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2019-2025  жылдарға арналған №1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтік колледжінің  

 ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫ 

 

Қазіргі заманғы білім берудің проблемаларын колледж деңгейінде тиімді шешу - колледжді жоғары білім сапасын 

қамтамасыз етуші жүйе ретінде қарастыратын оның дамуының    мақсатты – бағдарламасын жүргізген  жағдайда 
ғана мүмкін болады.  

      Алматы  қаласы  білім Басқармасының «№1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық – педагогтік  колледжі» 

мемлекеттік  коммуналдық  қазыналық  кәсіпорынының 2019-2025  жылдарға арналған перспективалық даму жоспары – 

білім алушыларға білім беру мен тәрбиелеудің, дамытудың басты мақсаттары мен міндеттерін және педагогикалық 

процессті әдістемелік және кадрлық қамтамасыз етудің  ерекшеліктерін, оқу-тәрбие жүйесінің инновациялық қайта 

құруларын,  жоспарланған соңғы нәтижелерді, негізгі тенденцияларын және  бағыттарын сипаттайтын құқықтық –

нормативтік құжат.  

        Жоспар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысымен бекітілген 

«Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік  

бағдарламаның»   талаптарын  жүзеге асыруды көздеп  әзірленді. 

     Осы колледжді дамыту жоспары – бұл педагогикалық ұжымның өздері құрған колледжі туралы көзқарастарының 

жүйесі және одан шығатын колледждің  жұмыс жасауы процесінің талаптары.   

Жоспар колледждің әдістемелік кеңесінде әкімшіліктің басшылығымен әзірленген.   Бағдарламаның жүзеге асыру 

мерзімі 2020 - 2025 жылдар аралығы.      

Колледждің ғылыми кеңесінде қаралып,  бекітілді 

Хаттама №1 29.08.2020 

Директордың міндетін атқарушы    

  ___________    Мендгазиева М.Т.  

                            2020-2021 оқу жылы 

 

 

 



р/с Атқарылатын жұмыстардың мазмұны  Орындалу 

мерзімі 

Жауапты 

тұлғалар 

ескерту 

І Білім алушылардың қауіпсіз және жайлы өмір сүру жағдайларын жақсарту 
 

1.1 Колледждегі  зорлық-зомбылықтың алдын алу және оған ден 

қою, білім алушылар арасындағы зорлық-зомбылық туралы 

ақпараттандыру, өмірлік дағдыларды қалыптастыру және 

суицидтің алдын алу жөніндегі бағдарламаларды іске асыру 

үнемі Байтекеева А.А.  

1.2 Қауіпсіздіктің  алдын алу және жағдай жасау мақсатында 

колледжді бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз ету 

үнемі Мендгазиева М.Т. 

Баймолданова С.О. 

 

 

 

1.3 Колледждге қауіпсіз кіріп-шығу, мамандандырылған күзет және 

бақылау жүйесі қамтамасыз ету 

үнемі Мендгазиева М.Т. 

Баймолданова С.О. 

 

 

 

1.4 Колледжде тамақтандыруды ұйымдастыру білім алушылар мен 

ата-аналардың қажеттіліктерін ескере отырып өзгерту 

Оқу жылы бойы Мендгазиева М.Т. 

 

 

1.5 Білім алушылардың тамақтану нормалары мен рационын 

бақылау, ас блоктарын бейнебақылаумен қамтамасыз ету 

бракераждық комиссиялардың қызметін жандандыру 

үнемі Байтекеева А.А. 

Медбике 

 

1.6 "Тәуекел тобындағы" білім алушыларды ерте анықтау және 

оларға уақтылы көмек көрсету, буллингті болдырмау мақсатында 

колледждің  психологиялық қызметін күшейту 

үнемі Мендгазиева М.Т. 

Байтекеева А.А. 

 

1.7 - Өмірлік қиын жағдайға тап болған білім алушылары бар 

отбасыларға әлеуметтік-құқықтық және психологиялық-

педагогикалық қолдау көрсету 

үнемі Байтекеева А.А. 

