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Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжінің 2019-2020 оқу жылына арналған
тәрбие жұмысының іс-шаралар жоспары
Оқу тәрбие жұмысының тақырыбы: Техникалық және кәсіби оқытудың модернизациясы - кәсіби мамандар даярлаудың
сапасын жетілдірудегі педагогтардың инновациялық қызметі.
Тәрбие жұмысының бағыты: Қоғам, колледж және отбасының қарам-қатынасы арқылы рухани діңгегі мықты, әлемдік
кеңестікте еркін самғай алатын, тілін, жерін сүйетін-қазақстандық патриот, жоғары интелектуалды дамыған, толерантты– жаңа
тұрпатты маман даярлау.
Тәрбие жұмысының мақсаты: Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде жан- жақты және үйлесімді дамыған
тұлға тәрбиелеу.
Тәрбие жұмысының міндеттері:
1. Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азамат пен патриоттың қалыптасуына; тұлғаның саяси, құқықтық және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруға; балалар мен жастардың құқықтық санасының өсуіне, оның балалар мен
жастар ортасындағы қатыгездікпен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайын болуына ықпал ету.
2. Тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның қазақстандық қоғам өмірінің нормалары және
дәстүрлерімен келісілген моральдық қасиеттері мен мақсаттарын қалыптастыруға ықпал ету.
3. Тұлғаның жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағдарлануына, ана тілі мен қазақ халқының, Қазақстан
Республикасында тұратын этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуіне ықпал ету.
4. Бала тұлғасын қалыптастыруда ата-аналардың ағарту жұмысын, психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін
күшейтуге, бала тәрбиесі үшін олардың жауапкершілігін арттыруға ықпал ету
5. Тұлғаның еңбек дағдыларын, экономикалық ойлауы мен кәсіби қалыптасуы мен өзін-өзі іске асыруына саналы қарымқатынас қалыптастыру, экологиялық мәдениетін дамыту, сондай-ақ коэволюция идеяларын қабылдау қабілетіне және оны күнделікті
өмірде басшылыққа алуына ықпал ету.
6. Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін
уәждемелік кеңістік қалыптастыру, оның ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету.
7. Білім беру ұйымдарында көпмәдениетті орта құруға ықпал ету, жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру,
тұлғаның өнерде және болмыста эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту.
8. Салауатты өмір салты дағдыларын тиімді меңгеру, дене дамуы мен психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян
келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату.

-

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінің нормативтік негізін Қазақстан Республикасының келесі стратегиялық
құжаттары құрайды:
– Қазақстан Республикасының Конституциясы;
- «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған. 2011. 02. 02.
Берілген өзгертулер мен толықтыруларымен);
-«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы №518-ІҮ Кодексі (2014.
17.11. берілген өзгертулер мен толықтыруларымен);
- «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 ж. 27 шілдедегі № 319-III Заңы (2015.13.01. берілген өзгертулер мен
толықтыруларымен);
– «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының 2002ж. 8 тамыздағы № 345-II Заңы
(2014.29.12. берілген өзгертулер мен толықтыруларымен);
-«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы № 483-ІV Заңы;
-Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан – 2050» стратегиясы:
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»;
-Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан жолы – 2050: «Бір
мақсат, бір мүдде, бір болашақ»;
-Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. НазарбаевтыңҚазақстан халқына Жолдауы «Нұрлы жол – болашаққа бастар
жол»;
-Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Қазақстан халқына 2017ж.
31-ші қаңтардағы Жолдауы
– Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 жарлығымен бекітілген (12.08.2014ж берілген
өзгертулер мен толықтыруларымен);
Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған тұжырымдамасы. Қазақстан
Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 577 жарлығымен бекітілген;
– Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы. Қазақстан Республикасы
Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығымен бекітілген;
− «Барлық білім беру ұйымдарында оқытудың тәрбиелік құрамдасын күшейту жөніндегі үлгілік кешенді жоспарды бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 маусымдағы № 873 Қаулысы; « Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 12 сәуір
2017ж. Нұрсұлтан Назарбаевтың - «Мәңгілік ел» патриоттық актісі Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған
салтанатты жиында сөйлеген сөзінен 2014ж. 15 желтоқсан – «Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы мемлекеттік
жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 27 ақпандағы № 191
Қаулысымен мақұлданған;
-Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2009 жылғы 16 қарашадағы № 521 Бұйрығымен бекітілге «Мәңгілік ел» Н.Ә.Назарбаевтың - «Жалпы білім беру
ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 Бұйрығы. Тәрбиенің
тұжырымдамалық негіздері Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясын, Бала құқықтары туралы конвенцияны, Адамның

экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтарының халықаралық декларациясын, Үздіксіз білім беру бойынша ЮНЕСКО
ұсынымдарын ескереді.
Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясын, Бала құқықтары туралы конвенцияны,
Адамның экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтарының халықаралық декларациясын, Үздіксіз білім беру бойынша
ЮНЕСКО ұсынымдарын ескереді.
Тәрбие жұмысының басым бағыттары:
Бірінші бағыт – Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие
Мақсаты: Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азаматы және патриоты; тұлғаның саяси, құқықтық және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін; балалар мен жастардың құқықтық санасын, оларда балалар мен жастар ортасындағы
қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа қарсы тұру даярлығын қалыптастыру.
Екінші бағыт –Рухани-адамгершілік тәрбие
Мақсаты: Тұлғаның қазақстандық қоғам өмірінің жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен және дәстүрлерімен
келісілген рухани адамгершілік және этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін және көзқарастарын қалыптастыру.
Үшінші бағыт – Ұлттық тәрбие
Мақсаты: Тұлғаны ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға бағдарлау, ана тілін және мемлекеттік тілді, қазақ
халқының, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеу.
Төртінші бағыт - Отбасы тәрбиесі
Мақсаты: Ата-аналарды оқыту, бала тәрбиесінде олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін және
жауапкершіліктерін арттыру.
Бесінші бағыт – Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие
Мақсаты: Тұлғаның өзін кәсіби анықтауына саналы қарым-қатынасын қалыптастыру, экономикалық ойлауын және
экологиялық мәдениетін дамыту.
Алтыншы бағыт - Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі
Мақсаты: Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын дамытуды қамтамасыз
ететін уәждемелік кеңістік құру.
Жетінші бағыт - Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие
Мақсаты: Білім беру ұйымдарының білім беру кеңістігін тұлғаның өзін-өзі сәйкестендіруінің көпмәдениетті ортасы ретінде
құру, тұлғаның қоғамдағы жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, оның өнердегі және болмыстағы эстетикалық
нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту.
Сегізінші бағыт - Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты
Мақсаты: Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау дағдыларын, денсаулыққа зиян
келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік.

Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжінде үйірме, клуб, орталықтар атаулары, жетекшілер тізімі
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Үйірме, клуб, орталықтар атаулары
«Руханият»патриоттық тәрбие орталығы

Үйірме, клуб жетекшілерінің аты - жөні
Абдрашова Ақерке Қалдыбековна
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«Алғырлар» пікір-сайыс клубы
«Өлкетану» клубы
Әскери-патриоттық «Сарбаздар» ұлдар клубы
«Ақ босаға» ұлттық тәрбие қыздар клубы
«Мейірімді жүрек» еріктілер клубы
Құқықтық тәрбие орталығы
Лекторлық топ
Салауатты өмір салтын сақтау орталығы
Нарко - пост
Эко-пост
«Сұңқар» спорттық клубы
«Тілдерді дамыту» орталығы
«Русское слово» үйірмесі
«Інжу маржан» әдеби өлкетану клубы
Ағылшын клубы
«Алақай» қуыршақ театры
«Жас толқын» жастар театры
Діни экстремизм мен терроризмге қарсы күрес орталығы
«Жас педагог» мектебі
«Жаршы» тәрбие жұмысының ақпараттық орталығы
Мобильдік топ
Кураторлар төрайымы
«Саналы ұрпақ» сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру клубы
«Ата-аналар мектебі»

Абенова Асем
Арықбаева Гулнар Тазуқызы
Кенжеев Алмаз Сайлаубайұлы
Дәнебаева Асель
Оразбек Әсел Жаңабекқызы
Нұрмаханова Іңкәр
Аликулова Ляззат
Асанова Нуризат Ералықызы
Тәкен Жадыра Асқарқызы
Орынтаева Шұғыла Раманқұлқызы
Абитаев Дулатбек Асылбекұлы
Рустемова Шолпан Қабылбекқызы
Темиргалиева Айсұлу Кахармановна
Сейдалиева Сәндігүл
Сейдахметова Ақбота Мубархановна
Сембекова Қызғалдақ Жаңабайқызы
Абзалиев Ұлан Нүргелдіұлы
Оразымбет Гүлжанат Танатқызы
Тохабаева Ақмарал
Мантеева Фарида Сағатбекқызы
Маханов Елдос Усипбаевич
Джалиева Гульнур Бутабаевна
Оразбек Әсел Жаңабекқызы
Мелдебекова Ұлдана Серикбаевна

Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжінің тәрбие жұмысының 2019 - 2020 оқу жылына арналған жоспары
№

Іс-шараның атауы

1

Колледж тәрбие жұмысының жылдық
жоспарын, құқықтық, тәрбие кеңестерінің,
клубтардың,
бөлімшелердің
кураторлардың жоспарларын бекіту

Тәрбие
жұмысының
түрі
Жоспар

Пед.совет,
директордың
отырысында Пед.совет,
тәрбие мәселелерін қарастыру
директордың
отырысы
3 Тәрбие
жұмыстарына
жауапты Мәжілістер,
тұлғалармен, клуб жетекшілерімен, кеңес кеңестер
мүшелерімен мәжілістер өткізу
4 Топ кураторларының жұмысын қадағалау
Кездесу,
тексеру, бақылау
5 1-курс
білімгерлерімен
бейімдеу Ұйымдастыру
жұмыстарын, қылмыстық, ар намыс жұмыстары
кодекстерімен,
жол
сілтемесімен
таныстыру
6 Қазақстан Республикасының Заңдарымен Құжаттармен
танысып, негізінде іс-шаралар өткізу.
жұмыс
Облыстық білім басқармасынан келген
бұйрықтар, хаттарымен танысып оларды
орындау
7 Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерін Семинар –кеңес
іске асыру бойынша және тәрбиенің өзекті
мәселелері бойнша семинар –кеңес өткізу
8 Тәрбие
жұмысының
жартыжылдық, Есеп
жылдық есептері
Тәрбие жұмысын ақпараттық насихаттау жұмысы
2

