
  

 

 

Батыс Қазақстан облысының әкімдігі білім басқармасының балалар мен 

жасөспірімдер туризмі және экология облыстық орталығының 

 2020 жылға арналған жұмыс 

ЖОСПАРЫ 

 

  

№ Шара мазмұны 
Өткізілетін 

орны 

Өткізілетін 

мерзімі 

Жауапты 

ІI. Көпшілік-ұйымдастыру жұмысы  

1 Облыстық «Әр білім мекемесінде 

- музей» акциясы 

ОБЖТжЭО қаңтар- 

желтоқса

н 

Өлкетану және 

аймақаралық 

ынтымақтастық  

бөлімі 

2 Абаттандыру бойынша үздік 

аудандық (қалалық) туризм және 

экология орталығы (туристер 

станциясы) конкурсы 

ОБЖТжЭО 

 

қаңтар 

қараша 

Экологиялық 

туризм бөлімі 

3 Республикалық  тау туризм 

техникасы жарысы, Қазақстан 

Республикасының кубогі (1 

кезең) 

Алматы 

облысы 

  

31 

желтоқса

н 12 

қаңтар 

Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі  

4 Шаңғыдан спорттық бағдарлау 

бойынша «Шаңғы бағдар 2020» 

облыстық жарысы» 

Орал қ. 22-24 

қаңтар 

Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі 

5 Спорттың 9 түрі бойынша 

колледж оқушылары  

арасындағы  облыстық қысқы 

спартакиада 

Орал қ. ақпан Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі 

6 Оқушылар арасындағы облыстық  

«Ақшақар - 2020» шаңғы туризмі 

техникасы бойынша жарыс 

1 кезең - мектепішілік 

2 этап – аудандық  

3 этап - облыстық 

ОБЖТжЭО 4-7 ақпан Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі  

АБЖТжЭО 

7 Шаңғымен бағдарлаудан 

Қазақстан Республикасының 

Чемпионаты 

Орал қ. 10-15 

ақпан 

ОБЖТжЭО 

БҚО ДжСБ, 

ФСО РК 

8 Шаңғы туризмі техникасынан 

туристік көпсайыс бойынша  

Қазақстан Республикасы кубогі.  

Ақмола 

облысы 

ақпан 

наурыз 

Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 



9 Жасанды рельефтегі туристік 

көпсайыстан  (тау туризмі) 

Республикалық жарыс.  

Қазақстан Республикасы кубогі 

кезеңі. 

Астана қ. наурыз Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

10 Спорттың 23  түрі бойынша 

оқушылар  арасындағы  

облыстық жазғы спартакиада 

Орал қ. наурыз-

сәуір 

Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі 

11 Шаңғымен бағдарлаудан 

Қазақстан Республикасының 

Кубогі 

 Щучинск қ. 

Ақмола 

облысы 

19-23 

наурыз  

Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

12 Спорттың 52  түрі бойынша 

оқушылар  арасындағы  

республикалық гимназияда  

 наурыз-

тамыз 

Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

13 ҚР жастар-жасөспірімдердің  

кубогінің 2-ші кезеңі 

«Жылдамдық,Қиындық» 

Шымкент қ. 18-26 

наурыз 

Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

14 Облыстық  «Менің Отаным – 

Қазақстан»  туристік –

өлкетанулық экспедиция 

жасақтарының слеті 

1 кезең – мектептік 

2 кезең – аудандық  

3 кезең – облыстық  

4 кезең- республикалық 

ОБЖТжЭО 18-20 

наурыз 

Өлкетанужәнеай

мақаралықынты

мақтастықбөлімі 

 

15 Республикалық гитаралы әндер  

«Струнная капель 2020» 

фестивалі  

Нұр-Сұлтан 

қ. 

наурыз Өлкетану және 

аймақаралық 

ынтымақтастық 

бөлімі 

16 Футзалдан республикалық 

студенттік қыздар лигасы 

Нұр-Сұлтан 

қ 

наурыз-

сәуір 

Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

17 М.Жұмаев атындағы жүлде үшін 

тауға өрмелеу және тау туризмі 

техника 

сының ашық біріншілігі БҚО 

1кезең – аудандық 

2кезең - облыстық 

ОБЖТжЭО  14-17 

сәуір 

Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

18 Халықаралық ғылыми-

практикалық конференцияға 

қатысу 

Казань қ. 