Колледж психологы 

 

1.8 - Колледждің тәрбие жұмыстарының жоспарларында білім 

алушылардың кибермәдениеті мен кибергигиенасы бойынша 

жұмысты қамтуын басшылыққа алу 

үнемі Байтекеева А.А. 

Топ кураторлары 

 

 



1.9 Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларға арналған ұйымдардың түлектерін жұмысқа 

Орналастыру үшін бизнес пен үкіметтік емес ұйымдардың 

өкілдерін  тарту 

үнемі Асубаева Г.С.  

1.10 Ата-аналарға немесе оларды алмастыратын адамдарға құқықтық 

және консультациялық көмек көрсету  жұмыстарын жалғастыру 

Жоспар бойынша Байтекеева А.А. 

Колледж психологы 

 

1.11 Психологиялық-педагогикалық түзету кабинетінің  қызметін 

күшейту 

 Байтекеева А.А. 

Колледж психологы 

 

1.12 Ерекше білім берілуіне қажеттіліктері бар инклюзивті ортада 

білім алушыларды сүйемелдейтін тиісті мамандармен 

қамтамасыз ету немесе оқытушыларды арнайы курстардан өткізу 

Жоспар бойынша Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

 

1.13 Ерекше білім берілуіне қажеттіліктері бар білім алушыларға 

жағдай жасауды қамтамасыз ету (арнайы жабдықтармен, 

жиһазбен, кадрлармен, оқулықтармен және оқу-әдістемелік 

кешендермен, пандустармен және т.б. жарақтандыру) жұмысын 

жалғастыру 

үнемі Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Баймолданова С.О. 

 

 

ІІ Үздік практикалар негізінде білім алушылардың, педагогтердің және білім беру ұйымдарының сапасын 

бағалаудың жаңартылған жүйесін енгізу       
 

2.1 Білім алушылардың PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS халықаралық 

салыстырмалы зерттеулеріне  қатыстыру 

Жоспар бойынша Алимжанова А.Б. 

Онгарова Б.К. 

 

2.2 WorldSkills тәсілі бойынша студенттердің практикалық 

дағдыларын сапалы және кешенді бағалауға бағытталған 

демонстрациялық емтихан түрінде студенттерді қорытынды 

бағалаудың жаңа жүйесін енгізу 

Жоспар бойынша Асубаева Г.С. 

Онгарова Б.К. 

 

2.3 Колледж қызметін бағалау және білім беру қызметінің сапасын 

арттыру үшін бәсекелестік пен ынталандырудың қосымша 

құралын жасау мақсатында ТжКБ ұйымдары арасындағы 

үнемі Алимжанова А.Б.  



рейтингке қатысу, құжаттарын дер кезінде рәсімдеп ұсыну 

2.4 "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасы тізілімінде тіркелген 

Сертификаттау орталықтарында реттелетін кәсіптер мен 

мамандықтар бойынша  колледж  түлектерін тәуелсіз 

сертификаттауға қатыстыру 

үнемі Асубаева Г.С. 

 

 

ІІІ Білім алушылардың, педагогтердің және колледждің білім беру сапасын бағалау  жүйесін  жетілдіру 

3.1 Жаңартылған білім мазмұны шеңберінде білім алушылардың оқу 

жетістіктерін бағалаудың өлшемшарттық жүйесі бойынша білім 

алушылардың оқу жетістіктерін объективті және тең бағалауды 

қамтамасыз ету. 

2020-2021 оқу 

жылынан бастап 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Онгарова Б.К. 

Асубаева Г.С. 

Акбаева Г.Б. 

 

 

ІY Білім беру мен кәсіби даярлықтың сабақтастығын, үздіксіздігін қамтамасыз ету 
 

4.1 Колледж жанынан Soft Skills және World Skills дағдыларын 

үйрету үшін үйірмелер, шеберханалар  ашу 

Жоспар бойынша Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Онгарова Б.К. 

Асубаева Г.С. 

