудандык  кезецi 

24 3-4 сынь1п  окушыларына  арналган  калалык  «Алтын  
сака»олимпиадасы  (I жане  II кезецдер) 

акпан  

25 «Есенберлин 	тагыпымы» 	аггы 	калалык 	гылыми- 
	 практикалык  конференциясы  (№67 Г) 

акпан  

26 Республикалык  «Менгц  Отаныма  — менгц  бастамам» 

	 конкурсыныц  калалык  кезецi 
акпан  

27 9-11 сынып  окушыларына  арналган  калалык  «Абай» 

	 жобалар  конкурсы  (№87 МГ) 

акпан  

28 Л. 	Эйлер  атындагы  математикалык  олимпиаданыц  
	 калалык  кезецг  

акпан  

29 7-11 сынып  окушылары  арасында  касгптгк  багдарлау  
диагностикалык  тестглеу  (алдын  ала  жазылу  жане  жеке  

	 сураныстар  бойынша) 

акпан  

НАУРЫЗ  
30 Республикалык 	«Уздiк 	авторлык 	багдарлама» 

конкурсы  

Наурыздыц  
1-шг  

ОНкуНд1Г1 
Наурыздыц  

1-шг  
ОНкунд1г1 

31 Республикалык  «Уздiк  жыл  психологг» конкурсы  

1-3 наурыз  
32 Математика  жане  механикадан  О.Жолдасбеков  ат. 

Халыкаралык  зерттеу  жобалар  конкурсы  



33 

	 МГ) 

Н.А.Оразахынованыд 	«Сатылай 	кешендг 	окыту» 

технологиясы  бойынша  калалык  олимпиадасы  (№52 
наурыз  

34 I.Жансуггров  шыгармашылыгына  арналган  калалык  
	 окулар  (№58 МГ) 

наурыз  

35 Кашыктыктан  ететгн  Халыкаралык  Азия-Тынык  мнит  
математикалык  олимпиадасын 	жане 	Халыкаралык  
«Жгбек 	жолы» 	математикалык 	олимпиадасын  
дгйымдастыру  жане  еткгзу  

Наурыздыщ  
2-шг  

онкундггг  

36 Жаратылыстану-математикалык  багытындагы  жалпы  
бiлiм 	беретiн 	пандер 	бойынша 	Республикалык  
	 олимпиаданыщ  корытынды  кезецг  

Наурыздыщ  
аягына  дейiн  

37  «Макатаев  окулары» конкурсы  наурыз  
38 5-8 	сынып 	окушыларына 	арналган 	«РгоЕсо» 

республикалык 	экологиялык 	жобалар 	байкауыныц  
	 калалык  кезецг  

наурыз  

39 «М.О. ЭуезовтЩ  рухани  шакгрттерг» калалык  гылыми  
жобалар  конкурсы  (№86 МГ) 

наурыз  

40 Мектепке  дейгнгг  мекеме  тарбиеленушглерг  арасында  
«Бестемше» улттык  ойынынан  калалык  жарыс  

наурыз  

41  алалык  « Ктты  бглгк» окулары  (5-7 сынып) наурыз  

42 «Жылдыц  уздгк  психологи» республикалык  байкауы  
(акылы) 

Кектемгг  
демалыс  
кундерг  

43 7-11 сынып  окушылары  арасында  касгптгк  багдарлау  
диагностикалык  тестглеу  (алдын  ала  жазылу  жане  жеке  
сдграныстар  бойынша)  

наурыз  

COYIP 

44 9-11 	(12) сынып  окушылары  арасындагы  «Гылым  

алемгн 	ашамыз» 	гарыштык 	зерттеулер 	бойынша  

	 Халыкаралык  гылыми  сайысы  (физика, биология) 

11-13 cayip 

45 5-9 сынып  окушыларына 	арналган  республикалык  

	 «Тарих  ата» олимпиадасы  
18-20 cayip 

46 5-8 	сынып 	окушыларына 	арналган 	«РгоЕсо» 