 

10-14 

сәуір 

Өлкетану және 

аймақаралық 

ынтымақтастық 

бөлімі 



19 Футболдан облыстық «Былғары 

доп» турнирі кезеңі  7жас 

ерекшелігі бойынша қыздар мен 

ұлдар арасында  

Орал қ. 18 сәуір – 

12 

маусым 

Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

 

20 Спорттық бағдарлаудан 

«WESTORIENТ» облыстық 

ашық жарысы 

Орал қ., 

 

17-19 

сәуір 

Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

21 Спорттық бағдарлаудан 

«Бурабай-2020» халықаралық 

турнирі  

 Щучинск қ. 

Ақмола 

облысы 

28 сәуір – 

04 мамыр 

Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

22 Бадминтоннан оқушылардың 

Республикалық Гимназиядасы 

Орал қ. сәуір Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

23 ОБЖТжЭО-ң 60 жылдығына 

арналған түлектер форумы 

Орал қ. 27-29 

сәуір 

ОӘЖ 

ОТЖ 

24 «Хрустальды шоқыр» жүлдесінің 

облыстық конкурсын 

қорытындылау 

Орал қ.  

28 сәуір 

ОӘЖ 

ОТЖ 

25 Жастардың облыстық  «Айбын» 

әскери-патриоттық жиыны   

Орал қ. 22-25 

сәуір 

Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

26 Тоғызқұмалақтан   Ұлттық 

оқушылар лигасының 

Республикалық кезеңі (5-6,7-8,9-

11класс) 

Түркістан қ.    сәуір Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

 

27 Бес асықтан  Ұлттық оқушылар 

лигасының Республикалық 

кезеңі (5-6,7-8,9-11класс)  

Шымкент қ.    сәуір Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

28 Президенттік көпсайыстан 

оқушылардың  республикалық 

гимназиядасы 

Орал қ, сәуір Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

29 Ұлы Жеңістің 75 жылдығына 

арналған облыстық «Желбіре, 

жеңіс жалауы!» байқауы  

-мектепшілік 

-аудандық, қалалық 

-облыстық   

ОБЖТжЭО 

АБЖТжЭО 

 

 

 

Қаңтар-

мамыр 

 

 

4-5 

мамыр 

Өлкетану және 

аймақаралық 

ынтымақтастық 

бөлімі 

30 Футзалдан «Теңбіл доп» Ұлттық 

мектеп лигасының 

Республикалық кезеңі  9-11 

сыныптар  

Талдықорған 

қ. 

қаңтар-

мамыр 

 

Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі 

31 Футболдан мектеп оқушылары 

арасында «Былғары доп» Ұлттық 

мектеп лигасының 

Нұр-Сұлтан 

қ. 

мамыр  Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі 



Республикалық кезеңі  9-11 

сыныптар (ұлдар және қыздар) 

32 Футболдан мектеп оқушылары 

арасында «Былғары доп» Ұлттық 

мектеп лигасының 

Республикалық кезеңі  7-8 

сыныптар (ұлдар) 

Шымкент қ. мамыр Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі 

33 Футболдан мектеп оқушылары 

арасында «Былғары доп» Ұлттық 

мектеп лигасының 

Республикалық кезеңі  5-6 

сыныптар (қыздар) 

Шымкент қ. мамыр Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі 

34 Футболдан мектеп оқушылары 

арасында «Былғары доп» Ұлттық 

мектеп лигасының 

Республикалық кезеңі  7-8 

сыныптар (қыздар) 

Семей қ. мамыр Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі 

35 Футболдан мектеп оқушылары 

арасында «Былғары доп» Ұлттық 

мектеп лигасының 

Республикалық кезеңі  7-8 

сыныптар (ұлдар) 

Семей қ. мамыр Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

36 «Іле - 2020» республикалық тау 

туризмі техникасы бойынша  

жарысы (Кубок кезеңі) 

Алматы обл.  1-12 

мамыр 

Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

37 Баскетболдан   Ұлттық 

оқушылар лигасының 

Республикалық кезеңі 3*3 (9-

11класс) 

Щучинск қ., мамыр Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

38 Баскетболдан   Ұлттық 

оқушылар лигасының 

Республикалық кезеңі 3*3 (7-8 

класс) 

Шымкент қ. мамыр Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

39 Баскетболдан   Ұлттық 

оқушылар лигасының 

Республикалық кезеңі 3*3 (5-

6класс) 

