«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы»коммуналдық мемлекеттік
мекемесінің «Шал ақын ауданының білім бөлімі»коммуналды мемлекеттік мекемесі
«Қазақ орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Әлеуметтік ұстаздың 2021-2022 оқу жылы бойынша жылдық есебі.
Мектептегі әлеуметтік педагог қызметінің негізгі мақсаты-оқу процесін
әлеуметтік-психологиялық қолдау, оның нәтижесі жеке тұлғаны дамытудың,
өзін-өзі дамытудың, әлеуметтенудің негізгі шарты ретінде қолайлы
әлеуметтік-психологиялық климат құру болып табылады.
Осы мақсатқа сүйене отырып, келесі міндеттер қойылды:
1) барлық білім алушыларды олардың қажеттіліктеріне, мүдделеріне және
мүмкіндіктеріне сәйкес әлеуметтік пайдалы қызметке қосу;
2) әртүрлі әлеуметтік ұйымдар мен құрылымдардың өкілдерімен өзара ісқимылда білім алушылардың құқықтарын қорғау және қорғау болып
табылады.
Диагностика және ақпарат жинау мақсатында оқу жылының басында және
соңында сыныптардың әлеуметтік паспорттары жасалды. Сынып
жетекшілері ұсынған мәліметтер негізінде мектептің әлеуметтік паспорты
жасалды.
Мектепте барлығы 292 оқушы бар.Олардың бәрі 100% ыстық тамақпен
қамтамасыз етілген.
1-11 сыныптардан 41 оқушы Жалпы оқу қорынан ыстық тамақпен
қамтамасыз етілген. 1-4 сыныптардан 18 оқушы,5-8 сыныптарда 16 оқушы
бар, 9-11 сыныптардан 9 оқушы Жалпы оқу қорынан тегін тамақтанады.
Мектебіміздің 5 оқушысы спонсорлық көмек орқылы тегін тамақтанады.
2021 жылдың тамыз айының 1-нен қыркүйек айының 30-ы аралығында
өмірде қиын жағдайға тап болған балларға әеуметтік көмек көрсетуге
бағытталған жыл сайын өткізілетін «Мектепке жол» акциясы жарияланды
Акция мақсаты:көп балалы отбасынан шыққан,ата-анасының қамқорлыған
айырылған,жетім балалар және жайсыз отбасынан шыққан балаларға
әлеуметтік көмек көрсету және оларды қолдау.
 Тамыз айы бойынша білім алушылардың жаңа оқу жылына
дайындық жұмыстарын жүргізілді.
 «Мектепке жол» акциясы ұйымдастырылды. Мектепке келіп түскен
өтініштер көп болғанына қарамастан, барлығын қанағаттандыруға
тырыстық. Аз қамтылған отбасынан шыққан оқушылар, жетім
балалар, толық емес отбасынан шыққан оқушыларға көмек
көрсетілді. Барлық 41оқушыға көмек көрсетілді.
 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасынан шыққан
оқушылардың тізімі нақтыланып, ата – аналардан қажетті құжаттары
жинақталды. Ата – аналардан ыстық тамаққа өтініштер қабылданып,
құжаттар жинақталды.

 Әлеуметтік педагогтың жылдық жұмыс жоспары құрылып, бекітілді.
 Сынып жетекшілермен жиналыс өткізіліп, түсіндірме жұмыстары
жүргізілді.
 «Мектепке жол» республикалық акциясы аясында «Қазақ орта
мектебі» КММ-де 1 рейд жүргізілді. Рейдтерге әкімшіліктен 3
мұғалім қатысады.
 Бюджеттен тыс қаражаттан киім мен кеңсе тауарлары түріндегі
материалдық көмек 42 оқушыға 397000 (үш жұз тоқсан жеті мың)
теңге көлемінде бөлінді.