	 республикалык  экологиялык  жобалар  байкауы  
26-28 cayip 

47 Химия  панг  бойынша  окушылардыд  халыкаралык  

	 Менделеев  олимпиадасы  

Саугрдгц  3-шг  
онкундггг  

48 Когамдык-гуманитарлык  багытындагы  жалпы  бiлiм  

беретiн 	пандер 	бойынша 	Республикалык  

олимпиаданыц  корытынды  кезецг  

30 cayipre 
дейiн  

49 « Каныш  Сатбаев  жане  Казахстан  гылыми» калалык  

гылыми  жобалар  конкурсы  (№61 ОМ) 

cayip 

50 9-11 	сынып 	окушылары 	арасында 	химиядан  

А.Бектдгров  ат. халыкаралык  олимпиадасы  
cayip 



51 7-8 сынып  окушыларына  арналган  МЖБ  жане  КГБ  
пандер 	бойынша 	республикалык 	жасеспгргмдер  
	 олимпиадасыныщ  калалык  кезецг  

cayip 

52 11 	сынып 	окушылары 	арасында 	Республикалык  
	 «Сардар» кешендг  олимпиадасы  

4-6 cayip 

53  Республикалык  «Машнур  Жусгп  окулары» конкурсы  cayip 

54 Республикалык  «Iлияс  окулары» cayip 

55 Академик  О.М.Султангазин  атындагы  математикадан  
	 калалык  олимпиада  (8-11 сыныптар) (№56 МЛ) 

cayip 

56 5-6 сынып  окушылары  арасында  «NURORDА  Junior 
	 Olympiad» калалык  математикалык  олимпиадасы  

cayip 

57 «INFOMATRIX» 	компьютерлгк 	жобалар  
	 (информатика) бойыншаХVII халыкаралык  жарыс  

cayip 

58 10 сынып 	окушыларына 	арналган 	математикадан  
	 калалык  «Алтын  тулек» олимпиадасы  

cayip 

59 4 сынып  окушыларына  арналган  калалык  «Бала  Абай» 

	 шыгармашылык  конкурсы  
cayip 

60  алалык  налемдг  езгертетгн  идеялар» конкурсы  cayip 

61 Кыздарга 	арналган 	Еуропалык 	математикалык  
	 олимпиада  (ЕМО) 

cayip 

62 «Дарынды  балаларга  - талангты  устаз» республикалык  
	 педагогикалык  олимпиадасыныщ  калалык  кезецг  

cayip 

63 «МаУЕЛI МУРА» калалык  окулары  (8- 11 сыныптар) cayip 

64 7-11 сынып  окушылары  арасында  касгптгк  багдарлау  
диагностикалык  тестглеу  (алдын  ала  жазылу  жане  жеке  
сураныстар  бойынша)  

cayip 

МАМЫР  
65 Математикадан 	халыкаралык 	Балкан 	олимпиадасы  
	 (ВМО) 

4-9 мая  

66 7-8 сынып  окушыларына  арналган  жаратылыстану - 
математика  багытындагы  пандер  бойынша  
	 республикалык  жасеспгргмдердгц  онлайн  олимпиадасы  

Мамырдыщ  1- 
шг  онкундггг  

67 5-11 сынып  окушылары  арасында  робототехникадан  
«Robotek 	Grand 	Tournament» 	республикалык  
	 чемпионаты  

Мамырдыщ  1- 
шг  онкундггг  

68 9-11 сынып  окушыларына  арналган  «Тгл  — тауелсгздгк  
тугыры» жергглгктг  улт  окушылары  арасында  казак  
	 тглгнен  республикалык  олимпиада  

10-12 мамыр  

69 Казакстан  Республикасы  курама  командасыныц  

гылым  мен  техникабойынша  халыкаралык  жарыска  
14-19 мамыр  

катысуы  (ISEF) 
19-20 мамыр  

70 «Алтын  сана» 	5-6 сынып  окушыларына  арналган  
математика  олимпиадасы  республикалык  



