«Келісемін»
Талғар АІІБ ЖПҚ
бастығы М.Қ. Кәрібаев
__________

«Бекітемін»
Талғар политехникалық
колледж директоры
Р.Н.Садыкова __________

2018-2019 оқу жылына арналған Талғар политехникалық колледжі мен
Талғар АІІБ ЖПҚ Ювеналды полиция тобының студенттерді
тәрбиелеудегі бірлескен жылдық жұмыс жоспары.
Р/с
Іс-шаралар мазмұны
Мерзімі
1
І - курс білім алушыларының ата- 18 аналарымен жиналыс өткізу
қыркүйек
2018 жыл
2

3

4

5

6

7

8

Студенттердің сабаққа келуін
Үнемі
қадағалау және І - курс
студенттерінің
жаңа
ортаға
бейімделуін бақылау.
Құқық бұзушылықтың алдын алу Әр айдың
кеңесінің бірлескен отырысы.
соңғы
бейсенбісі

Жауаптылар
Әкімшілік, колледж
инспекторы Б.Нурметов, топ
жетекшілері мен топ
шеберлері.
Колледж психологы
Ф.Жыргалбаева, топ
шеберлер, топ жетекшілер.

Кеңес мүшелері, колледж
инспекторы Б.Нурметов, топ
шеберлері мен топ
жетекшілері.
Колледждің ішкі-сыртқы тәртібі, Қыркүйек
ДТІЖО Ж.Құрманғожаева,
ұлдар мен қыздар арасында 2018 жыл
колледж инспекторы
жиналыс өткізу.
Қараша 2018 Б.Нурметов, психолог
жыл
Ф.Жыргалбаева, жастар
Ақпан 2019 комитеті
жыл
Мамыр 2019
жыл
«Өмір керемет!» жастардың
өмірге
деген
көзқарасы.
Сауалнама
«Құқық,
заң
мемлекет».
«Адамның құқықтық мәдениеті».
Тәрбие сағаты.
Жалпы ата-аналар жиналысы.

«Кәмелетке
толмағандардың
жыныстық
қол
сұғылмаушылығына
қарсы
қылмыстар және жасанды түсік»
атты түсіндірме жұмыстарын
жүргізу. Сауалнама.

Қазан
2018жыл
13 қараша
2018 жыл
Қараша 2018
жыл
Мамыр 2019
жыл

Психолог Ф.Жыргалбаева,
колледж инспекторы
Б.Нурметов
Топ жетекшілері.

Колледж әкімшілігі,
психолог Ф.Жыргалбаева,
колледж инспекторы
Б.Нурметов, топ жетекшілері
мен топ шеберлері
Қараша 2018 Колледж психологы
жыл
Ф.Жыргалбаева, колледж
инспекторы Б.Нурметов,
медбике, топ жетекшілері

9

10

Бұзақылыққа бейім студенттерді
Үнемі
анықтап, колледжішілік тізімге
тіркеу. Тәрбиелік мақсатта ағарту
(әңгіме, сауалнама, бақылау)
жұмыстарын жүргізу
Сыбайлас
жемқорлық
іс- Жарты
әрекеттерінің алдын алу. «Таза жылдықта
сессия» Сауалнама жүргізу
1 рет

11

«Терроризм
және
қоғамдық Желтоқсан
қауіпсіздік» тәрбиелік мәдени іс- 2018жыл
шара ұйымдастыру.

12

«Қыз бала - ұлттың ұяты халықтың
шырайы»
қыздар
арасында жиналыс өткізу.
«Салауатты
өмір
салты»
тақырыбында лекция өткізу.
«Мен өмірді сүйемін!» тренинг
жаттығулар
Нашақорлық, темекі, алкогольдік
ішімдіктерден жасөспірімдерді
қорғау, болдырмау алдын алу
жұмыстарын жүргізу.
«Есірткі жас өмірді улаушы»
түсіндірме
жұмыстар
бейне
фильмдер көрсету.
Жасөспірімдердің
жиі
жиналатын орындарына рейд
жүргізу.
Жасөспірімдер арасында құқық
бұзушылықтың
алдын
алу
мақсатында
«Өз құқығыңды білесің бе?» атты
кездесу ұйымдастыру
«Жасөспірімдер арасында өзөзіне қиянат жасаудан қалай
құтыламыз?»
Диспут
ұйымдастыру,
алдын
алу
жұмыстары.
Қауіпсіздік
ережелерімен
таныстыру іс-шараларын өткізу.
1 – 2 курс студенттерге қарсы
бопсалаушылықтың алдын алу
мақсатында сауалнама жүргізу.