Жауаптылар

Орындалу
мерзімі

Колледж директоры,
Қыркүйек,
Директордың тәрбие ісі жөніндегіорынбасары,
2019ж
бөлім
меңгерушісі,
педагог-психолог,
әлеуметтік педагог, ұйымдастырушы педагог,
клуб жетекшілері
Колледж директоры, директордың тәрбие
Жүйелі түрде
Ісі жөніндегі орынбасары А.Б.Сатыбалдиева
Директордың тәрбие ісі-жөніндегі орынбасары
А.Б.Сатыбалдиева

Жүйелі түрде

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
А.Б.Сатыбалдиева
Топ кураторлары

Жүйелі түрде
Қыркүйек,
қазан 2019ж

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Үнемі
А.Б.Сатыбалдиева

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Қыркүйек,
А.Б.Сатыбалдиева
2019ж.
Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 2019-2020
А.Б.Сатыбалдиева
оқу жылы

1.

«Руханият» патриоттық тәрбие бойынша Кураторларға
әдістемелік жинақтар дайындау
арналған
көмекші құрал

2.

«Ең үздік тәрбие сағатының жинағы»

3.

1.

А.Абдрашова

Қыркүйек,
2019ж
Мамыр,
2020ж.
Мамыр,
2020ж.

Патриоттық
Г.Б.Джалиева
тәрбие бойынша
авторлық
бағдарламалар
базасын құру
«Отбасы тәрбиесі бойынша әдістемелік Ата-аналармен
Ұ.Мелдебекова
Маусым,
құрал»
жұмыс жүргізуге А.Н.Кутербаева
2020ж.
арналған
А.Т.Молдабекова
көмекші құрал
1- бағыт: Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие
Мақсаты: жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азамат және патриотты; тұлғаның саяси, құқықтық және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін; балалар мен жастардың құқықтық санасын, олардың балалар мен жастар
ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа қарсы тұру даярлығын қалыптастыру
«Мектепке жол»
акция
А.Д.Биназаров
Тамыз,
А.Б.Сатыбалдиева
2019ж.

2.

«Ата Заң-елдігіміздің тірегі»

Дөңгелек үстел

3.

«Ата заң – елдігіміздің еңсесі»

кітап көрмесі

4.

«Саналы ұрпақ – жарқын болашақ»

Адалдық
сағаты

5.

Колледж білімгерлеріне арналған “Сенім
жәшігін” ұйымдастыру

Ұйымдастыру
жұмыстары

6.

«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»

дәріс

7.

« Тәуелсіздік – теңдесі жоқ байлығым»

тарихи
танымдық кеш

Жастар саясаты мәселелері басқармасының 28 тамыз,
маманы Т.Бақтиярұлы
2019ж.
А.Оразбек
Кітапхана меңгерушісі Қ.Аманова
Тұрақты
түрде
А.Оразбек
1 қыркүйек
Бөлім меңгерушілері
2019 ж
Топ кураторлары
А.Б.Сатыбалдиева,
Қыркүйек,
«Саналы ұрпақ» сыбайлас жемқорлыққа қарсы 2019ж.
мәдениетті қалыптастыру клубының жетекшісі
Ә.Оразбек
А.Н.Кутербаева
И. Нурмаханова
«Руханият» орталығының жетекшісі
қыркүйек
Абдрашова А.Қ.
2019ж.
«Руханият»
орталығының
жетекшісі Желтоқсан
Абдрашова А.Қ.
2019ж

8.

9.

10.

11.
12.

Ұлттық қолөнер - бабадан қалған құнды Ұлттыққазына
қолданбалы
өнер көрмесі
«Мен таңдаған мамандық»
Бітіруші
түлектер
арасында
конкурс
Туған өлкем – тұнған шежіре
Тарихи
жерлерге
саяхат
Қуғын-сүргінге ұшыраған қазақ руханияты тарихи
танымдық кеш

«Руханият»
орталығының
жетекшісі
Абдрашова А.Қ
«Өнер» бөлімінің меңгерушісі М.Маемырова
«Руханият»
орталығының
жетекшісі
Абдрашова А.Қ.

Рухани жаңғыру – жаһандық мәнге ие дәріс
жоба. 2019-2020 оқу жылында атқарылған
жұмыстарды қорытындылау.

Ақпан
2020
Наурыз
2020

«Руханият»
орталығының
Абдрашова А.Қ.

жетекшісі Сәуір
2020

«Руханият»
орталығының
Абдрашова А.Қ.

жетекшісі Мамыр
2020

«Руханият»
орталығының
Абдрашова А.Қ.

жетекшісі Маусым
2020

1.2 Білімгерлер арасында құқық бұзушылықтың алдын-алу
1.

2.

3.