 

 

4.2 Оқытушыларды, білім алушыларды  Ы. Алтынсарин атындағы 

Ұлттық білім академиясы "Назарбаев Зияткерлік мектептері" 

дербес білім беру ұйымдарымен және басқа да даму 

институттарымен, педагогикалық жоғары оқу орындарымен 

бірлесіп, ұзақ мерзімді қолданбалы зерттеулер жүргізуге, 

жаңартылған білім мазмұнына сәйкес жаңа оқулықтар жазуға 

қатысуға тарту 

үнемі  Алимжанова А.Б. 

Онгарова Б.К. 

Асубаева Г.С. 

 

 

4.3 Білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізу 2020-2021 оқу 

жылынан 

Алимжанова А.Б. 

Онгарова Б.К. 

 

 

4.4 Бірыңғай білім беру траекториясы шеңберінде колледждегі 

жалпы білім беретін пәндердің мазмұны жалпы орта білімнің 

2020-2021 оқу 

жылынан 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

ПЦК меңгерушілері, 

 



жаңартылған мазмұнына сәйкес қайта қарастыру пән оқытушылары 

4.5 Колледж  түлектерін оқыту нәтижелеріне  мониторинг жасау үнемі Мендгазиева М.Т.  

Бөлім меңгерушілері 

 

4.6 WorldSkills халықаралық талаптарын ескеретін модульдік-

құзыреттілік тәсілге негізделген бағдарламаларды енгізу 

2020-2021 оқу 

жылынан 

Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 

ПЦК меңгерушілері, 

пән оқытушылары 

 

4.7 ТжКБ жүйесінің тартымдылығын арттыру мақсатында  колледж 

студенттері арасында таланттарды ашу үшін шетелдік және 

отандық компаниялармен бірлесіп, цифрлық дағдыларды – 

Хакатон қолдана отырып, түрлі салаларда IT-шешімдерді әзірлеу 

бойынша өңірлік және республикалық идеялар конкурстарына  

қатысу 

2020-2021 оқу 

жылынан 

Алимжанова А.Б. 

Онгарова Б.К. 

Информатика пәні 

оқытушылары 

 

 

4.8 Жастарды колледждерге тарту үшін оқушылар арасында ерте 

кәсіптік бағдар беру жұмысы жүйесін құру, жұмысшы кәсіптерін 

және орта буындағы білікті мамандарды танымал ету бойынша 

ауқымды PR-науқан өткізу 

Үнемі  Онгарова Б.К. 

Кәсіптік бағдар 

орталығы мүшелері 

 

 

4.9 "Мектеп-колледж" кешенін құру бойынша жұмыс жалғастыру Жоспар бойынша Асубаева Г.С. 

 

 

Y Білім алушының зияткерлік, рухани-адамгершілік және физикалық дамуын қамтамасыз ету 

5.1 Тәрбие мен оқыту жүйесін бірыңғай идеологиялық және 

құндылық тәсілдерінде құру 

Жоспар бойынша Алимжанова А.Б. 

Байтекеева А.А. 

 

 

5.2 Тәрбие жұмысын барлық мүдделі тараптарды: отбасын, білім 

беру ұйымы мен қоғамды кеңінен тарта отырып, кешенді түрде 

жүргізілу (білім алушылардың ата-аналарымен және заңды 

өкілдерімен тұлғааралық өзара іс-қимылдарды кеңейтуге және 

өзара жауапкершілік қағидаты бойынша ынтымақтастық құруға 

назар аудару) 

Жоспар бойынша Байтекеева А.А. 

 

 

5.3 Тәрбие жұмысын Елбасының адамгершілік мұрасы – "Болашаққа Жоспар бойынша Байтекеева А.А.  



көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту" және "Ұлы даланың жеті 

қыры" атты бағдарламалық  мақалалары негізінде  құру 

Камет Е.Е. 

Акбаева А. 

5.4 "Туған елге тағзым" жалпыреспубликалық экспедициясын 

қамтитын "Ұлы дала мұрагерлері" жобасы, "Тарих тағылымы" 

(қалалар мен ауылдардың, көшелердің тарихын және 

мемлекеттің дамуына үлес қосқан тұлғаларды зерттеу) және 

"Қазақ мәдениетінің антологиясы" (ақындар, жырау, күйші 

шығармашылығы арқылы ұлттық фольклорды зерттеу) 

әлеуметтік жобалары бойынша білім алушылардың ғылыми –

зерттеу, танымдық – ізденіс жұмыстарын жалғастыру 

Жоспар бойынша Байтекеева А.А. 