Шымкент қ. мамыр Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

40 Жас жол инспекторларының 

облыстық слеті 

Орал қ. мамыр Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі 

41 Әскери-патриоттық 

клубтарының ҰОС 75 

Орал қ. 5-8 

мамыр 

Спорт және дене 

шынықтыру 



жылдығына арналған «Жас 

сарбаз» облыстық слеті 

бөлімі  

42 Колледж оқушылары арасында 

туристік көпсайыстан ХІ 

облыстық жарысы  

Орал қ., 

«Орал» СК, 

ШВСМ 

14-17 

мамыр 

Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

43 Облыстық ҰОС-ның 75 

жылдығына арналған 

«Шырқаған жастық шақ»  

бард әндерін  орындаушылардың 

фестивалі 

1 кезең – мектепшілік  

2 кезең – аудандық 

3 кезең – облыстық  

Жәнібек 

ауданы 

 20-22 

мамыр 

 

Өлкетану және 

аймақаралық 

ынтымақтастық 

бөлімі 

44 Паркте жүгіру бойынша 

бағдарлау ҚР Чемпионаты 

Нұр-Сұлтан 

қ. 

 15-20 

мамыр 

Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

45 Спорттық орнитология «Батыс-

Бердинг» облыстық ашық 

чемпионаты 

1 кезең – мектепшілік  

2 кезең – аудандық 

3 кезең – облыстық 

Шыңғырлау 

ауданы 

16-18 

мамыр 

Экология бөлімі 

АБЖТжЭО 

ОБЖТжЭО 

 

46 Жасөспірімдер арасындағы ҚР 

Чемпионаты «Қиындық, 

жылдамдық, боулдеринг,  

көпсайыс» 

Қарағанды қ. 16-18 

мамыр 

Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

47 Облыстық «Ақжайықтану» 

туристік-өлкетанулық 

экспедициясы 

 

 

Орал-

Теректі-Орал 

маусым  

 

Өлкетану және 

аймақаралық 

ынтымақтастық 

бөлімі 

48 1,2,3,4 сынып оқушылары (ұлдар 

және қыздар) арасында 

футболдан «Былғары доп -  

Балдаурен» турнирінің 

республикалық кезеңі 

ОБЖТжЭО 

АБЖТжЭО 

Орал қ-

Теректі ауд 

Сәуір-

мамыр 

 

Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі 

49 Облыстық көктемгі «Қарлығаш» 

туриадасы  

1 кезең – мектепшілік (көпшілік 

жорықтар) 

2 кезең – аудандық 

(категориялық жорықтар) 

3 кезең – LIX облыстық 

жарыстар 

Орал қ., Маусым 

 

 

 

 

16-20 

маусым 

Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

50 БЖСМ және балаларға қосымша Орал қ., 22-26 Спорттық 



білім беру мекемелерінің 

командалары арасында 

жүгірумен спорттық бағдарлау 

бойынша Қазақстан 

Республикасының чемпионаты 

маусым бағдарлау бөлімі 

51 Байдарка және каноэ есуден 

оқушылардың Республикалық 

гимназиадасы 

ШҚО 25-30 

маусым 

Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі 

52 Жас геологтардың облыстық 

слеті  

Теректі 

ауданы  

23-26 

маусым 

Экологиялық 

туризм бөлімі 

 

53 Жастардың республикалық 

«Айбын» әскери-патриоттық 

жиыны 

Спасск қ., маусым Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі 

54 Жаяу туризм бойынша  жарыс РФ маусым Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

55 Жүгіріп спорттық бағдарлаудан 

ҚР Чемпионаты 

Алматы 

облысы 

маусым Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

56 Жастар-жасөспірімдер 

арасындағы ҚР Чемпионаты 

«Қиындық, жылдамдық» 

 маусым Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі 

57 Облыстық велотуризм 

техникасынан «Күміс шабақ 

2020» жарысы  

1 кезең – мектепшілік 

2 кезең – аудандық  

3 кезең-облыстық 

Алматы 

облысы 

30 

маусым-8 

шілде 

Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

58 Жаяу және велосипед туризмінен 

Республикалық жарыс 

Павлодар қ. 30 

маусым – 

8 шілде 

Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлім 

59 Спорттық туризмнен 

Республикалық жарыс 

Павлодар 

облысы 

шілде Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлім 

60 Облыстық «Жайық-Урал - 2020» 

туристік-экологиялық 

экспедициясы 

1 кезең – мектепшілік «Орал 

өңірінің жасыл желкені» акция 

2 кезең – аудандық  «Орал 

өңірінің кіші өзендері» 

Елек -

Жарсуат – 

Төңкерис –

Орал 

мамыр-

маусым 

 