Жамбыл облысы әкімдігінің 2018 жылғы 4
желтоқсандағы
«Жамбыл
облысында
әлеуметтік жетімдіктің алдын алу және
қиын өмірлік жағдайдағы балалардың
құқықтық кепілдіктерін қамтамасыз ету
жөніндегі 2019-2021 жылдарға арналған
кешенді іс-шаралар жоспарын бекіту
туралы» №245 қаулысының негізінде
2019-2020 оқу жылына жоспар құру.
Кәмелетке толмағандардың ата-аналары
мен оларды алмастыратын адамдармен
кездесу ұйымдастыру, оларға кеңес беру
және қоғамдық кеңестер ұйымдастыру.
Кәмелетке толмағандардың құқықтары
мен заңды мүдделерін жүзеге асыруға
қолдау көрсетуге байланысты қоғамдық
қабылдау
және
сенім
жәшігін

Профилактикал
ық
және
құқықтық
жұмыстар ісшаралар
жоспарын
құрып, бекіту

Директордың тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары
Сатыбалдиева А.Б.
Хатшы А.Н.Кутербаева

Тамыз
2019ж

қоғамдық кеңес Колледж директоры А.Д Биназаров.
Ай сайын
Директордың
тәрбие
ісі
жөніндегі орынбасары Сатыбалдиева А.Б.
А.Н.Кутербаева социолог
Ұ.С.Мелдебекова психолог
Сенім жәшігін Директордың тәрбие ісі
Қыркүйек
орнату
2019ж.
жөніндегі орынбасары
Сатыбалдиева А.Б.
А.Н.Кутербаева социолог

4.

ұйымдастыру.
Қаңғыбастыққа салынған немесе 10 Сауалнама
күннен артық себепсіз сабаққа келмейтін
кәмелетке
толмағандарды
анықтау,
олардың үйлеріне бару, нәтижесі бойынша
әлуметтік – тұрмыстық жағдайларына
тексеріс актілерін жасау, ата-аналарға
әлеуметтік сауалнамалар жүргізу.

5.

Кәмелетке
толмағандар
арасындағы Мониторинг
қылмыс пен құқық бұзушылықтың жасау
мониторингін жүргізу.

6.

Девиантты
мінез-құлықты
кәмелетке
толмағандарды,
тұрмысы
қолайсыз
отбасыларды
анықтау,
оларды
колледжішілік есепке алу және жеке
профилактикалық
іс-шаралар
ұйымдастыру,
салыстыру жұмысын
жүргізу.

7.

Білімгерлердің оқу үлгерімі мен тәртібін
бақылау

8.

Кәмелетке
толмағандар
арасындағы рейд
қылмыстың алдын алу мақсатында түнгі
рейдтер ұйымдастыру.
Колледж
кітапханасында
"Құқық
бұзушылықтың
алдын-алу"
бойынша
бұрыш ұйымдастыру
Діни экстремизмнің алдын алу бойынша
іс шаралар ұйымдастыру.

9.

10.

Ұ.С.Мелдебекова психолог
Директордың тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары
Сатыбалдиева А.Б.
А.Н.Кутербаева социолог
Ұ.С.Мелдебекова психолог
Бөлім меңгерушілері
Топ кураторлары
Директордың тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары
Сатыбалдиева А.Б.
А.Н.Кутербаева социолог
Ұ.С.Мелдебекова психолог
Директордың тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары
Сатыбалдиева А.Б.
А.Н.Кутербаева социолог
Ұ.С.Мелдебекова психолог
Бөлім меңгерушілері
Топ кураторлары
Директордың тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары
Сатыбалдиева А.Б.
А.Н.Кутербаева социолог
Ұ.С.Мелдебекова психолог
Бөлім меңгерушілері
Топ кураторлары
Мобильдік топ мүшелері
Кітапхана меңгерушісі
Қ.Аманова

Жүйелі түрде

Жүйелі түрде

Жүйелі түрде

Жүйелі түрде

Ай сайын
Тұрақты

Діни экстремизм мен терроризмге карсы Ай сайын
орталық жетекшісі Г.Оразымбет

11.

12.

13.

14.

Әйелдер мен балаларға қатысты зорлық дөңгелек үстел
зомбылыққа
қарсы
«Жасөспірімдер
арасында
зорлық-зомбылықтың,
қатыгездіктің алдын алу шаралары»
тақырыбында дөңгелек үстел
Зиянды заттарды (анаша, алкогольді кездесу
заттар)
қолданудың
алдын
алып
білімгерлерді салауатты өмір салтына
баулу мақсатында
СӨС-ның
орталығының мамандарымен бірлескен
кездесу
Кәмелетке толмаған білімгерлердің жазғы
демалысын ұйымдастыру

Құқықтық білім мен құқықтық мәдениетті
дамыту жолында құқық бұзушылықтың
алдын алу бойынша атқарылған жылдық
жұмыстардың қорытындысы

Колледж психологы Ұ.С.Мелдебекова

Қараша
2019ж.

СӨС орталығының жетекшісі Н.Асанова

Желтоқсан 2019ж.

Директордың
тәрбие
ісі Мамыр 2020 ж
жөніндегі орынбасары А.Б.Сатыбалдиева
А.Н.Кутербаева социолог
Ұ.С.Мелдебекова психолог
Бөлім меңгерушілері
Топ кураторлары
Директордың тәрбие ісі
Маусым 2020 ж
жөніндегі орынбасары А.Б.Сатыбалдиева
Нурмаханова І.
Кутербаева А.Н.

1.3. Білімгерлер арасында діни сауаттылықты көтеру
1.

«Жастар арасындағы діни көзқарас»

2.

«Дін аралық келісім бейбітшілік бастауы»

Лекция
Лекция
Сауалнама алу
Бейне
фильмдер
көрсету

А.Б.Сатыбалдиева.
Қыркүйек 2019 ж
Г.Т. Оразымбет.
Бөлім меңгерушілері
Г.Т Оразымбет.
Қазан 2019ж
А.Жумадилова «Бастауыш білім беру»
бөлімі

3.