ПЦК жетекшілері 

Акбаева А. 

 

 

5.5 Колледждің  педагогикалық ұжымының  білім алушылардың  

"моральдық компасты" – дұрыс пен бұрысты ажырата білу 

сезімін және бақытты өмір сүруге қажетті берік мінез-құлықты 

бойға сіңірудегі пайымын айқындауын және  көшбасшылық 

қасиетін қамтамасыз етуіне басты назар аудару 

үнемі Байтекеева А.А. 

Кураторлар, пән 

оқытушылары 

 

5.6 Білім алушыларды ұйымдасқан қоғамдық қызметке тарту, 

патриоттық тәрбие беруді күшейту мақсатында   "Жас Ұлан" 

(негізгі орта білім беру 9 сынып ) балалар-жасөспірімдер 

қозғалысына және "Жас  Сарбаз" әскери-патриоттық клубтарына 

тұрақты мүшелікке енгізу 

Жоспар бойынща Байтекеева А.А. 

Есіркепов М.У. 

 

5.7 Оқу-тәрбие процесінде отбасы құндылықтары мен отбасы 

институтының маңыздылығын дәріптеу. Zhastar KZ жобасы 

шеңберінде "Ата-аналар мектебі" бастамасын іске асыру 

жалғастыру 

Жоспар бойынша Байтекеева А.А. 

Кураторлар кеңесі 

 

5.8 Отбасылық тәрбие мәселелерінде психологтардың, топ 

кураторларының және директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасарларының біліктілігін арттыру 

үнемі Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

 

5.9 "Жастар мен жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығын және Жоспар бойынша Байтекеева А.А. 

ПЦК меңгерушілері 

 



қауіпсіз мінез-құлқын қорғау", "Аналар мектебі", "Әкелер 

мектебі" жобаларын енгізу, білім алушыларды "Менің болашақ 

отбасым" тақырыбында эссе жазу бойынша өңірлік конкурстарға 

қатыстыру 

 

5.10 Колледжде ұлттық және отбасылық құндылықтарды дамытуға, 

балаларды тәрбиелеуде отбасының рөлін арттыруға бағытталған 

"Құндылықтарға негізделген білім беру" жобасын іске асыру 

және  "Білім-инновация" лицейлерінің тәжірибесі негізінде 

колледж  бен  ата-аналардың өзара іс-қимылының жаңа 

форматын енгізу 

Жоспар бойынша Алимжанова А.Б. 

Байтекеева А.А. 

 

 

5.11 Оқыту мен тәрбиелеуде құндылық-бағдарлы көзқарас колледж 

климатында, мәдениетінде, барлық қызметкерлердің мінез-

құлқында және қарым-қатынасында көрініс беретін колледж 

жүйесінің ажырамас бөлігі болуын қамтамасыз ету 

үнемі Алимжанова А.Б. 

Байтекеева А.А. 

Барлық пән 

оқытушылары 

 

5.12 Білім алушыларды бұқаралық спорт түрлерімен қамтуды арттыру  

және спорттық мүкәммалдарды жаңарту және ұлттық және 

бұқаралық спорт, қысқы және жазғы спорт түрлері бойынша 

білім алушылар  спартакиадасын ұйымдастыруды жалғастыру 

Жоспар бойынша Мендгазиева М.Т.  

Мухамеджанова У.Ж. 

Баймолданова  С.О. 

 

5.13 Білім алушыларға  экологиялық тәрбие беру, қоршаған ортаға 

ұқыпты қарау, қаржылық және кәсіпкерлік дағдыларды 

дарытуды тәрбиелік іс-шаралар кешені арқылы жүзеге асыру 

Үнемі. 

жоспар бойынша 

Байтекеева А.А. 

Баймолданова  С.О. 

