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                                           Әлеуметтік педагогтың  

2022-2023 оқу жылына арналған  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

 
№ Іс-шаралар атауы 

 

Мерзімі Жауапты 

 
I.ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ 

 

1 Әлеуметтік педагогтың жылдық жұмыс жоспарын 

құру, бекіту.  

Қыркүйек 

 

Әлеуметтік  

педагог  

ТІЖ орынбасары            

2 Колледждің топтардың әлеуметтік төлқұжатын 

құру, студенттер контингентіне талдау жасау, 

әлеуметтік құрамын анықтау, әлеуметтік көмек 

берілетін балалардың тізімін жасау. 

Қыркүйек 

 

әлеуметтік 

педагог,  

топ тәлімгерлері 
ТІЖ орынбасары             

3 Жетім, толық емес отбасы, көп балалы, аз 

қамтамасыз етілген, мүгедек, есепте тұратын, 

қолайсыз отбасылардан шыққан балалардың тізімін 

анықтау мақсатында топ тәлімгерлерімен жұмыс.  

 Қыркүйек 

 

әлеуметтік 

педагог,  

топ тәлімгерлері 
ТІЖ орынбасары             

4 Колледж студенттерінің қоршаған ортасының 

дамуына бақылау мониторінгін жасау:                       

Студенттердің әлеуметтік ортасын (отбасы, 

әлеуметтік ортасы және қызығушылығы) 

диагностикалау және колледж өміріне бейімделуге 

арналған сауалнамалар жүргізу (1-2 курс арасында) 

Жыл бойы  әлеуметтік 

педагог, 

педагог- 

психолог  

ТІЖ орынбасары             

5 Отбасы мен жасөспірімге дәрігерлік, 

психологиялық, педагогикалық кеңес беру 

Жыл бойы  әлеуметтік 

педагог 

6 Студенттер арасындағы аутодеструктивті мінез-

құлқы бар студенттерді анықтау. Сауалнама жүргізу. 

Жыл бойы  әлеуметтік 

педагог,  

педагог- 

психолог 

 
II. «ҚОРҒАНШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАМҚОРШЫЛЫҚ»  БАҒЫТЫ 

 

7 Қазақстан Республикасының "Неке және отбасы 

туралы" Кодексінің 4-бөлім 15 тарауы бойынша: 

Жетім балаларды, ата-ана қамқорлығынсыз қалған 

балаларды анықтау, есепке алу, тізімін нақтылау, 

картотека жасау.  

Студенттердің үй-тұрмыс жағдайларын зерделеу. 

жыл бойы  әлеуметтік 

педагог, 

топ тәлімгерлері 
ТІЖ орынбасары             

8 Жанұялық өзара қарым-қатынастардың, 

қажеттіліктерін, материалдық жағдайларын анықтау, 

студенттерді тәрбиелеуге көмек көрсету мақсатымен 

қамқоршылар және ата-аналармен кеңес беру 

жұмысы 

жыл бойы  әлеуметтік 

педагог  

педагог- 

психолог  

ТІЖ орынбасары             

9 Мүмкіндігі шектеулі мүгедек балалар туралы 

мәліметтерді жаңалау. Әлеуметтік төлқұжат түзу, 

тізімін нақтылау. 

Қыркүйек 

қантар  

 

әлеуметтік 

педагог, 

топ тәлімгерлері 



ТІЖ орынбасары             

10 Құқық бұзушылыққа қарсы жасөспірімдер арасында 

нашақорлыққа,ішімдікке және темекіге қарсы 

«Құқық бұзушылыққа жол жоқ?»тақырыбында 

әңгімелер жүргізу. 

жыл бойы  әлеуметтік 

педагог, педагог- 

психолог, 

дәрігерлер  

ТІЖ орынбасары             

 
III. «ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК КӨРСЕТУ» БАҒЫТЫ 

 

11 Әлеуметтік қамқорлықтағы баланың тұрғын-жайын 

зерттеу актілерін жүргізу.                             

Студенттердің отбасылық жағдайын талдау және 

мониторингін құру. Ата-аналар жиналыстарына 

қатысу. Топ тәлімгерлерінің әлеуметтік көмекті 

қажет ететін студенттердің ата-аналарымен 

байланысын қадағалау.  

 

 

Қыркүйек 

қантар  

  

әлеуметтік 

педагог, 

топ тәлімгерлері  
ТІЖ орынбасары             

 
IV. «ОТБАСЫ МЕН БАЛА» БАҒЫТЫ 

 

13 Кәмелетке толмағандар мен студенттер арасында 

қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын-алу, 

ерекше назардағы және тәуекел топтағы 

студенттермен жұмыс.аутодескрутивти студенттер 

туралы мәлімет жинау, қолайсыз отбасы туралы 

мәлімет жинау әлеуметтік тұрмыстық жағдайын 

анықтау   

 

 

жоспарға 

сәйкес  

әлеуметтік 

педагог, 

топ тәлімгерлері 
ТІЖ орынбасары             

14 Студенттермен әлеуметтік-психологиялық 

жұмыстар жүргізу және кеңестер беру.   

 «Мен және жанұям» тақырыбында 1 курстарға 

баяндама жасау. 

 

ақпан  

әлеуметтік 

педагог 

педагог- 

психолог 

15 Әлеуметтік педагог ата-аналармен  кешенді 

дәстүрлерді, әдіс-тәсілдерді, психология-

педагогикалық диагностиканы: бақылау, байқау, 

пікірлесу, тесттеу, анкета жүргізу 

 

Желтоқсан  

әлеуметтік 

педагог 

педагог- 

психолог 

16 «Зорлық -  зомбылықсыз балалық шақ!» 

тақырыбында коллед студенттерімен тренинг өткізу 

 

сәуір  

әлеуметтік 

педагог,  

педагог- 

психолог 

17 Аз қамтылған отбасы балалары және  жартылай 

жетім отбасы балаларын үйірмелерге, спорт 

секцияларына, факультативтерге қатыстыру  

 

наурыз  

әлеуметтік 

педагог,  

топ тәлімгерлері, 
ТІЖ орынбасары             

18 Колледж студенттерінің денсаулық картасын 

қадағалау, профилактикалық-медициналық 

бақылаулар жүргізу  

 

жыл бойы  

әлеуметтік 

педагог,  

медбике  

ТІЖ орынбасары             

19 Келесі оқу жылында кемшіліктер жібермеу үшін 

колледждің өткен оқу жылындағы қызмет 

жұмыстарын талдау. 

Әлеуметтік педагог қызметінің жылдық жұмыс 

нәтижесінің қорытынды есебін жасау. 

 

Мамыр  

әлеуметтік 

педагог  
ТІЖ орынбасары             

                       