71 Республикалык  «Абай  окулары» калалык  кезецг  мамыр  

72 Физика  пангнен  Азия  олимпиадасы  (АРЬО) Мамырдыд  
2-шг  

онкуНд1г1 
Мамырдыд  

2-шг  
онкундггг  
мамыр  

73 Канипа  Бгтгбаева  атындагы  казак  тглг  мен  адебиетгнен  
республикалыколимпиада  

74  «Заз  $ki11s» калалык  чемпионаты  
75 МЖБ 	пандергнен 	К.Сатбаев 	атындагы 	облыстык  
	 олимпиада  

Мамыр- 
маусым  

76 3-5 сынып  окушыларына  арналган  «$сгасЬ  ортасында  
багдарламалау» 	калалык 	зияткерлгк-шыгармашылык  
	 сайысы  (№59 МЛ) 

мамыр  

77 «Математика  жане  жобалау» Халыкаралык  гылыми  
	 конкурсы  (Маскеу  к., Ресей) 

мамыр  

78 9-11 (12) сынып  окушыларына  арналган 	коршаган  
ортаны  коргау  маселелерг  бойынша  гылыми-зерггеу  
жобаларыныщ 	Букглресейлгк 	«Адам-Жер-Гарыш» 

олимпиадасы  (биология, география, химия, дуниежузг  
	 тарихы) 

мамыр  

79 Робототехника  бойынша  халыкаралык  «First Robotics» 
	 6ipiншiлiri 

мамыр  

80 Республикалык  «Магжан  окулары» гылыми- 

	 шыгармашылык  жобаларконкурсы  
мамыр  

81 Республикалык  «ёбгш  окулары» гылыми- 

шыгармашылык  жобалар  конкурсы  
мамыр  

82 Мектеп 	жасына 	дейгнгг 	балалардыщ 	арасында  
«Жлдызды 	жол» 	калалык 	интеллектуалдык  

	 олимпиадасы  

мамыр  

83  калалык  «Уздiк  ГБМ» («Лучший  НОУ») конкурсы  мамыр  

84 «Уздiк  мамандандырылган  бглгм  беру  мекемесг  - 

	 2021» калалыкконкурсы  
мамыр  

85 7-11 сынып  окушылары  арасында  касгптгк  багдарлау  
диагностикалык  тестглеу  (алдын  ала  жазылу  жане  жеке  

	 сд~раныстар  бойынша) 

мамыр  

МАУСЫМ-ТАМЫЗ  
86 Астана 	акгмгнгд 	«Елорда 	дарындары» 	дарынды  
	 балалармен  кездесуг  

1 маусым  

87 Мугалгмдер  мен  директор  орынбасарларына  арналган  маусым  

	 семинар  
88 Окушыларга  арналган  «Olympic Summer School» жазгы  

мектебг  (7-1 Осыныптар) 

маусым  

89 7-11 сынып  окушылары  арасында  касгптгк  багдарлау  

диагностикалык  тестглеу  (алдын  ала  жазылу  жане  жеке  

сураныстар  бойынша) 

маусым  



90 Математикадан 	жесеспгргмдерге 	арналган  
халыкаралык  Балканолимпиадасы  (ЗВМО) 

Маусымныц  1- 
шгпжундггг  
маусым  91 Географиядан  халыкаралык  Еуропалык  олимпиада  

(Есе0) 
92 2-4 сынып  окушыларына  арналган  республикалык  

« Бастау»математикалык  турнирг  
маусым  

93 Математика, 	Информатика, 	Физика 	жане 	химия  
пандерг 	бойынша 	«Туймаада» 	Халыкаралык  
олимпиадасы  

Шглденгц2-шг  
онкундггг  

94 Экономидан  халыкаралык  олимпиада  (IEO) Маусым-тамыз  
2-13 шiлде  95 Математикадан  халыкаралык  олимпиада  (IMO) 

96 Биологиядан  халыкаралык  олимпиада  (1ВО) 10-18 шiлде  
97 Химиядан  халыкаралык  олимпиада  (IChO) 16-25 шiлде  
98 Физикадан  халыкаралык  олимпиада  (IPhO) шiлде  
99 Лингвистикадан  халыкаралык  олимпиада  (IOL) шiлде  
100 Республикалык  «Абай  окулары» 8-10 тамыз  
101 Географиядан  халыкаралык  олимпиада  (1GeO) 8-14 тамыз  
102 Батыс  кытай  математикалык  олимпиадасы  Тамыздьщ  

