Бекітемін
БЖЭТО МҚКК басшысы
_________________ С. Сейітқанов
2019 ж.___________________

БЖЭТО МҚКК 2019 жылғы МАМЫР айына арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

1.
р/с №
1.
1.1

Әкімшілік-өндірістік іс-шараларына шығарылатын мәселелер
Іс-шаралар

Басшы жанындағы өндірістік отырысына шығарылатын мәселелер
«Балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына
құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау» МҚ стандартын жүзеге асыру

2.

Өткізу
мерзімі

Жауаптылар

Орындалғаны
туралы белгі

2019 ж. 02.05

Ж. Темірова

анықтама

Қызметтің негізгі бағыттары

2.1
2.1.1

ҚБҰ біліктілігін арттыру бойынша жұмысы
Ұстаздарға арналған дара кеңес берулер

ай көлемінде

әдістемелік
кабиенті

кеңес беру
күнделігі

2.2
2.2.1

Бақылау-талдамалы қызметі
Балалар бірлестіктеріндегі оқыту сапасы (қорытынды аттестаттау)

ай көлемінде

мониторинг

2.2.2

БЖЭТО балалар бірлестіктеріндегі бақылау күні

әр дүйсенбі

2.2.3

Каникул уақытында ЕҚжҚ жүргізілуін бақылау

2.2.4

Каникул уақытында ҚБҰ оқушылармен атқаратын жұмысын бақылау

2019 ж.
26.05. бастап
2019 ж.
26.05. бастап

Ж. Темірова,
бөлім
меңгерушілері
бөлім
меңгерушілері
М. Абдрахманов

анықтама

2.2.5

Әртүрлі
дәрежелі
шараларға қорытындылары
тәрбиеленушілерінің нәтижелілігі бойынша есеп
Отырыстар, курстар

2.3
2.3.1
2.3.2

Орталық

ай сайын

«Балаларға қосымша білім берудің туристік-өлкетану бағыты бойынша
инновациялық педагогикалық технологиялар» республикалық біліктілік
арттыру курсы
«Оқушылардың ғылыми зерттеу жобаларын жазу және тақырыпты таңдаудың
әдістемелік негіздері» ӘК

2019 ж.
13-22.05

Ж. Темірова,
З. Сарбасова

курс
материалдары

2019 ж. 23.05

И. Ефимова,
Б. Текенова,
Е. Қожанов
Ж. Темірова,
бөлім
меңгерушілері

хаттама,
сөз сөйлеу
материалдары
хаттама,
сөз сөйлеу
материалдары

ай көлемінде

Ә. Қасенова,
бөлім
меңгерушілері

ақпарат,
басылымдар

2019 ж. 02.05

бөлім
меңгерушілері
С. Шумилова,
Е. Қожанов

есептер

бойынша

«Білім беру мазмұнын жаңарту оқыту үдерісінің жаңа сапалық дәрежеге көшуі
ретінде» ПК

2.4

Әдістемелік өнімді құрастыру

2.4.1

Медиа-жоспарға сәйкес БАҚ, БЖЭТО парақшасы, ББ сайты, әлеуметтік
желілерде БЖЭТО қызметін жария ету

2.5
2.5.1

Статистикалық есеп беру
Бөлім меңгерушілері, ОӘЖ бойынша қосымша білім беру ұстаздарының
есептері
«Балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына
құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау» МҚ еңгізу бойынша есептер
Өндірістік қызметі
Көктемгі агротехникалық шараларды орындау

2.6
2.6.1
2.7
2.7.1

Бұқаралық іс-шаралары
«Жер байлығы» балалардың күндізгі қатысуымен жазғы экологиялық
лагерінің жұмысын ұйымдастыру

2.7.2
2.7.3

«Жасыл әлем» акциясы
«Табиғатты аяла» жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат зерттеушілері
форумының қалалық сатысы
«Табиғатты аяла» жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат зерттеушілері
форумының облыстық сатысы
«Ұмытылмас каһармандар» әскери-отансүйгіштік әнінің байқауы

2.7.4
2.7.5

анықтама

Ә. Қасенова,
бөлім
меңгерушілері
Ә. Қасенова

2.3.2

2.5.2

анықтама

2019 ж. 30.05

ай сайын
ай көлемінде

М. Абдрахманов,
бөлім
меңгерушілері

мамыр тамыз

Ә. Қасенова

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

анықтама

есептер

жоспар, есеп

