Бекітемін
БЖЭТО КМҚК басшысының м.а.
_________________ Ж. Темірова
2021 ж.___________________
БЖЭТО КМҚК 2021 жылғы ШІЛДЕ айына арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

1.
р/с №
1.
1.1

2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Әкімшілік-өндірістік іс-шараларына шығарылатын мәселелер
Іс-шаралар

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

Орындалғаны
туралы белгі

Басшы жанындағы өндірістік отырысына шығарылатын мәселелер
Жазғы уақытта ЭБК бөлімдерінде еңбек және қамтылу тәртібінің
ұйымдастырылуы. ЕҚжҚ орындалуы

2021 ж. 01.07

М. Абдрахманов,
А. Қасенова

ақпарат

әдістемелік
кабинеті

кеңес беру
күнделігі

2. Қызметтің негізгі бағыттары
ҚБП біліктілігін арттыру бойынша жұмысы
Қосымша білім беру педагогтарына арналған дара кеңес берулері
ай көлемінде
Бақылау-талдамалы қызметі
«Балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына
құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау» МҚ стандартын жүзеге асыру»
тақырыптық тексеру
Каникул уақытында оқыту үдерісінің іске асырылуын бақылау
Каникул уақытында ЕҚжҚ жүргізілуін бақылау
Орталық

Ж. Темірова,
бөлім
меңгерушілері
А. Қасенова
М. Абдрахманов,
А. Қасенова

анықтама

ай сайын

А. Қасенова

анықтама

2021 ж. 15.07

бөлім
меңгерушілері

хаттама, сөз
сөйлеушілердің
материалдары

медиажоспарға
сәйкес

А. Қасенова,
бөлім
меңгерушілері

ақпарат

2021 ж. 01.07

бөлім
меңгерушілері
С. Шумилова,
Е. Қожанов

есептер

ай көлемінде
ай көлемінде

2.3

Әртүрлі дәрежелі шараларға қорытындылары
тәрбиеленушілерінің нәтижелілігі бойынша есеп
Отырыстар, семинарлар, вебинарлар

2.3.1

ӘБ: «Оқу сабағы оқыту үдерісі сапасын арттырудың негізгі қоры ретінде»

2.4

Әдістемелік өнімді құрастыру, БАҚ басылымдар

2.4.1

БЖЭТО парақшасы, ББ, ББ, РҚБОӘО сайттарында БЖЭТО қызметін жария
ету

2.5
2.5.1

Статистикалық есеп беру
Бөлім меңгерушілерінің есептері

2.5.2
2.6
2.6.1

«Балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына
құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау» МҚ енгізу бойынша есептер
Өндірістік қызметі
Жазғы агротехникалық шараларды орындау

2.7
2.7.1

Бұқаралық іс-шаралары
«Тарих жолдарымен» көшпелі туристік-өлкетану тәжірибесін өткізу

2.7.2

Туристік көпсайыс бойынша республикалық жарысқа қатысу

2021 ж.
30.06-05.07.

2.7.3

Оқушылар арасында спорттық бағдарлау бойынша республикалық турнирге
қатысу
Ауыспалы құрамы бар «ЭкоTUR» балалар мен жасөспірімдердің жазғы
демалысын, сауықтырылуын және жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру

2021ж.
10-15.07.
ай көлемінде

2.7.4

бойынша

ай көлемінде

ай сайын
ай көлемінде

М. Абдрахманов,
бөлім
меңгерушілері

2021 ж.
29.06-01.07.

Ә. Қасенова,
О. Дьяченко,
А. Ермекбаева
В. Ридзаускас,
И. Ридзаускене,
С. Агалаков,
С. Кремер
О. Дьяченко,
С. Кремер
Ә. Қасенова

Годовой план работы ГККП "Детско-юношеский центр экологии и туризма"

анықтама
анықтама

есептер

БАҚ ақпарат
БАҚ ақпарат

БАҚ ақпарат
БАҚ ақпарат