Пән оқытушылары 

 

 

5.14 Білім беру процесін автоматтандыру жолымен парасаттылық 

қағидаттарын енгізу, оның ішінде білім алушыларға "бір терезе" 

қағидаты бойынша қызмет көрсету,  оқуға түсу және мемлекеттік 

қызметтерді алу кезінде ашықтықты қамтамасыз етуді  

жалғастыру 

үнемі Онгарова Б.К. 

Қыдырбекова Г.Т. 

Омаржан А. 

 

YІ Білім беру ұйымының материалдық-техникалық базасы мен  цифрлық инфрақұрылымын дамыту 

6.1 - Колледждің цифрлық инфрақұрылымын (сымсыз Жоспар бойынша Мендгазиева М.Т.  

Онгарова Б.К. 

 



коммуникациялар, бұлтты технологиялар, микросерверлер, 

компьютерлер мен перифериялық жабдықтар, жергілікті желі, 

кеңжолақты интернетке қол жеткізу және т.б.) дамыту жұмысы 

жалғастыру; барлық педагогтерді компьютерлермен қамтамасыз 

ету бойынша "1 мұғалім – 1 компьютер" жобасын іске асыру.     

инфрақұрылымды жаңғыртумақсатында  "Жас маман" жобасына 

қатысу 

 

YІІ Білім беруді басқару және қаржыландыру жүйесінің транспаренттілігін және тиімділігін арттыру        
7.1 Колледждің білім беру қызметінің тиімділігі мен ашықтығын 

арттыру үшін басқарудың алқалық органдарын: қамқоршылық 

кеңесі жұмысын дамытуды жалғастыру және  педагогикалық 

этика бойынша кеңес, индустриалдық  кеңес құру 

Үнемі 

2020-2021 оқу 

жылынан 

Мендгазиева М.Т.  

Алимжанова А.Б.  

Байтекеева А.А. 

 

7.2 Колледждің білім беру процесін басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін құру 

Жоспар бойынша Мендгазиева М.Т.  

Онгарова Б.К. 

 

7.3 Барлық мүдделі тараптарға объективті ақпарат беру үшін білім 

беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы жыл сайынғы 

баяндамаларды дайындауды және колледж сайтына мәліметтер 

орналастыруды  жалғастыру 

үнемі Онгарова Б.К. 

ПЦК меңгерушілері 

 

7.4 Қоғамдық тыңдауды онлайн-режимде ата-аналар 

қауымдастығының алдында оқу семестрлерінің  қорытындысы 

бойынша жалғастыру 

Жоспар бойынша Мендгазиева М.Т.  

Байтекеева А.А. 

Кураторлар 

 

7.5 Ата-аналардың, жұртшылықтың, үкіметтік емес ұйымдардың 

қатысуымен "Колледж  өмірінің бір күні" жобасын іске асыруды  

жоспарлау 

Жоспар бойынша Мендгазиева М.Т. 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С.  

Байтекеева А.А. 

Акбаева Г.Б. 

Кураторлар 

 

YІІІ Педагог кәсібінің жоғары мәртебесін қамтамасыз ету, педагогикалық білім беруді жаңғырту 

8.1 Колледждегі педагог кәсібінің жоғары мәртебесін қамтамасыз 

ету, педагогикалық білім беруді жаңғырту 

Жоспар бойынша Алимжанова А.Б. 

Колледж әдіскері 

 



8.2 Педагогтерінің жалпы санындағы шебердің, зерттеушінің, 

педагог-сарапшының және  педагог модератордың біліктілік 

деңгейі бар педагогтердің үлесін арттыру 

   

8.3 Оқыту және тәрбиелеу сапасын арттыруға педагогтерді 

ынталандыруды күшейту үшін олардың еңбек жағдайын 

жақсарту 

үнемі Мендгазиева М.Т. 

 

 

8.4 Педагогтерің  білім беру деңгейлері арасындағы сабақтастықты 

қамтамасыз ету бойынша педагогикалық шеберлікті жетілдіруге 

мүмкіндік беретін аудиториялық және қашықтықтан оқыту 

нысанында біліктілікті арттыру курстарынан өткізу 

Жоспар бойынша Алимжанова А.Б. 

Онгарова Б.К. 