2-шг  онкундiгi 

103 Информатикадан  халыкаралык  олимпиада  (1OI) 28 тамыз- 
4 кыркуйек  
Тамыздьщ  

2-шг  онкундiгi 
104 Мамандандырылган 	бiлiм 	беру 	мекемелерг  
	 кызметкерлергнгц  тамызпедагогикалык  кецесг  

105 Пандер 	бойынша 	мугалгмдерге 	арналган  
республикалык  «ПедСтарт» кашыктык  олимпиадасын  
	 з;йымдастыру  жане  еткiзу  

Жыл  бойы  
(ай  сайын) 

106 Министрдгц 	халыкаралык 	олимпиадалардыц  
жулдегерлергмен 	жане  жецгмпаздарымен 	кездесугн  
	 уйымдастыру  жане  еткiзу  

тамыз  

I~ЫРКУЙЕК  
107 Жалпы  бiлiм  беретгн  пандер  бойынша  республикалык  

инновациялык  жобалар  байкауына  катысу  ушгн  8-11 

	 сынып  окушыларыныц  жумыстарын  тгркеу  

10 кыркуйекке  
дейгн  

108 Республикалык  балалар  окуларыныц  аудандык  кезецг  кыркуйектгц2- 
шг  онкундiгi 

109 9-10 	сыныптарга 	арналган 	жас 	тарихшылардыц  
республикалык 	«Менгц 	кгшг 	Отаным» 	зияткерлгк  

	 конкурсыныц  I (аудандык) кезецг  

кыркуйек  

110 Информатикадан 	Еуропалык 	жасеспгргмдер  

олимпиадасы  (EJOI) 

19-25 
кыркуйек  

111 казак  тглг  мен  адебиетг  мугалгмдерг  мен  9-11 сынып  

окушыларына  арналган  «М. еуезов  шыгармаларындагы  

кундылык  жане  оку  адебиетг» калалык  байкауы  (№86 

МГ) 

28 кыркуйек  



112 7-11 сынып  окушыларына  арналган  касгби  
диагностикалык  тестглеу(жазбалар  мен  жеке  етгнгмдер  
бойынша)  

кыркуйек  

КАЗАН  
113 Халыкаралык 	жасеспгргмдер 	гылыми  

олимпиадасыныц  (IJSO) гргктеу  кезецi 
11 казан  

114 Жаратылыстану -математикалык 	багыттагы 	пандер  
Президенттгк  олимпиаданыц  I (ецгрлгк) гргктеу  кезецi 
	 бойынша  

12 казан  

115  Республикалык  балалар  окуларыныц  калалык  кезецi 14 казан  
116 9-10 сыныптарга  арналган  жас  тарихшылардыц  

республикалык 	«Менiц 	кгшг 	Отаным» 	зияткерлгк  
	 конкурсыныц  II (калалык) кезецi 

14 казан  

117  Казакстан  Бглгм  Олимпиадасы  (КБО) 15-19 казан  
118  «Сакен  окулары» калалык  конкурсы  (№80 МГ) 17 казан  

119 Шешендгк 	опер 	жане 	музыкалык 	инпровизация  
енергне 	арналган 	республикалык 	«Акберен» 
	 конкурсыныц  калалык  кезецi 

18 казан  

120 5-10 окушыларына  арналган  «Тарихи  шежгрем. Менгц  
теггмнгц  тарихы» республикалык  конкурсыныц  калалык  
	 кезецi 

20 казан  

121  Лингвистикалык  олимпиаданыц  1-туры  20 казан  
122 Республикалык 	« Жылдыц 	уздгк 	психологг» 

	 конкурсыныц  калалыккезецг  
казан  

123 Халыкаралык 	«МОТКАТЕС» 	гылыми 	жобалар  
	 байкауы  

казан  

124 5-10 окушыларына  арналган  «Тарихи  шежгрем. Менгц  
теггмнгц 	тарихы» 	республикалык 	конкурсыныц  
	 корытынды  кезецi 

