
 Бекітілді                                                                                       

№1Алматы қазақ мемлекеттік                                           

гуманитарлық-педагогтік  

колледж  директоры 

М.Т.Мендгазиева__________ 

« 31» тамыз  2021 жыл 

 

                 №1 Алматы  қазақ мемлекеттік гуманитарлық-педагогтік 

колледжінде  2021-2022  оқу жылындағы «Қамқоршылық»  кеңесінің  жұмыс  

жоспары 

 

Р/с Жасалатын жұмыстар Түрі Уақыты Жауапты 

1 Қамқоршылық кеңестің  

қызметін  ұйымдастыру. 

Қамқоршылық  кеңесінің  

құрамын  құру,  бұйрықпен 

бекіту 

Бұйрық 

шығару 

қыркүйек Колледж               

директоры, 

колледж          

әкімшілігі 

 

2 Қамқоршылық  кеңесінің  

жұмыс  жоспарын жасақтау  

және   бекіту 

Жоспар 

құру 

қыркүйек. Кеңес құрамы 

3 Қамқоршылық  кеңес  

мүшелерінің  отырысын  

жоспарлау 

Жоспар 

құру 

қыркүйек Кеңес құрамы 

5 Қайырымдылық 

акцияларын ұйымдастыру, 

«Үміт » балалар үйіне бару 

Отырыс  қазан Кеңес құрамы 

6 Колледж студенттерінің   

өмір  қауіпсіздігін  

қамтамасыз  ету. 

Бақылау       үнемі Кеңес құрамы 

7   Жетім  оқушылардың  

әлеуметтік  жағдайы,  өмір  

сүру  ортасын  тексеру,  

АКТ  жасау,  бақылауда  

ұстау 

Көмек 

жұмыстары 

Уақытында  Кеңес құрамы 

8 Колледж бітірушілерін 

жұмыспен қамту ісіне 

көмектесу; 

Медициналық қызмет 
көрсету 

Жеке 

жұмыс 

Үнемі  А.А.Байтекеева 

9 Колледж   бойынша 

жартылай жетім, жетім, ата-

анасының қамқорлығынсыз 

қалған аз қамтылған, 

көпбалалы, толық емес 

отбасынан шыққан 

студенттердің  тізімін алу 

Тізім 

жасақтау 

Үнемі. А.А.Байтекеева 

10 Тізімге енген, көмекке 

мұқтаж әлеуметтік жағдайы 

төмен студенттерге  акция  

кезінде   көмек көрсету 

Көмек 

жұмыстары 

Уақытында  Кеңес құрамы 

11 Колледж  оқушыларын  

оқулықпен қамту  кезінде, 

Көмек  Үнемі А.А.Байтекеева 



аз қамтылған отбасы 

балаларының қамтамасыз  

етілуі 

12 Студенттік топтардың ата-

аналар кеңесімен жұмыс 

жүргізу; 

Көмек Жыл бойы А.А.Байтекеева 

13 Колледж оқушыларының  

сабаққа  қатысын қадағалап, 

тексеріп отыру 

тексеру  Үнемі А.А.Байтекеева 

14 Түрлі деңгейдегі білікті 

мамандармен кездесулер 

ұйымдастыру(заңгермен, 

медициналық т.б 

акция желтоқсан. А.А.Байтекеева 

15 Дәлелсіз себептермен 

сабаққа қатыспайтын 

оқушылардың ата-

аналарымен жеке жұмыс 

Жеке 

жұмыс 

  үнемі А.А.Байтекеева 

16 Денсаулығына байланысты 

оқи  алмайтын  

оқушыларды  анықтау 

Жеке 

жұмыс 

Жыл бойы  А.А.Байтекеева 

17 «Қамқоршылық  күні»  

акциясын    ұйымдастыру 

акция    ақпан А.А.Байтекеева 

18 «Мейірімділік –әлемді 

тербейді» 

Концерт  наурыз А.А.Байтекеева 

19 «Қайырымдылық  қорын» 

құруды ұйымдастыру, 

демеуші  тарту 

акция қыркүйек  А.А.Байтекеева 

20 Қайырымдылық 

акцияларын ұйымдастыру, 

«Үміт » балалар үйіне бару 

акция маусым  

 

А.А.Байтекеева 

21 Қамқорлыққа байланысты  

қалалық,аудандық  білім  

бөлімінен  келген  

бұйрықтар, нұсқаулықтар  

норм. құжаттарменжұмыс  

жаса   шара  жасақтап  

отыру 

Көмек    үнемі.  

А.А.Байтекеева 

22 Атқарылған жұмыстардың 

қорытынды есебін 

дайындау) 

Көмек маусым А.А.Байтекеева 

 

Колледж  директорының оқу- тәрбие  

жұмысы  жөніндегі орынбасары                    А.А.Байтекеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          


