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Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің   «Кәмелетке жасы толмаған  

жасөспірімдер арасында қылмыс пен құқықбұзушылықтың алдын алу және болдырмау» мақсатында 

 КТІЖБ-мен бірге түзілген іс-шаралар  

ЖОСПАРЫ.  

2022-2023 оқу жылы. 

 

 

 
 

Дайындаған: ДТІЖО:      Ұ.О.Абзелова  

                                                                                                                                                                                       

И.А.Абдугапиров  

 

 

       Аксукент 2022ж. 



 
Мақсаты: Жан-жақты қалыптасып дамыған, қоғамдық белсенділігі артқан, әлеуметтік - толық қамтылған адамгершілікті тұлғаның 

қалыптасуы 

Міндеттері: 1. Жасөспірімнің өмір ағымында  кездесетін қолайсыз жағдайлардың алдын алу және болдырмау. 

2. Жасөспірімнің қиын өмір жағдайларындағы құқығын қорғау және сақтау. 

3. Жасөспірімнің оқу мен тәрбиесіне байланысты мәселелерді шешу үшін отбастарына көмек көрсету. 

4. Білім алушылармен байланысты туындаған дау-дамайды шешу үшін педагогтарға көмек көрсету. 

5. Жасөспірімнің әлеуметтік өміріне байланысты туындаған мәселелерге жауапты мемлекеттік, қоғамдық мекемелермен байланысты дамыту 

және толық жетілдіру. 

 
Қыркүйек  2022 жыл 

Ұйымдық - профилактикалық жұмыс 

№ Іс – шаралар Мерзімі Тобы Жауапты Аяқтау нысаны 

І 

1.Жазғы айлар ішінде студенттер тарапынан 

қандай бұзақылық істелгені туралы анықтау 

2.Тәртібі қиын студенттер мен шырқы 

бұзылған отбасыларды анықтау 

2.09 – 7.09 1-4 курс 

Директордың тәрбие жөніндегі 

орынбасары 

Колледж  инспекторы 

Анықтама 

 

 

 

ІІ
 

1.Жергілікті құқық қорғау орган 

қызметкерлерімен бірлескен жоспар жасау, 

бекіту. 

 

2.09 – 7.09 1-4 курс 

Директордың тәрбие жөніндегі 

орынбасары 

Колледж инспекторы 

 

 

Жоспар 

 

 

ІІ
І-

 І
V

 

Білім алушылардың  арасында 

-«қиын» жағдайға ұшыраған, 

-тұрмысы өте нашар, 

-әлеуметтік көмек алатын отбасыдағы студенттер 

тізімі, 

-өгей әкемен, өгей анамен тұратын отбасының 

тізімі, 

-құқық бұзушылық жасаған   жасөспірімдер тізімі, 

- түнгі мезгілде бей-берекет жүрген кәмелетке 

толмаған балаларды анықтап бірыңғай тізімін 

жасақтау 

02.09 –20.10 1-4 курс 

Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары және 

топ жетекшілері, әлеуметтік 

педагог 

 

Колледж инспекторы 

Акт 

 

 



 

 

 

Қазан  
 

Ұйымдық профилактикалық жұмыс 

№ Іс – шаралар Мерзімі Тобы Жауапты Аяқтау нысаны 

І 
-І

І 

1. Сабақтан себепсіз қалатын және сабаққа 

кешігетін студенттердің тәртібін қарау 

2. Тәртібі киын немесе «қиынға бейім» 

студенттермен жұмыс 

7.10 – 12.10 1-4 курс Директордың тәрбие жөніндегі 

орынбасары және  

Топ жетекшілер 

Хаттама 

 6.  Дүниежүзілік суицидттің алдын алу 

мақсатында жұмыстар 
09.09 1-4 курс 

Колледж  инспекторы 

тәлімгер 
Сұқбат, кездесу 

 7. Наркопост жұмысын жүргізу Айына 1 рет 1-4 курс 

Колледж инспекторы 

тәлімгер 
Жоспар 

 8. Суицидттің алдын алу мақсатында 

жұмыстар 
Айына 1 рет 1-4 курс 

Психолог  

Жоспар  

 

9.Колледждегі  «Сенім телефоны» бойынша 

сымтетік нөмірлері мен «Сенім жәшігіне» түскен 

хаттардың қаралу саны мен сапасы туралы ақпарат 
Ай сайын 1-4 курс 

директордың тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

жастар ісі жөніндегі  

инспекторы 

психолог 

Акт 

 

 

10.Кәмелетке толмағандар арасында ерте 

жүктіліктің алдын алу және сауаттылығын арттыру 

мақсатында қыз балалар мен ер балаларға 

жыныстық зорлық-зомбылықтың алдын алуда 

Құқықтық сағат өткізу. 