25 казан  

125 Республикалык 	«Уздгк 	авторлык 	багдарлама» 

	 конкурсыныц  калалык  кезецi 
25-26 казан  

126 Жаратылыстану -математикалык 	багыттагы 	пандер  
бойынша 	Президенгтгк 	олимпиаданыц 	екгншг  

 	(гргктеу) кезецi 

27 казан  

127 5-6 сынып  окушыларына  арналган  республикалык  
 	олимпиаданыцбгргншг  (мектепшглгк) кезецi 

казанныц3-шг  
онкундггг  

128 Информатикадан  Еуразиялык  олимпиаданыц  гргктеу  
	 кезецi (ШЫУ  елдерг  ушгн) 

30 казан  

129 7-11 	сынып 	окушыларына 	арналган 	касгби  

диагностикалык  тестглеу  (жазбалар  мен  жеке  етгнгмдер  

	 бойынша) 

казан  

кАРАША  
130  Республикалык  балалар  окуларыныц  корытынды  кезецi 2-3 караша  

131 9-10 	сынып 	окушыларына 	арналган 	жас  
тарихшылардыц  республикалык  «Менгц  кгшг  Отаным» 

3-5 караша  



зияткерлгк  конкурсы  (3 кезец) 
132 «Roboland» 	робототехника , 	багдарламалау 	жане  

инновациялык  технологиялар  фестивалг  
4-5 караша  

133 Республикалык  лингвистикалык  олимпиадасы  9-11(12) 
сыньштар  (облыстык  кезец) 

10 караша  

134 «Ы  .Алтынсарин  окулары» калалык  конкурсы  11 караша  

135 5-6 сынып  окушыларына  арналган  республикалык  
олимпиаданыцекгншг  (аудандык) кезецг  

12 караша  

136 Отборочный 	этап  республиканского 	айтыса 	«Мен  
жастарга  сенемгн» 

17 караша  

137 5-6 сынып  окушыларына  арналган  математика  панг  
бойынша 	республикалык 	«Алтын 	сана» 

о  лимпиадасыныц  гргктеу  (аудандык) кезецг  

18 казан  

138 Мектепке 	дейгнгг 	балалар 	мекемелергнгн  
тарбиеленушглергне 	арналган 	калалык 	«Еркетай» 

балалар  шыгармашылык  конкурсы  

18 караша  

139 Касгптгк-техникалык  бiлiм  беру  мекемелергнгц  1-курс  
студенггерг  арасындагы  казак  тглг  мен  адебиетг  пангнен  
республикалык  К.Бгтгбаева  атындагы  олимпиадасыныц  
	 калалык  кезецг  

18 караша  

140 Б. Майлиннгц  «Беимбеггг  бглмек  парыз» I калалык  
	 окулары  (№52 МГ) 

23 караша  

141 Лингвистикалык  республикалык  олимпиада  9-11 (12) 

	 сыньш  
24 караша  

142 Халыкаралык  « ТЕМ  Олимпиадасы  24-25 караша  

143 Бастауыш 	сынып 	мугалгмдергне 	арналган  25 караша  
республикалык 	«Алтын 	тугыр» 	олимпиадасыныц  
калалык  кезецг  

144 Жалпы  бiлiм  беретiн  пандер  бойынша  окушылардыц  
республикалык  гылыми  жобалары  конкурсыныц  3-шг  
	 (калалык  кезец) (жобаларды  коргау) 

26 караша  

145 8-11 сынып  окушылары  арасындагы  III республикалык  
	 «Дглмар» шешендгк  енер  байкауы  