 

 

3-15 

шілде 

Экологиялық  

туризм бөлімі 



экспедиция 

3 кезең – облыстық «Жайық –

Урал» экспедициясы 

61 «Бағдар 2020»  облыстық 

спорттық бағдарлау шатырлы 

лагері 

БҚО, 

Бәйтерек  

ауданы, 

Янайкино 

ауылы 

6-11 

шілде 

Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

62 Велобағдарлаудан ҚР 

Чемпионаты 

ШҚО 21-25 

шілде 

Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

63 Спорттық бағдарлаудан 

оқушылар арасындағы 

Республикалық жарыс 

Щучинск қ., 10-15 

шілде 

Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

64 Жас геологтардың далалық 

лагері  

Башқұртстан 

Республикас

ы 

шілде Экологиялық  

туризм бөлімі 

65 Оқу – жаттығу жиындары және 

футболдан жарыс 

Орал қ., тамыз Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

66 Бүкілресейлік жарыстар. 

Қосымша білім беру мекемелері 

командаларының арасындағы 

жарыс (спорттық мектептер) 

Челябин 

облысы, 

Чебаркуль қ., 

тамыз Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

67 «Қазақстан оқушысы» көпкүндік 

республикалық веложарысы 

Өскемен қ., тамыз Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

68 ҚР Чемпионаты алдында ОЖЖ «Евразия» 

ТСК 

тамыз Спорттық 

бағдарлау бөлімі  

69 Қазақстандық жас геологтардың  

далалық олимпиадасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Бурабай  тамыз Экологиялық  

туризм бөлімі 

70 Аймақаралық «Қазақстанның 

жеті кереметі» туристік-

өлкетанулық экспедициясы 

Орал қ.–  

Астана қ.– 

Қарағанды 

қ.-Ұлытау 

ауд.- Орал қ 

20-30 

тамыз 

Өлкетану және 

аймақаралық 

ынтымақтастық 

бөлімі 

АБЖТжЭО 

71 2004-2008ж. және  2006-2008 ж. 

оқушылар арасындағы «Жылдам 

қайық» республикалық жарысы 

Алматы қ. қыркүйек Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

72 2010-2011 ж. жасөспірімдер 

арасында флорболдан «Алтын 

құс» республикалық жарысы 

Нұр-Сұлтан 

қ. 

қыркүйек Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

 

73 ҰОС 75 жылдық Жеңісін 

мейрамдау шеңберінде «Ашық 

Орал қ. 24-26 

қыркүйек 

Экскурсия 

бөлімі 



аспан астындағы музей» 

облыстық жарысы 

1-кезең – аудандық 

2-кезең - облыстық 

74 Республикалық «Менің Отаным-

Қазақстан» туристік экспедиция 

жасақтарының слеті 

 14-22 

қыркүйек 

Өлкетану және 

аймақаралық 

ынтымақтастық 

бөлімі 

75 Спорттық бағдарлаудан Ресей 

Чемпионаты 

РФ қыркүйек Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

 

76 Жүгіріп бағдарлаудан ҚР Кубогі ШҚО 12-17 

қыркүйек 

Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

 

77 Спорттық жүгіріп бағдарлаудан 

Қазақстан Республикасының 

Чемпионаты  

Жамбыл 

облысы 

Таразқ. 

5-9 тамыз Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

 

78 «Жас құтқарушы» облыстық 

жарысы 

Орал қ. қыркүйек Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

79 Облыстық «Әкем, анам және 

мен- туристік отбасы» жарысы 

1-кезең – аудандық 

2-кезең - облыстық 

Жаңақала 

ауданы 

3-5 

қыркүйек 

Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

ОБЖТжЭО 

АБЖТжЭО 

80 Білім қызметкерлері арасындағы 

«Европа-Азия-2020» 

Республикалық туристік 

фестивалі 

1-кезең – аудандық 

2-кезең - облыстық 

Орал қ. 23-26 

қыркүйек 

Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

 

81 Туристік көпсайыстан (тау 

туризмі) Қазақстан 

Республикасының кубогі 

Шымкент қ. 