Ай сайын 1-4 курс 

директордың тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

топ тәлімгерлері, жастар ісі 

жөніндегі  инспекторы 

психолог; 

Сұқбат, кездесу 



ІІ
І 

1.Кәмелетке толмағандар арасындағы және 

кәмелетке толмағандарға қатысты жасалатын 

құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында 

мобильдік топпен, мүдделі орган өкілдерін 

қатыстыра отырып, күндізгі және түнгі уақытта 

рейдтік іс-шаралар ұйымдастыру 

2. Барлық топтарда суық қарумен зиянды 

заттарды қолданбау барысында рейдтер 

жургізу 

15.10 – 20.10 1-4 курс Директордың тәрбие жөніндегі 

орынбасары,   колледж 

инспекторы,  мобильдік топ 

Хаттама 

 

                     Акт 

ІV
 

Колледжішілік жалпы ата-аналар жиналысы 

«Құқық бұзушылықтың алдын алу 

мақсатында колледжбен,  отбасының өзара 

әрекеті» баяндама 

 

01.10 - 05.10 1-4 курс          Ата –аналар комитеті 

 

Колледж инспекторы 

 

Хаттама 

баяндама 

V
 

Колледж  формасында түрлі діни киімдердің 

элементтері болуына рұқсат берілмеуіне 

байланысты білім алушылар  мен ата-аналарға 

түсіндірме жұмысын жүргізу, орамал тағатын  

қыздар туралы мәлімет базасын жасау, ата-

анасымен жеке жұмыс жүргізу 

Ай сайын 1-4 курс Директордың тәрбие жөніндегі 

орынбасары,   колледж 

инспекторы,  мобильдік топ 

Хаттама 

 

                     Акт 

 

 

Қараша  

 

Ұйымдық профилактикалық жұмыс 

№ Іс – шаралар Мерзімі Тобы Жауапты Аяқтау нысаны 

І 
 

Рейд: 1.Колледж аумағына, көңіл көтеретін 

орындарда рейд ұйымдастыру 

2.Барлық топтарда  суық қарумен зиянды 

заттарды қолданбау барысында рейд 

ұйымдастыру  

Қыркүйек 1-4 курс Директордың тәрбие 

жөніндегі орынбасары, 

колледж инспекторы 

АКТ 

ІІ
 

Тәртіп бұзушылыққа бейім студенттердің  

сабаққа, үйірмеге, қоғамдық жұмысқа 

қатысуын қадағалау   

Жыл бойы 1-4 курс Директордың тәрбие 

жөніндегі орынбасары, Топ 

жетекшілері 

Анықтама 



ІІ
І 

Білім алушылардың өмірінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету мақсатында колледж әкімшілігі, 

педагог кадрлар, кіші қызметкерлер арасында 

«Терроризм актісі орны алған жағдайдағы дұрыс 

іс-әрекет ету» тақырыпта оқу және іс жүзіндегі 

әрекеттерді түсіндіру жұмыстарын жүргізу, 

видеокамералар саны туралы ақпарат жинақтау. 

Ай сайын 1-4 курс директордың тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

топ тәлімгерлері, жастар ісі 

жөніндегі  инспекторы 

психолог; 

Анықтама 

 

 

Желтоқсан 
 

Ұйымдық профилактикалық жұмыс 

№ Іс – шаралар Уақыты Тобы Жауапты Аяқтау нысаны 

І 

Студенттердің  сабаққа қатысуларын 

тексеру 

10.12 – 14.12 1-4 курс Директордың тәрбие 

жөніндегі орынбасары 

Анықтама 

ІІ
 

Маскүнемдіктен, нашақорлықтан, 

токсикоманиядан зардап шегетін кәмелетке 

толмағандарды анықтау, тізімін жасау, 

профилактикалық жұмыс жүргізу 

18.12 – 28.12 1-4 курс директордың тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

топ тәлімгерлері, жастар ісі 

жөніндегі  инспекторы 

психолог,медбике; 

Хаттама 

 

Ш
 

Жаңа жылдық мереке кезінде кезекшілік 

рейд 

24-27.12 1-4 курс Колледж  инспекторы 

ДТЖО 

Хаттама  

ІV
 

Білім алушылардың діни көзқарасын бағыттау 

мақсатында АНТ тобы жұмыс жоспары 

негізінде теолог мамандар, құқық қорғау 

органдарының қызметкерлері қатысуымен 

кездесу өткізу 

Ай сайын 1-4 курс директордың тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

топ тәлімгерлері, жастар ісі 

жөніндегі  инспекторы 

психолог; 

Хаттама 

 

 

 

 

 



Қаңтар 2023 ж 
 

Ұйымдық профилактикалық жұмыс 

№ Іс – шаралар Мерзімі Тобы Жауапты Аяқтау нысаны 

ІІ
 

Тәрбиесі қиын, сабақты босқа жіберетін, 

сабақты орындамайтын студенттермен 

құқықтық жұмыстар жүргізу. Әлеуметтік 

тұрғын-жайын анықтау.Отбасылық жағдайы 

мен танысу, ата-аналарымен байланыс 

жасау. 