«Зайырлы мемлекеттің заң талаптары мен Лекция
діндарлық»

Г.Т Оразымбет.
А.Б.Абитаева.
«Бастауыш білім беру» бөлімі
А.Джумадилова

Қараша 2019ж

4.

«Діни сауатсыздық – діни экстремизмнің Дөңгелек үстел
бастауы»

Желтоқсан 2019ж

5.

«Діннің қоғамдағы орны»

Конференция

6.

«Деструктивті діни идеологияға қарсы
иммунитет
қалыптастырудың
маңыздылығы»
«Зайырлы мемлекет және дәстүрлі діни
таным»

Пікір алмасу

Г.Т. Оразымбет.
І. Нұрмаханова.
Н. Мұратов.
«Негізгі орта білім беру» бөлімі
Г.Т. Оразымбет.
І. Нұрмаханова.
Г.Арықбаева.
Г.Т. Оразымбет.
«Өнер» бөлімі

Наурыз 2020 ж

8.

«Еліміздегі радикалды діни топтардың
пайда болу себептері»

Конференция

Г.Т.Оразымбет.
А.Абдрашова.
Бөлім меңгерушісі А.С.Нұрманалиева.
Г.Т. Оразымбет.
Д.Джуманазарова.
Бөлім меңгерушілері

9.

«Қазіргі заманғы терроризм мен діни
экстремизмнің қауіпіне қарсы тұрудың
өзектілігі»

Акция

10.

«Дін мен дәстүр сабақтастығы»

Пікір алмасу

7.

Лекция

Қаңтар 2020 ж
Ақпан 2020 ж

Сәуір 2020 ж

Г.Т.Оразымбет.
Мамыр 2020 ж
І.Нұрмаханова.
«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту»
бөлімі. Бөлім меңгерушісі Ф.Қ.Қазыбаева.
Г.Т.Оразымбет.
Маусым 2020 ж

3- бағыт: Ұлттық тәрбие
Мақсаты: Тұлғаны ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға, ана тілін және мемлекеттік тілді, қазақ
халқының, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуге бағдарлау.
1.

Ұлттық тәрбие – өркениеттің өзегі

Колледж
«Ақ босаға» орталығының
студенттерімен Ә.Қ.Дәнебаева
(қыздар) сыр- А.Т.Молдабекова

жетекшісі қыркүйек
2019ж.

2.

«Денсаулық-зор байлық»

3.

«Ұлт мақтанышы - біз боламыз»

4.
5.

сұхбат
Кездесу,әңгіме

Жамбыл
облысының
танымал
жастарымен
кездесу
Отбасылық тәрбие – ұрпақтың рухани дәріс
бірлігін қамтамасыз етудің қажетті шарты.
Қыз
тәрбиесі мен ұлт тәрбиесіндегі Пікір-талас
үйлесімділік

6.

«Имандылық-ізгілік негізі»

7.

«Сыйынар ем -Ана деген тәңірге»

8.

«Ұрпақ тәрбиесі- Ұлт болашағы»

9.

«Ерте жүктіліктің алдын алу»

10.

«Қыз-өмірдің қызғалдағы»

«Ақ босаға» орталығының жетекшісі Қазан 2019ж
Ә.Қ.Дәнебаева. Колледж медбикелері
«Руханият»
орталығының
жетекшісі қараша
Абдрашова А.Қ.
2019ж

«Ақ босаға» орталығының
Ә.Қ.Дәнебаева
«Ақ босаға» орталығының
Ә.Қ.Дәнебаева

жетекшісі Желтоқсан
2019ж
жетекшісі Қаңтар 2020ж

«Руханият»
орталығының
Абдрашова А.Қ.
Концерттік
«Ақ босаға» орталығының
бағдарлама
Ә.Қ.Дәнебаева
А.Т.Молдабекова
Әңгіме,
«Ақ босаға» орталығының
пікірлесу.
Ә.Қ.Дәнебаева
Дәріс
«Ақ босаға» орталығының
Ә.Қ.Дәнебаева.
«Жігер»
орталығының мамандары.
2019-2020ж оқу «Ақ босаға» орталығының
жылында
Ә.Қ.Дәнебаева
атқарылған
жұмыстарды
қорытындылау.

жетекшісі Ақпан
2020
жетекшісі Наурыз 2020ж

Дөңгелек үстел

жетекшісі Сәуір 2020ж
жетекшісі Мамыр 2020ж
жастар
жетекшісі Маусым 2020ж

4- бағыт: Отбасы тәрбиесі
Мақсаты: ата-аналарды оқыту, бала тәрбиесінде олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін және
жауапкершіліктерін арттыру, отбасылық өмірдің рухани-адамгершілік негіздерін ашу.
1.
«Отбасының бала тәрбиесіндегі алатын Ата-аналар
Колледж директоры
Қыркүйек 2019ж.
орны»
жиналысы
А.Д.Биназаров
А. Б.Сатыбалдиева
Бөлім меңгерушілері

2.

3.

4.
5.

6.

Білімгерлердің
ата-аналарымен анкета, анкета,
колледж психологы Ұ.Мелдебекова
тренинг,
тренинг, сауалнама жүргізу
әлеуметтанушы А.Кутербаева
сауалнама
жүргізу
8 қыркүйек Отбасы күніне арналған Ашық тәрбие Топ кураторлары
«Отбасы – Отанымыздың ошағы»
сағаты
Ата-аналарға кеңес беру.