 

қыркүйек Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі  

82 Спорттың 4 түрінен 

колледждердің облыстық лигасы 

Орал қ. Қыркүйек

-қазан 

Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

ОБЖТжЭО 

АБЖТжЭО 

83 Халықаралық патриоттық – 

іздестіру  «Жеңіс даңқы 

Орал-

Ақжайық-

28 қазан- 

2 қараша 

Өлкетану және 

аймақаралық 



мәңгілік» экспедициясы Жаңақала- 

Сайхын- 

Жәнібек-  

Волгоград 

ынтымақтастық 

бөлімі 

84 В.П. Фоминді еске алуға 

арналған облыстық «Алтын 

Дала» туриадасы 

«Евразия»ТС

К 

3-7 қазан Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

85 Спорттық бағдарлаудан «Батыс 

Азимут – 2020» облыстық 

жарысы 

1 кезең – мектептік 

2 кезең – аудандық  

3 кезең – облыстық  

Орал қ., 14-16 

қазан 

Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

ОБЖТжЭО 

АБЖТжЭО 

86 Спорттың 10 түрінен колледж 

оқушылары Спартакиадасы 

Республикалық кезең 

ҚР қазан -

желтоқса

н 

 

Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

 

87 Бокстан «Алтын қолғап» 

облыстық турнирі 

Нұр-Сұлтан 

қ. 

қазан Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

 

88 Спорттың 7 түрінен ұлттық 

мектеп лигасының облыстық 

кезеңі 

Орал қ., 28 қазан 

25 

желтоқса

н 

Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

89 Бокстан «Алтын қолғап» 

республикалық жарысы 

Нұр-Сұлтан 

қ., 

қазан Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

90  «Жайық-Урал - 2020» туристік-

экологиялық экспедициялық 

отрядтарының облыстық слеті 

1 кезең –аудандық   

2 кезең – облыстық  

«Евразия»ТС

К 

28-30 

қазан 

Экологиялық 

туризм бөлімі 

91 2012-2013 ж.т.жасөспірімдер  

арасында шайбалы хоккейден ҚР 

БҒМ кубогі 

Нұр-Сұлтан 

қ. 

қараша Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

92 Жастар мен жасөспірімдер 

арасындағы ҚР Чемпионаты 

«Қиындық, Жылдамдық, 

Талдықорған 

қ. 

қараша Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

93 Тау туризмі техникасынан 

академик Т.Қ. Жездібаевты еске 

алуға арналған облыстық 

Сырым 

ауданы 

10-13 

қараша 

Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 



жарысы 

1 кезең –аудандық   

2 кезең – облыстық 

бөлімі 

94 Облыстық  «Туған жер – алтын 

бесік» өлкетану олимпиадасы 

1 кезең –мектепшілік 

2 кезең – аудандық  

3 кезең – облыстық 

ОБЖТжЭО 18-20 

қараша 

Өлкетану және 

аймақаралық 

ынтымақтастық 

бөлімі  

95 Шаңғымен бағдарлаудан ҚР 

Кубогі 

Алматы қ., желтоқса

н 

Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

96 «Жұлдызша» шайбалы  

хоккейден республикалық жарыс 

Нұр-Сұлтан 

қ., 

желтоқса

н 

Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі  

97 Колледж оқушылары 

арасындағы қысқы президенттік 

көпсайыс және шаңғымен 

спорттық бағдарлау 

спартакиадасының 

Республикалық кезеңі 

Орал қ., желтоқса

н 

Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі 

98 Колледж оқушылары арасында 

тау туризмі техникасынан 

облыстық жарысы 

Орал қ., 9-10 

желтоқса

н 

Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

ІІI.Мамандарды дайындау  

1 Оқушылар мен үйірме 

жетекшілеріне арналған І 

категориялы қиындықтағы шаңғы 

жорығы 

Облыс 

аумағында 

қаңтар 

 ақпан 

Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

2 Оқушылар мен үйірме 

жетекшілеріне арналған ІІ 

категориялы қиындықтағы шаңғы 

жорығы 

Ақмола 

облысы 

14-26 

қаңтар 

Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

3 Балалар-жасөспірімдер туризмі 

орталықтары директорларының 

орынбасарларына, бөлім 

меңгерушілерінің, әдіскерлерінің  

арналған краудсорсинг  

Орал қ. Ақпан-

наурыз 

ОӘБ 

ОБЖТжЭО 

АБЖТжЭО 

4 «Жайық-Урал» экспедициясы 

шеңберінде су туризмі  (І 

категор.қиындық) үйірме 

жетекшілерінің облыстық 

семинары 

Жайық 

өзенімен 

сәуір-

мамыр 

Экологиялық 

туризм бөлімі 

ОБЖТжЭО 

АБЖТжЭО 

5 Үйірме жетекшілеріне  және Облыс маусым Туризм және 



оқушыларға арналған  I-ші 

категориялы қиындықтағы жаяу, 

су, веложорықтары 

аумағында қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

6 Үйірме жетекшілеріне  және 

оқушыларға арналған  I-ші 

категориялы қиындықтағы жаяу, 

су, веложорықтары 

Облыс 

аумағында 

мамыр Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

7 Велотуризм техникасынан I-ші 

категориялы қиындықтағы  

облыстық «Күміс шабақ 2020»  