13
14
15

16

17

18

19

20
21

Сәуір
2019 жыл
Ақпан
2019жыл
Ақпан
2019жыл
Жыл бойы

Наурыз
2019жыл
Айына
бір рет
Қазан
2018жыл

Жарты
жылда
1 рет
Үнемі
Әр
семестрде 2
рет

ДТІЖО Ж.Құрманғожаева,
психолог Ф.Жыргалбаева,
колледж инспекторы
Б.Нурметов, топ
жетекшілері.
ДТІЖО Ж.Құрманғожаева,
колледж инспекторы
Б.Нурметов, психолог
Ф.Жыргалбаева
ДТІЖО Ж.Құрманғожаева,
ТАІІБ- нің қызметкерлері,
Талғар ауданының ішкі
саясат бөлімі.
Колледж психологы
Ф.Жыргалбаева, колледж
медбикесі, топ жетекшілері
Медбике, ЖІЖК.
Психолог Ф.Жыргалбаева
Колледж инспекторы
Б.Нурметов, психолог
Ф.Жыргалбаева, топ
шеберлері, топ жетекшілері
Колледж инспекторы
Б.Нурметов, ЖІЖК, медбике,
психолог Ф.Жыргалбаева
Инспекция қызметкерлері,
топ шеберлері.
17 топ жетекшісі Ф.Алиева,
ДТІЖО Ж.Құрманғожаева,
ТАІІБ-нің қызметкерлері,
колледж психологы
Ф.Жыргалбаева
Медбике, психолог
Ф.Жыргалбаева

Топ шеберлері,
топ
жетекшілері
ДТІЖО Ж.Құрманғожаева,
Колледж психологы
Ф.Жыргалбаева, колледж
инспекторы Б.Нурметов

ДТІЖО:

Ж.Құрманғожаева

«Келісемін»
Талғар АІІБ ЖПҚ
бастығы М.Қ. Кәрібаев
__________

«Бекітемін»
Талғар политехникалық
колледж директоры
Р.Н.Садыкова __________

Талғар политехникалық колледжі, Талғар АІІБ ЖПҚ ЮПТ - ның
студенттерді тәрбиелеуде бірлескен 2018-2019 оқу жылының
І - жарты жылдыққа арналған жұмыс жоспары.

Р/с

Іс-шаралар мазмұны

Мерзімі

1

І - курс білім алушыларының 18 - қыркүйек
ата - аналарымен жиналыс 2018 жыл
өткізу.

2

Студенттердің сабаққа келуін
қадағалау және І - курс
студенттерінің жаңа ортаға
бейімделуін бақылау.
Құқық бұзушылықтың алдын
алу
кеңесінің
бірлескен
отырысы.

3

4

5

6

7

8

Колледждің ішкі - сыртқы
тәртібі, ұлдар мен қыздар
арасында жиналыс өткізу.

Әкімшілік, колледж
инспекторы Б.Нурметов,
топ жетекшілері мен топ
шеберлері.
Үнемі
Колледж психологы
Ф.Жыргалбаева, топ
шеберлер, топ
жетекшілер.
Әр айдың соңғы Кеңес мүшелері,
бейсенбісі
колледж инспекторы
Б.Нурметов, топ
шеберлері мен топ
жетекшілері.
Қыркүйек 2018
ДТІЖО
жыл
Ж.Құрманғожаева,
Қараша 2018
колледж инспекторы
жыл
Б.Нурметов, психолог
Ақпан 2019 жыл Ф.Жыргалбаева, жастар
Мамыр 2019 жыл комитеті

«Өмір
сен
қандай Қазан 2018жыл
қымбатсың?!»
жастардың
өмірге
деген
көзқарасы.
Сауалнама.
«Құқық, заң және мемлекет». 13 қараша 2018
«Адамның
құқықтық жыл
мәдениеті». Тәрбие сағаты.
Жалпы ат - аналар жиналысы. Қараша 2018
жыл
Мамыр 2019 жыл

«Кәмелетке

жыныстық

Жауаптылар

толмағандардың Қараша 2018
қол жыл

Психолог
Ф.Жыргалбаева
Топ жетекшілері.
Колледж әкімшілігі,
психолог
Ф.Жыргалбаева,
колледж инспекторы
Б.Нурметов, топ
жетекшілері мен топ
шеберлері
Колледж психологы
Ф.Жыргалбаева,

9

10

сұғылмаушылығына
қарсы
қылмыстар және жасанды
түсік»
атты
түсіндірме
жұмыстарын жүргізу.
Бұзақылыққа
бейім Үнемі
студенттерді
анықтап,
колледжішілік тізімге тіркеу.
Тәрбиелік мақсатта ағарту
(әңгіме,сауалнама,
бақылау)
жұмыстарын жүргізу
Сыбайлас
жемқорлық
іс- Жарты
әрекеттерінің
алдын
алу. жылдықта
Сауалнама жүргізу
1 рет

11

«Терроризм және қоғамдық желтоқсан,
қауіпсіздік» тәрбиелік мәдени 2018ж
іс-шара ұйымдастыру.