Жыл бойы

05.09.2019ж

кеңес беру

колледж психологы Ұ.Мелдебекова
жыл бойы
әлеуметтанушы А.Кутербаева
«Дария кеуде тау мүсін, қарттарым, аман- Қарттар үйінде «Руханият»
орталығының
жетекшісі 1 қазан 2019ж
саумысың!»
мерекелік
Абдрашова А.Қ.
концерт
Жастар комитетінің жетекшісі,
«Мейірімді жүрек» еріктілер клубының
жетекшісі Ә.Оразбек
А.Т.Молдабекова
Жетім
және
ата-анасының
жиналыс
Колледж психологы Ұ.Мелдебекова
Қараша 2019ж
қамқорлығынысыз қалған, мүгедек, аз
Әлеуметтік педагог Ә.Н.Кутербаева
қамтылған және көп балалы отбасынан
шыққан білімгерлердің заңды өкілдерімен
(ата-аналар мен қамқоршылары) бала
тәрбиесін
қалыптастырып
дамыту
мақсатында «Колледж бен отбасы –
серіктестер”

7.

Жанұядағы тәрбиені дамыта отырып ана білімгерлер
мен бала және әке мен бала арасындағы арасында
қарым-қатынасты
нығайту
жолдары. семинар«Менің отбасым –менің тірегім»
тренинг

Колледж психологы Ұ.Мелдебекова
Әлеуметтік педагог Ә.Н.Кутербаева

Ақпан 2020ж.

8.

«Аналар асыл жандар»

Педагог ұйымдастырушы А.Молдабекова
Кураторлар

07 наурыз 2020ж.

9.
10.

ашық
тәрбие
сағаты
ата
–
«Сіз өз балаңызды түсінесіз бе?»
аналармен тест
15 мамыр Халықаралық отбасы күніне Жанұялық
орай «Мен және менің отбасым»
жарыс

Колледж психологы
Сәуір 2020 ж.
Мелдебекова Ұ.
«Сұңқар» спорт үйірмесінің жетекшісі Мамыр 2020 ж
Д.Абитаев

Педагог ұйымдастырушы А.Молдабекова
11.

«Отбасы -тәрбиенің ұясы»

ата-аналар
жиналысы

Колледж директоры А.Д.Биназаров
Маусым 2020 ж
директордың
тәрбие
ісі
жөніндегі
орынбасары А.Б.Сатыбалдиева
Колледж психологы Мелдебекова Ұ.
Бөлім меңгерушілері

5- бағыт – Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие
Мақсаты: Тұлғаның өзін кәсіби анықтауына саналы қарым-қатынасын қалыптастыру, экономикалық ойлауын және
экологиялық мәдениетін дамыту.
1.
Мен және табиғат!
Тәрбиелік іс- Экология
орталығының
жетекшісі Қыркүйек
шара
Орынтаева Ш.Р.
2019 ж
2.
Қазақстанның экологиялық проблемалары! Дөңгелек үстел Орынтаева Ш.Р.
Қазан
Молдабекова А.Т.
2019 ж
3.
Адам денсаулығы және қоршаған орта!
Пәндік іс-шара Орынтаева Ш.Р.
Қараша
Білімгерлер
2019 ж
4.
Қоршаған ортаны қорғау мәселелерінің Тәрбиелік іс- Орынтаева Ш.Р.
Желтоқсан
оқушыларды тәрбиелеу үрдісі!
шара
Білімгерлер
2019 ж
5.
Рухани
жаңғыру-ұлттық Дөңгелек үстел Орынтаева Ш.Р.
Қаңтар
құндылықтарымыздың баянды болашағы!
Білімгерлер
2020 ж
6.
Адам мен әлем тұтастығы!
Тәрбиелік
іс Экология
орталығының
жетекшісі: Ақпан
шара
Орынтаева Ш.Р.
2020 ж
7.
Жас ұрпаққы экологиялық тәрбие беру Пәндік іс-шара Экология
орталығының
жетекшісі: Наурыз
үрдісі!
Орынтаева Ш.Р.
2020 ж
8.
Болашақ бүгіннен басталады!
Дөңгелек үстел Орынтаева Ш.Р.
Сәуір
(экологиялық проблемалар)
Молдабекова А.Т.
2020 ж
9.
Қоршаған ортаның экологиялық тазалығы- Акция
Орынтаева Ш.Р.
Мамыр
баршаның ісі!
Молдабекова А
2020 ж
10. Табиғат аясының көркемдігін тану арқылы Пәндік-іс шара Орынтаева Ш.Р.
Маусым
өзін-өзі танудың мәселелері.
2020 ж
6- бағыт – Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі
Мақсаты: Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын дамытуды қамтамасыз
ететін уәждемелік кеңістік құру.
1.
1 қыркүйек – Білім күні
Салтанатты
А.Д.Биназаров
Қыркүйек 2019ж.
жиын
А.Б.Сатыбалдиева

2.

3.

4.
5.
6.

7

8.

9.

10.

11.