Ай сайын 1-4 курс Директордың тәрбие ісі-

жөніндегі орынбасары, 

Колледж инспекторы 

Хаттама 

Журналға тіркеу 

ІІ
І 

 Құқық қорғау органдары қызметкерлерімен 

кездесу: «Жасы кәмелетке толмағандарды 

қылмыстық және басқа да қоғамға жат 

әрекеттерге тарту» 

     Ай сайын 1-4 курс  

Директордың тәрбие ісі-

жөніндегі орынбасары 

Хаттама 

 

ІV
 

Құқық қорғау органдары қызметкерлерімен 

дөңгелек үстел  

Айына бір рет 1-4 курс директордың тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары  мен 

ІІБ-қызметкерлері, жастар ісі 

жөніндегі  инспекторы  

Хаттама 

 

 

ІV
 

«Қыз қылығымен көрікті»  

 Қыздармен әңгіме 

 

Айына бір рет 1-4 курс Директордың тәрбие ісі-

жөніндегі орынбасары, 

Топ жетекшілері 

 

Хаттама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ақпан 
 

Ұйымдық профилактикалық жұмыс 

 

№ Іс – шаралар Мерзімі Тобы Жауапты Аяқтау нысаны 

I 1. «Бала құқығы мен міндеттері» 

лекция  

ақпан 1-4 курс Құқық пәні мұғалімі  

С.А.Умарова 

Хаттама  

II 2. Ата-аналар жиналысына қатысу  

 

Жоспарға сай 1-4 курс ДТЖО 

Колледж  инспекторы 

Хаттама  

 

Наурыз 
Ұйымдық профилактикалық жұмыс 

№ Іс – шаралар Мерзімі Тобы Жауапты Аяқтау нысаны 

І-
ІІ

 

Колледж студенттері арасында «Темекі, 

спирттік ішімдік, газ баллон, нашақорлық 

және  басқа есеңгіретін, мастандыратын 

заттардың зияндылығы»  жөнінде 

сұхбаттар ұйымдастыру. 

Айына 1 рет 

1-4 курс директордың тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

жастар ісі жөніндегі  

инспекторы, психолог, 

медбике 

Хаттама 

II
I 

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 

жұмысы туралы оқытушылар арасында 

түсіндірме жұмыстар атқару 

Жыл бойы  директордың тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

жастар ісі жөніндегі  

инспекторы 

хаттама 

 

 

Сәуір 
Ұйымдық профилактикалық жұмыс 

№ Іс – шаралар Мерзімі Тобы Жауапты Аяқтау нысаны 

І 

Жасөспірімдерді қылмысқа 

итермелейтін не?» тақырыбында 

сауалнама 

Жыл бойы  1-4 курс директордың тәрбие 

жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

топ тәлімгерлері, жастар ісі 

жөніндегі  инспекторы 

психолог; 

АКТ 



ІІ
 

Студенттердің  сабағын, тәртібіне 

анализ жасап, қадағалау 

жыл бойы, күн сайын 1-4 курс директордың тәрбие 

жұмысы 

жөніндегі орынбасары, 

жастар ісі жөніндегі  

инспекторы  

Анықтама 

ІІ
І 

Сауалнама  «Жас өспірімдер  

арасында бопсалаудың  алдын алу, 

құқықбұзушылықты болдырмау» 

Ай сайын 1-4 курс Психолог Хаттама 

 

 

 

 

 

 

Мамыр 
Ұйымдық профилактикалық жұмыс 

№ Іс – шаралар Мерзімі Тобы Жауапты Аяқтау нысаны 

І 

1. Колледж аумағына,   көңіл 

көтеру орындарына рейд 

ұйымдастыру 

2. «Соңғы қоңырау» мерекесі 

күніне кезекшілік ұйымдастыру 

Ай сайын 1-4 курс Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі  орынбасары, 

 Колледж инспекторы 

Хаттама 

ІІ
 

Студенттердің  жаз айларында 

демалыстарын  ұйымдастыру 

Шілде 1-3 курс Директордың тәрбие ісі 

жөніндегі  орынбасары 

Топ  жетекшілері 

 

Хаттама 

 

 

 

 

 

 

 

Директордың тәрбие істер жөніндегі орынбасары:                                       Ұ.О.Абзелова 

                                                    

                                                                                                                    

         И.А.Абдугапиров 



    

                                                              

                                                            

 

 

 