12

«Қыз бала - ұлттың ұяты - Желтоқсан
халықтың шырайы» қыздар 2018 жыл
арасында жиналыс өткізу.

13

Нашақорлық,
темекі,
алкогольдік
ішімдіктерден
жасөспірімдерді
қорғау,
болдырмау
алдын
алу
жұмыстарын жүргізу.
Жасөспірімдердің
жиі
жиналатын орындарына рейд
жүргізу.
«Өмір керемет!» жастардың
өмірге деген көзқарасы алдын
алу жұмыстары.

14

15

16

17

Жыл бойы

Айына
бір рет
Қазан 2018 жыл

Қауіпсіздік
ережелерімен Үнемі
таныстыру
іс-шараларын
өткізу.
1 – 2 курс студенттерге қарсы Әр семестрде 2
бопсалаушылықтың алдын алу рет
мақсатында
сауалнама
жүргізу.

ДТІЖО:

Ж.Құрманғожаева

медбике, топ
жетекшілері
ДТІЖО
Ж.Құрманғожаева, топ
жетекшілері, психолог
Ф.Жыргалбаева,
колледж инспекторы
Б.Нурметов.
ДТІЖО
Ж.Құрманғожаева,
колледж инспекторы
Б.Нурметов, психолог
ДТІЖО
Ж.Құрманғожаева,
ТАІІБ- нің
қызметкерлері, Талғар
ауданының ішкі саясат
бөлімі
Колледж психологы
Ф.Жыргалбаева,
колледж медбикесі, топ
жетекшілері
Колледж инспекторы
Б.Нурметов, топ
шеберлері, топ
жетекшілері
Инспекция
қызметкерлері, топ
шеберлері.
Медбике, психолог
Ф.Жыргалбаева,
колледж инспекторы
Б.Нурметов
Топ шеберлері,
топ
жетекшілері
ДТІЖО
Ж.Құрманғожаева,
Колледж психологы
Ф.Жыргалбаева,
колледж инспекторы
Б.Нурметов

«Келісемін»
Талғар АІІБ ЖПҚ
бастығы М.Қ. Кәрібаев
__________

«Бекітемін»
Талғар политехникалық
колледж директоры
Р.Н.Садыкова __________

Талғар политехникалық колледжі, Талғар АІІБ ЖПҚ ЮПТ - ның
студенттерді тәрбиелеуде бірлескен 2018-2019 оқу жылының
ІІ - жарты жылдыққа арналған жұмыс жоспары.
Р/с
Іс-шаралар мазмұны
1
«Салауатты
өмір
салты»
тақырыбында лекция өткізу.
2
«Мен
өмірді
сүйемін!»
тренинг жаттығулар
3
Нашақорлық,
темекі,
алкогольдік
ішімдіктерден
жасөспірімдерді
қорғау,
болдырмау
алдын
алу
жұмыстарын жүргізу.
4
«Есірткі жас өмірді улаушы»
түсіндірме жұмыстар бейне
фильмдер көрсету.
5
Жасөспірімдердің
жиі
жиналатын орындарына рейд
жүргізу.
6
Жасөспірімдер
арасында
құқық бұзушылықтың алдын
алу «Өз құқығыңды білесің
бе?» Дөңгелек үстел, кездесу
ұйымдастыру.
7
«Жасөспірімдер арасында өзөзіне қиянат жасаудан қалай
құтыламыз?»
Диспут
ұйымдастыру,
алдын алу
жұмыстары.
8
Қауіпсіздік
ережелерімен
таныстыру
іс-шараларын
өткізу.
9
Сыбайлас
жемқорлық
ісәрекеттерінің
алдын
алу.
Сауалнама жүргізу

10

Мерзімі
Жауаптылар
Ақпан 2019жыл Медбике, ЖІЖК.
Ақпан
2019жыл
Жыл бойы

Наурыз
2019жыл
Айына
бір рет
Сәуір 2019жыл

Психолог Ф.Жыргалбаева
Колледж инспекторы
Б.Нурметов, психолог
Ф.Жыргалбаева, топ
шеберлері, топ
жетекшілері
Колледж инспекторы
Б.Нурметов, психолог
Ф.Жыргалбаева, ЖІЖК
Инспекция
қызметкерлері, топ
шеберлері.
Колледж инспекторы
Б.Нурметов
ЮПП-қөмекшілері

Жарты жылда
1 рет

Медбике, психолог
Ф.Жыргалбаева

Үнемі

Топ шеберлері,
жетекшілері

Жарты
жылдықта

ДТІЖО
Ж.Құрманғожаева,
колледж инспекторы
Б.Нурметов, психолог
Ф.Жыргалбаева
ДТІЖО
Ж.Құрманғожаева, топ
жетекшілері, психолог

1 рет

Бұзақылыққа
бейім Үнемі
студенттерді
анықтап,
колледжішілік тізімге тіркеу.