Информатика пәні 

оқытушылары 

 

 

8.5 Педагогтердің  Action Research және Lessоn Study арқылы 

оқытудың дербес практикасын жетілдіру және  басқа 

педагогтермен тәжірибе алмасу жұмыстарын жолға қою 

Жоспар бойынша Алимжанова А.Б. 

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК меңгерушілері 

 

8.6 Колледж педагогтерін TALIS (ЭЫДҰ) – сабақ беру мен оқудың 

халықаралық  зерттеуіне қатыстыру 

үнемі Алимжанова А.Б. 

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК меңгерушілері 

 

8.7 Педагогикалық практика әдіскерлерін кәсіпорындарда 

тағылымдамадан өткізуді  ұйымдастыру 

2020-2021 оқу 

жылынан 

Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 

 

8.8 Педагогтердің кәсіби  беделін арттыруға ықпал ететін "Үздік 

педагог", "Үздік оқытушы", «Үздік тәлімгер», «Үздік куратор», 

«Үздік практикант»  конкурстарын өткізу  және "Әлем мұғалімі" 

халықаралық конкурсына "Үздік педагог", "Үздік оқытушы" 

қалалық, республикалық конкурстарына қатыстыру. 

Жоспар бойынша Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 

Байтекеева А.А. 

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК меңгерушілері 

 

ІХ Педагогикалық білім беруді, кәсіпке кірісу жүйесін және педагогтің үздіксіз кәсіби дамуын жаңғырту 

9.1 Педагогикалық білім беруді жақсарту мақсатында педагогикалық 

мамандықтар бойынша кадрлар даярлауға қойылатын біліктілік 

талаптарын күшейту 

Жоспар бойынша Алимжанова А.Б. 

Асубаева Г.С. 

Байтекеева А.А. 

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК меңгерушілері 

 

9.2 Педагогикалық практиканың ұзақтығын ұлғайту және Жоспар бойынша Мендгазиева М.Т.  



 

 

 

 

 

 

мемлекеттік білім беру тапсырысы мен білім беру гранттары 

есебінен практикаға басшылық жасағаны үшін педагогтердің 

еңбегіне ақы төлеуге қол жеткізу 

Асубаева Г.С. 

Бөлім меңгерушілері 

ПЦК меңгерушілері 

9.3 2021 жылдан бастап педагогикалық мамандықтардың 

түлектерінің кәсіби шеберлігін  сертификаттаудан өткізу 

2020-2021 оқу 

жылынан 

Асубаева Г.С. 

 

 

9.4 Педагогикалық мамандықтар бойынша шығармашылық емтихан 

тапсыру кезінде кәсіпке жұмыс істеуге бейімділігі мен 

дайындығын анықтайтын өлшемшарттарды  өзгерту 

2020-2021 оқу 

жылынан 

Мендгазиева М.Т.  

Онгарова Б.К. 

 

9.5 Колледжге  кредиттік жүйені, жан басына қаржыландыруды 

біртіндеп   енгізу 

2020-2021 оқу 

жылынан 

Мендгазиева М.Т.  

Ажибаева А.И. 

 

9.6 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жұмысшы кадрларды және 

орта буын мамандарын даярлауда мемлекеттік білім беру 

тапсырысы бойынша "Баршаға арналған тегін кәсіптік-

техникалық білім беру" жобасын іске асыру жалғастыру 

Жоспар бойынша Мендгазиева М.Т.  

Ажибаева А.И. 

 

9.7 "Ашық жүрек" жобасы бойынша колледжде волонтерлер клубы 

жұмысын жандандыру, волонтерлердің өңірлік слеттеріне қатысу 

Жоспар бойынша Байтекева А.А.  

9.8 Колледж студенттерінің өзін-өзі басқару органының, студенттік 

парламенттің, клубтардың, Жастар ісі жөніндегі комитеттің, 

волонтерлер мектебінің, спорттық секциялар мен іс-шараларға 

тарту  жұмыстарын жалғастыру және жандандыру 

Жоспар бойынша Байтекева А.А. 

Мухамеджанова У.Ж. 

Камет Е.Е. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