А. Т.Молдабекова
А.Оразбек
А.Мураталиев
Бөлім меңгерушілері
Мұғалімдер күніне арналған «Ұстаздарға Ардагер
А.Б.Сатыбалдиева
мың алғыс!»
ұстаздармен
А.Т.Молдабекова
кездесу
А.Ж.Оразбек
«Ұстаз аты биік, әрі мәңгілік»
Ардагер
«Руханият»
орталығының
жетекшісі
ұстаздармен
Абдрашова А.Қ.
кездесу
А.Т.Молдабекова
10-қараша Дүниежүзілік жастар күніне музыкалық кеш Жастар комитетінің жетекшісі А.Оразбек
орай «Пай-пай, Жастық шақ!»
16-желтоқсан тәуелсіздік мерекесіне орай Концерттік
А. Б.Сатыбалдиева,
«Тәуелсіздік тұғырым»
бағдарлама
А.Т.Молдабекова
Әлеуметтік педагогтың қамқорындағы Дөңгелек
колледж түлектерін өз мамандықтарын үстел
сүйіп, болашақта білікті маман болуына
баулу
жолында
«Мамандығыммақтанышым»
«Болашаққа үміт – жастарға сенім» көңілді фестиваль
тапқырлар клубтарының фестивалі
«Ерікті жастар:Ар ұждан дауысы» атты
волонтерлар қозғалысының колледждер
арасындағы ІІ облыстық байқауы.
Әлеуметтік көмекті қажет ететін жағдайы
төмен білімгерлерге материалдық қолдау
көрсету негізінде «Қамқорлық» акциясын
өткізу
9-Мамыр Ұлы жеңіс күніне орай «Ұлы
Жеңіс ұрпақ есінде». Кездесу.

Облыстық
байқау
Акция

Колледж психологы Мелдебекова Ұ.
Әлеуметтік педагог А.Н.Кутербаева

Қазан 2019ж
қазан
2019ж
Қараша 2019ж
Желтоқсан 2019ж
Наурыз 2020ж

Директордың
тәрбие
ісі 15 қараша 2019ж
жөніндегі орынбасары А.Б.Сатыбалдиева
Жастар
ісі
жөніндегі
комитетінің
жетекшісі Ә.Ж.Оразбек
Жастар
ісі
жөніндегі
комитетінің Сәуір 2020ж
жетекшісі Ә.Ж.Оразбек
Педагог ұйымдастырушы А.Молдабекова
Әлеуметтік педагог А.Н.Кутербаева
Сәуір 2020ж
Жастар комитетінің жетекшісі,
«Мейірімді жүрек» еріктілер клубының
жетекшісі Ә.Оразбек

Ұлы
жеңіс А. Б.Сатыбалдиева,
ардагерлерін
А.Т.Молдабекова
құттықтау
Әскери-патриоттық «Сарбаздар»
клубының жетекшісі А.Кенжеев
А.Мураталиев
Колледждің бітіруші түлектеріне арналған Салтанатты
А. Б.Сатыбалдиева,

Мамыр 2020ж
ұлдар
Маусым 2020ж

салтанатты кеш

кеш

А.Оразбек
А.Т.Молдабекова

7- бағыт – Көпмәдениетті және көркем эстетикалық тәрбие
Жетінші бағыт – Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие
Мақсаты: Білім беру ұйымдарының білім беру кеңістігін тұлғаның өзін-өзі сәйкестендіруінің көпмәдениетті ортасы ретінде
құру, тұлғаның қоғамдағы жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, оның өнердегі және болмыстағы
эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту.
1.
Тіл – татулық тірегі (5 қыркүйек –
колледжішілік «Бастауыш білім беру» бөлімі
5 Қыркүйек 2019ж
Қазақстан халқы тілдері күніне арналған)
фестиваль
Ә.Сейдуалиева, Ш.Рүстемова
2.
Атасы асыл сөздің – ақын Абай
облыстық
«Өнер» бөлімі
26 қараша 2019ж.
колледжаралық С.Сейдалиева, Ж.Каирлина
байқау
3.
«Жаңа жылда – жаңа жыр » мерекелік кеш Мерекелік кеш Ә.Ж.Оразбек
Желтоқсан 2019ж
4.
Оралхан Бөкей атындағы көркемсөз көркемсөз оқу «Мектепке дейінгі» бөлім
10 қаңтар 2020 ж.
шеберлерінің байқауы
байқауы
С.Сейдалиева, Ж.Каирлина
5.
15 ақпан Ауған Кеңес әскерлерінің Ауған Ауған
Колледж кітапхана меңгерушісі
Ақпан 2020ж
жерінен
шығарылғанына
орай соғысының
Қ.Аманова
«Ауғанстан ардагерлеріне тағзым!»
ардагерлерімен Әскери-патриоттық «Сарбаздар» ұлдар
кездесу - кеші
клубының жетекшісі А.Кенжеев
А.Мураталиев
6.
1 наурыз – Алғыс айту күні. «Алғыс айту Тәрбие сағаты
Кураторлар төрайымы Г.Б.Жалиева
Наурыз 2020ж
татулықтың жаңа сатысы»
Топ кураторлары
7.
«Мен өмірді жырлау үшін келгенмін...»
әдеби-сазды
«Музыка» бөлімі
13 наурыз 2020 ж.
кеш
С.Сейдалиева, Ж.Каирлина
8.
1 наурыз – Алғыс айту күні «Жылу» Акция
Жастар комитетінің жетекшісі,
Наурыз 2020ж
қайырымдылық акция
«Мейірімді жүрек» еріктілер клубының
жетекшісі Ә.Оразбек
9.
«Әз Наурыз, халқымызға нұр жауғыз»
Мерекелік кеш Педагог ұйымдастырушы А.Молдабекова
Наурыз 2020ж
Топ кураторлары
10. «Наурыз мерекесі бейбітшілік пен игілік Акция
Колледж директоры А.Д.Биназаров,
Наурыз 2020ж
мейрамы» қарттар үйіне қайырымдылық
А.Б.Сатыбалдиева
акциясы
Жастар комитетінің жетекшісі,
«Мейірімді жүрек» еріктілер клубының
жетекшісі Ә.Оразбек
11. «Наурыз тойы басталды» наурыз көже Наурыз көже Колледж директоры А.Д.Биназаров,
Наурыз 2020ж
тарату
тарату
Директордың орынбасарлары
бөлім меңгерушілері

12.
13.
14.