жұлдызды веложорығы  

Орал қ., 30маусы

м – 8 

шілде 

Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

8 II-ші қиындықтағы  су 

жорығының   жетекшілерін 

дайындау семинары   

 

Алматы 

облысы 

шілде Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

9 Жазғы лагерь, спорттық 

бағдарлау төрешілерінің 

семинары  

Қарқаралы 

қ., 

шілде Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

10 Спорт және дене шынықтыруды 

ұйымдастыру бойынша облыстық 

семинар, бадминтон, төрешілік 

және әдістеме бойынша сабақтар 

өткізуді ұйымдастыру 

Орал қ тамыз Спорт және дене 

шынықтыру 

бөлімі 

11 ІІ категориялы қиындықтағы 

велосипед жорығы   

РФ тамыз Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

12 Қосымша білім беру 

басшыларына арналған облыстық 

тамыз кеңесіне қатысу 

Теректі 

ауданы 

АБЖТжЭО 

тамыз ОӘБ 

ОБЖТжЭО 

АБЖТжЭО 

13 Қосымша білім беру 

басшыларына арналған 

республикалық тамыз кеңесіне 

қатысу 

Астана қ. тамыз  

14 Үйірме жетекшілеріне  және 

оқушыларға арналған  I-ші 

категориялы қиындықтағы жаяу, 

су, веложорықтары 

Облыс 

аумағында 

қыркүйек Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

ОБЖТжЭО 

15 Облыстық білім мекемелерде 

туристік-өлкетану жұмысы 

бойынша  «Менің Отаным – 

Қазақстан» бірыңғай семинар-

практикумы 

БҚО 14 

қыркүйек 

ОБЖТжЭО 

АБЖТжЭО 



16 Спорттық бағдарлау және карта  

салу бойынша семинар 

Орал қаласы 4-8 

қараша 

Спорттық 

бағдарлау бөлімі 

17 Аудандық, қалалық БЖТжЭО – 

ның бөлім меңгерушілері мен 

әдіскерлеріне, қосымша білім 

беру педагогтарына арналған  

машықтану жұмысын 

ұйымдастыру 

ОБЖТжЭО Өтініш 

бойынша 

ОБЖТжЭО –ң 

АБЖТжЭО –ң 

бөлімдері 

18 Аудандық, қалалық орталығы 

директорларының көшпелі 

семинар 

РФ,  хабарлам

а хат 

ОБЖТжЭО –ң 

АБЖТжЭО –ң 

бөлімдері 

19 Балалар-жасөспірімдер туризмі 

орталығы директорларының 

облыстық семинары 

ОБЖТжЭО     сәуір 

  

желтоқса

н 

ОӘБ 

ОБЖТжЭО 

АБЖТжЭО 

20 Аудандық, қалалық туризм және 

экология орталықтарына, жас 

туристер станцияларына оқу 

жаттығу жиының  өткізу  

ОБЖТжЭО  Жыл 

бойы  

өтініш 

бойынша 

Туризм және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

 

21 Республикалық , аймақтық 

туристік көрмелерге қатысу 

ОБЖТ жЭО Жыл 

бойы 

Экскурсия 

бөлімі 

22 Республикалық  байқауларға, 

курстарға қатысу  

Хабарлама  

хат бойынша 

Жыл 

бойы 

Оқу- әдістемелік 

бөлімі 

23 Аймақтық, бүкілресейлік 

жобалармен байқауларға  қатысу 

Хабарлама  

хат бойынша 

Жыл 

бойы 

Оқу- әдістемелік 

бөлімі 

24 Қосымша білім беру 

педагогтарына  оқу – әдістемелік 

көмек  ұйым дастыру  

ОБЖТжЭО Жылына 

2 рет 

Оқу- әдістемелік 

бөлімі 

     

25 Аудандық туризм және экология 

орталығына  оқу – әдістемелік 

көмек  ұйым дастыру  

ОБЖТжЭО Өтініг 

бойынша 

Оқу- әдістемелік 

бөлімі 

 