28 караша  

146 Шешендгк  енер  жане  музыкалык  инпровизация  

	 енергне  арналган  республикалык  «Акберен» конкурсы  
28-30 караша  

147 Жаратылыстану -математикалык 	багыттагы 	пандер  

бойынша 	Президенттгк 	олимпиаданыц 	ушгншг  

 	(республикалык) кезецг  

29 караша- 
2 желтоксан  

148 Жалпы  бiлiм  беретiн  пандер  бойынша  9-11 (12) сынып  

окушыларына  арналган  республикалык  олимпиаданыц  

6ipiншi (мектепгшглгк) кезецг  

Караша  
айыныц  

соцына  дейгн  



149 7-11 сынып  окушыларына  арналган  касгби  
диагностикалык  тестглеу  (жазбалар  мен  жеке  етгнгмдер  
бойынша) 

караша  

ЖЕЛТО1~САН  
150 I ецгрлгк  « Акселеу  окулары» конкурсы  1 желтоксан  

151 Жасеспгргмдер 	арасындагы 	халыкаралык  
жаратылыстануолимпиадасы  (IJSO) 

2-12 желтоксан  

152 5-6 сынып  окушыларыныц  математика  пангнен  «Алтын  
сака» республикалык  олимпиадасыныц  калалык  кезецi 

3 желтоксан  

153 ШЫУ  елдерi арасында  ететгн  информатика  панг  4-5 желтоксан  
бойынша  Еуразиялыколимпиадасы  

154 5-11 сынып  окушылары  арасында  робототехникадан  
«Robotek 	Grand 	Tournament» 	республикалык  
	 чемпионатына  гргктеу  турнирлерг  

10-11, 18 
желтоксан  

155 «Ма1 еграсе  Hardware Рго]ес 	— 2» робототехникадан  
	 гылыми-техникалык  жобалар  калалык  конкурсы  

12 желтоксан  

156 «Мен 	жастарга 	сенемгн» 	республикалык 	акындар  
	 айтысы  

13 желтоксан  

157 ЖалпЫ  бiлiм  беретiн  пандер  бойынша  республикалык  
гылыми  жобалар  конкурсыныц  II кезецгнгц  2-турын  
	 (тестглеудг) уйымдастыру  жане  еткгзу  

13-15 
желтоксан  

158 Педагогикалык  идеялар  Республикалык  фестивалгнгц  
	 калалык  кезецi 

14 желтоксан  

159 5-6 	сынып  окушыларына  арналган  республикалык  
олимпиаданыцушгншг  (облыстык) кезецi 

21 желтоксан  

160 2-7 сынып  окушылары  арасындагы  зерттеу  жобалары  

мен 	шыгармашылык 	жумыстары 	улттык 	« Зерде» 

	 конкурсыныц  калалык  кезецг  

Желтоксанныц  
2-шг  онкундiгi 

161 Жалпы  бiлiм  беретiн  пандер  бойынша  республикалык  

	 олимпиаданыц  II (аудандык) кезецi 
Желтоксанныц  
2-шг  онкундiгi 

162 Республикалык  гыЛЫ  МИ 	жобалар 	конкурсыныц 	II 

(гргктеу) 	кезецi 	(плагиатка 	тексеру, 	жумыстарды  

 	сараптау) 

19-23 
желтоксан  

163 ТМД  елдерi ушгн  физика, химия  жане  математика  

пандерг 	бойынша 	окушылардыц 	халыкаралык  

«Таланттарды  даярлау  зертханасы» олимпиадасы  

желтоксан  

164  «гам  Robotics» калалык  чемпионаты  (№68 МГ) 24 желтоксан  

165 «Мустафа  Шокай  — букгл  туркг  журтыныц  улы  

перзентг» 	халыкаралык 	гылыми-практикалык  

 	конференциясы  

24 желтоксан  

166 Жас  педагоггерге  арналган  республикалык  «Дарынды  

балаларга  —талантты  устаз» олимпиадасы  
Желтоксан  
айыныц  

соцына  дейгн  



   

167 7-11 сыньш  окушыларына  арналган  касгби  
диагностикалык  тестглеу  (жазбалар  мен  жеке  етгнгмдер  
бойынша)  

желтоксан  

  

   

Ескерту: Ic-шараларды  еткгзу  мерзгмдерг  елдегг  эпидемиологиялык  жагдайга  
байланысты  езгеруг  мумкгн. 
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