15.

16.

1мамыр «Қазақстан көп ұлттың достық
мекені»
7 мамыр Отан қорғаушылар күніне орай
«Мәңгілік ел тұғыры –қуатты армия»
Үштұғырлы тіл саясаты– жастардың
жарқын болашаққа жолы
31 мамыр Саяси қуғын-сүргін және
ашаршылық құрбандарын еске алу күніне
орай «Қуғын-сүргінге ұшыраған қазақ
руханияты»
1 маусым балалар күніне арналған
музыкалық ансамбльдер мен оркестрлер
шеруі
4 маусым - ҚР мемлекеттік рәміздерінің
күні

Ашық тәрбие Кураторлар төрайымы Г.Б.Жалиева
сағаты
Топ кураторлары
Ерлік сабағы
«Сарбаздар» ұлдар клубының жетекшісі
А.Кенжеев. А.Мураталиев
пікірталас
«Негізгі орта білім беру» бөлімі
Ш.Рүстемова, Ж.Каирлина
Тарихи
«Руханият»
орталығының
жетекшісі
танымдық кеш А.Абдрашова
«Өнер» бөлімі, «Актерлік өнер» ПЦК
Шеру
Акция

Наурыз 2020ж
Мамыр 2020ж
8 мамыр 2020 ж.
Мамыр 2020ж

Колледж директоры А.Д.Биназаров,
Маусым 2020ж
А.Б.Сатыбалдиева
А.Молдабекова, бөлім меңгерушілері
Жастар
комитетінің
жетекшісі Маусым 2020ж
Ә.Ж.Оразбек

8- бағыт - Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты
Мақсаты: Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық
сақтау дағдыларын, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік
1.

«Жол – көлік жарақатының алдын алу»

Лекция,
кездесу

2.

Жедел
респираторлывирустық
жұқпалардың -және тұмаудың алдын алу
7 айлығы
Дүниежүзілік сүт безі обырының алдын
алу

Лекция,
кездесу

4.

«Алкогольді тұтынудың алдын алу»

акция

5.

«Дүниежүзілік
күні»

6.

«Халықаралық
онкүндігі»

3.

АИТВ/ЖИТС -ке
темекіден

бас

Лекция,
кездесу

күрес акция
тарту акция

ДТІЖО, СӨС жауапты тұлға (дәрігер, м/с),
Спорт жетекшісі, СӨС орталығының
жетекшісі Н.Асанова
ДТІЖО, СӨС жауапты тұлға (дәрігер, м/с),
Спорт жетекшісі, СӨС орталығының
жетекшісі Н.Асанова
ДТІЖО, СӨС жауапты тұлға (дәрігер, м/с),
Спорт жетекшісі, СӨС орталығының
жетекшісі Н.Асанова
ДТІЖО, СӨС жауапты тұлға (дәрігер, м/с),
Спорт жетекшісі, СӨС орталығының
жетекшісі Н.Асанова
ДТІЖО, СӨС жауапты тұлға (дәрігер, м/с),
Спорт жетекшісі, СӨС орталығының
жетекшісі Н.Асанова
ДТІЖО, СӨС жауапты тұлға (дәрігер, м/с),
Спорт жетекшісі, СӨС орталығының
жетекшісі Н.Асанова

1-10
Қыркүйек,
2019 ж.
1 қазан 2019 ж – 1
мамыр 2020 ж
16-25 қазан 2019 ж.
23 қазан – 1 қараша
2019 ж
1 желтоқсан 2019 ж

7.

«Бронх демікпесінің алдын алу»

Лекция,
кездесу

ДТІЖО, СӨС жауапты тұлға (дәрігер, м/с),
Спорт жетекшісі, СӨС орталығының
жетекшісі Н.Асанова
«Руханият»
орталығының
жетекшісі
Абдрашова А.Қ.
«Сұңқар» спорттық үйірмелер жетекшісі
Д. Абитаев
Мураталиев А.
Д.Абитаев, С. Қорабаев
Колледж медбикелері

Ұлттық ойындар – ұлтымыздың құнды Ұлттық
мұрасы
спорттық
ойындар
бәйгесі
9. «Балалардың жолдағы қауіпсіздігі»
Акция 1-31
10 «Су айдынындағы қауіпсіздік»
Дөңгелек үстел
11. «Су
айдынындағы
қауіпсіздік Дәріс
қағидаларының негізі талаптары мен
ережелері»
12. «Қазақстан балалары спортты таңдайды»
Мерекелік іс- Спорттық үйірмелер жетекшісі
( 1-маусым балалар мерекесіне)
шара
Д. Абитаев
А.Молдабекова
8.

Директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары:

А.Б.Сатыбалдиева

Наурыз
2020 ж
Мамыр 2020 ж
Мамыр 2020ж
Маусым 2020ж
Маусым 2020ж

