
«Бекітемін» 

«Дарын» РҒПО директоры м.а. 

___________________ Н. Жұмагелді 

 

2022 жылдың маусым айына арналған  

«Дарын» республикалы ғылыми-практикалық орталығының 

 іс-шаралар жоспары  

№ 

p/p 
Іс-шараның атауы күні 

Пішім және 

орын 

Жауапты 

1.  
Тіл білімінен олимпиадалық резервтің 

оқу-жаттығу жиыны 

29 мамыр – 7 

мамыр 

Алматы қаласы Әблеметов Е.Б. 

2.  

Шымкент қаласы мамандандырылған 

білім беру ұйымдарында конкурстық 

іріктеу жүргізу   

 

1-8 маусым 

Түркістан ай 

облыс , 

Шымкент _ 

Каркулова А.А. 

3.  
2-4 сынып оқушыларына арналған 

"Бастау" математикалық олимпиадасы 

6-10 маусым _ 

_ 

Алматы қаласы Аманова З.М. 

4.  

«Бастау» байқауы аясында бастауыш 

сынып мұғалімдеріне арналған 

«Математикалық есептерді шығару» 

республикалық оқу семинарын 

ұйымдастыру және өткізу. 

 

 

7-8 маусым 

Алматы қаласы 

 

 

Каркулова А.А. 

5.  
Биологиядан олимпиадалық құраманың 

оқу - жаттығу жиыны 

9-29 маусым Алматы қаласы Әблеметов Е.Б. 

6.  

Мамандандырылған білім беру 

ұйымдарына конкурстық іріктеуді талдау 

(әр өңір бойынша) 

10 маусым Нұр-Сұлтан Каркулова А.А. 

7.  
Географиядан олимпиадалық құраманың 

оқу - жаттығу жиыны 

14-23 маусым Алматы қаласы Әблеметов Е.Б. 

8.  

«Қазақстандағы дарынды және ынталы 

оқушыларды анықтау және қолдаудың 

психологиялық-педагогикалық әдістерін 

бейімдеу» бағдарламалық-мақсаттық 

қаржыландыру бойынша аралық есеп. 

15 маусым Нұр-Сұлтан Каркулова А.А. 

9.  
Математикадан олимпиадалық 

құраманың оқу - жаттығу жиыны 

20-30 маусым Алматы қаласы Әблеметов Е.Б. 

10.  
Химиядан олимпиадалық құраманың оқу 

- жаттығу жиыны 

20-30 маусым Нұр-Сұлтан Әблеметов Е.Б. 

11.  

Жалпы білім беретін пәндер бойынша 

республикалық олимпиаданың 

нәтижелері бойынша талдау 

(мамандандырылған білім беру 

ұйымдары арасында) 

25 маусым Нұр-Сұлтан Каркулова А.А. 

 

12.  

Қазақ тілі мен әдебиетінен қазақ 

диаспораларына арналған "Қазақстан – 

ата жұртым, қасиетім ана тілім" 

халықаралық олимпиадасы 

2 6 маусым - 1 

шілде 

Түркістан Аманова З.М. 

13.  
Информатикадан олимпиадалық 

құраманың оқу - жаттығу жиыны 

27 маусым - 6 

шілде 

Нұр-Сұлтан Әблеметов Е.Б. 



 

14.  
Жасөспірімдер арасындағы 

математикадан Балқан олимпиадасы 

(JBMO) 

28 маусым - 3 

шілде 

Сараево 

Ботсвана және 

Герцеговина 

Әблеметов Е.Б. 

15.  

Математика, информатика, физика және 

химия пәндері бойынша "Туймаада" 

халықаралық олимпиадасы (Саха 

Республикасы, Якутия) 

30 маусым - 

10 шілде 

Саха 

Республикасы, 

Якутия (онлайн 

немесе офлайн) 

Әблеметов Е.Б. 

16.  
Физикадан олимпиадалық құраманың оқу 

- жаттығу жиыны 

30 маусым - 9 

шілде 

Алматы қаласы Әблеметов Е.Б. 

17.  
"Кенгуру" ойын-конкурсы Маусымның 

бірінші 

жартысы 

желіде Омашев А.А. 

18.  
Республикалық және халықаралық 

олимпиадалардың жеңімпаздары мен 

жүлдегерлерінің тізімін дайындау 

маусым 

Шілде 

Нұр-Сұлтан Әблеметов Е.Б. 

19.  

Мамандандырылған білім беру 

ұйымдарының педагогикалық 

қызметкерлерінің тамыз кеңесін 

дайындау және ұйымдастыру 

бір ай ішінде 

 

Нұр-Сұлтан Каркулова А.А. 

 