топ

11

12

13

14

Тәрбиелік мақсатта ағарту
(әңгіме,сауалнама, бақылау)
жұмыстарын жүргізу
1 – 2 курс студенттерге қарсы Әр семестрде 2
бопсалаушылықтың
алдын рет
алу мақсатында сауалнама
жүргізу.
Студенттердің сабаққа келуін
қадағалау және І - курс
студенттерінің жаңа ортаға
бейімделуін бақылау.
Құқық бұзушылықтың алдын
алу
кеңесінің
бірлескен
отырысы.

Үнемі

Әр айдың
соңғы
бейсенбісі

Колледждің
ішкі-сыртқы Қыркүйек 2018
тәртібі, ұлдар мен қыздар жыл
арасында жиналыс өткізу.
Қараша 2018
жыл
Ақпан 2019
жыл
Мамыр 2019
жыл

ДТІЖО:

Ж.Құрманғожаева

Ф.Жыргалбаева, колледж
инспекторы Б.Нурметов.
ДТІЖО
Ж.Құрманғожаева,
Колледж психологы
Ф.Жыргалбаева, колледж
инспекторы Б.Нурметов
Колледж психологы
Ф.Жыргалбаева, топ
шеберлер, топ
жетекшілер.
Кеңес мүшелері, колледж
инспекторы Б.Нурметов,
топ шеберлері мен топ
жетекшілері.
ДТІЖО, колледж
инспекторы Б.Нурметов,
психолог Ф.Жыргалбаева,
жастар комитеті

«Бекітемін»
Талғар политехникалық
колледж директоры
Р.Садыкова ____________

Талғар политехникалық колледжінде Қазақстан Республикасындағы
2018-2023 оқу жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы
салалық бағдарламаны іске асыру бойынша 2018 жылға арналған
колледжішілік іс - шаралар жоспары.
№ Іс – шаралар атауы
р/с

1.

2.

3.
4.

Құқық қорғау органдарының, аудандық ішкі
саясат бөлімі мамандарының қатысуымен
заңды еңбек ету, құқықтық түсіндіру
жұмыстарын жүргізу.
«Жемқорлыққа қарсы күрес - басты міндет»
кітап көрмесін ұйымдастыру
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес –
баршамызға ортақ» тәрбие сағаттары
«Сыбайлас жемқорлықпен күресуге күш
біріктірейік» дөңгелек үстел

Өткізілетін
мерзімі
Жартыжылда
бір рет

Жауаптылар

Тұрақты

Г.Жұмағалиева
Кітапхана
қызметкері
Топ жетекшілері

Наурыз 2019
Сәуір 2019

5.

«Сенім телефонының» жеке және заңды
Тұрақты
тұлғалардың арыздары мен хаттарына арналған
пошта жәшіктерінің оңтайлы жұмыс істеуін
қадағалау

6.

Педагогикалық қызметкерлердің сыбайлас
жемқорлыққа қарсы бағытталған тақырыпта
біліктіліктерін арттыру мақсатында шаралар
ұйымдастыру
Газет беттеріндегі сыбайлас жемқорлық
туралы басылған мақалаларды оқытушылар
арасында талқылау.
Сыбайлас жемқорлыққа байланысты білім

7.

8.

Жарты жылда
бір рет
Үнемі
Маусым 2019

ДТІЖО
Ж.
Құрманғожаева

Ә.Қойгелдиева
Тарих пән
оқытушысы
Ж.
Құрманғожаева
ДТІЖО
Ф.Жыргалбаева
Психолог
Әкімшілік

Талғар АІІБ
қызметкерлері,
әкімшілік
Ф. Жыргалбаева

алушылардан жасырын сауалнама алу.

9.

Аудандық «Нұр Отан» ХДП - мен бірлескен
сыбайлас жемқорлыққа қарсы «Жемқорлық қоғам дерті» атты жемқорлыққа қарсы пікір
алмасу.
ДТІЖО:

Қыркүйек
2018

психолог
Б. Нурметов
Колледж
инспекторы
Әкімшілік

Ж.Құрманғожаева