 Жоспар бойынша қыркүйек айында атқарылу керек жұмыстардың
бірі мектептің әлеуметтік картасын жинақтау. Оқушының әлеуметтік психологиялық даму картасы, сыныптың әлеуметтік картасы және
мектептің әлеуметтік куәлігі (паспорт) жасалынды.
Көрсеткіштер атауы:
 Ата –ана қамқорлығынан айырылған балалар;
 Аз қамтылған отбасынан шыққан оқушылар;
 Толық емес (ата – анасының біреуі қайтыс болған) отбасының
балалары;
 Көп балалы отбасы балалар;

 Патронат оқушылар;
 Үйде оқытылатын оқушылар тізімі;
 Форма -4;
 Жалғызбасты ана тәрбиесіндегі балалар тізімі;
 Жалғызбасты әке тәрбиесіндегі балалар тізімі;
 Өгей әкемен бірге тұратын балалар тізімі;
 Өгей шешемен бірге тұратын балалар тізімі;
 Жалдамалы пәтерде тұратын балалар тізімі жасалынды.
 Аз қамтылған отбасынан шыққан оқушыларды «Жалпыға бірдей
міндетті оқу қоры» есебінен берілетін киім-кешекпен қамтамасыз ету
мақсатында ата-аналардан құжаттар жинақтау жұмыстары жүргізілді.
 Ата - аналарға әлеуметтік - психологиялық, әлеуметтік-педагогикалық,
әлеуметтік – тұрмыстық, әлеуметтік –еңбек кеңес берілді.
 Оқушылардың ыстық тамаққа баруын, ыстық тамақтың сапалы берілуін
қадағалып отырмыз сонымен қатар ай сайын мониторинг жүргізілді.
 Қамқоршы, қорғаншы және патронат тәрбиедегі оқушылардың заңды
өкілдерімен үнемі хабардамын.
 Сынып жетекшілермен бірлесе отырып өгей әке,өгей анамен тұратын
оқушыларды анықтап олармен жиі байланыста болдық және тұрмыстық
жағдайларын бақылау, ағарту жұмыстарын жүргізіп акт жасадық.
Отбасы күні қарсанында, мектебіміздегі тұрмыстық жағдайы төмен
отбасындағы есептетұрған,Құрмантаевтар отбасына волонтерлардың
көмегі арқылы азық түлікпен қамтамасыз етілді. Жалпы отбасы
дегеніміз-адамзат баласының дүниеге шыр етіп келгенде,есігін
айқара ашып енетін үй.өсіп ержететін, тәрбие алатын бесігі деп
білеміз.

Қазан айында атқарылған жұмыстар жетім және ата-ана қамқорлығынсыз
қалған кәмелетке толмаған балалардың құжаттарын жинақтау.
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алатын АӘК отбасы балаларын
әлеуметтік пакет (мектеп сөмкесі және кеңсе заттары) қамтамасыз етілді
сонымен қатар мектеп формасы,туфли толығымен таратылды.
Қамқоршы, қорғаншы тәрбиедегі оқушылардың оқуға дайындығын бақылау
жұмыстары жүргізілді сонымен қатар сабақтарына қатыстық және де заңды
өкілдеріне кеңестер бердік.

Құстыбай Құдайберген - 5 «А» сынып оқушысы математика пәніне сабаққа
қатыстық пән мұғалімі Шамбилова А.Т. Сабаққа белсенді, үй жұмыстарын
тияанақты орындап келген.
Аманжолова Малика - 11 «Ә» сынып оқушысы қазақ тілі пәніне сабаққа
қатыстық пән мұғалімі Дүсенова А.Е. Сабаққа қызығушылықпен және
дайындықпен келген.
Аманжолова Камила - 7 «А» сынып оқушысы қазақ тілі пәніне сабаққа
қатыстық пән мұғалімі Мұхаметжанова Б.С. Сабаққа ынтасы жақсы сыныпта
белсенді.
Заңды өкілдеріне кеңестер телефон арқылы берілді нәтижесі кеңес беру
журналына тіркелді.
Цифрлық сауаттылықты арттырып отыру (НОВД, Күнделік, Bilimland
платформаларын) қолдану арқылы ыстық тамақ ішетін оқушыларды күнделік
кз сайдтымен тексеріп ай сайын табель жасау.
Аудандық білім бөлімінен келген хабарламаларға уақытылы жауап беру.
Уақытында жауап беру.
Аудандық білім бөлімінен келген хабарламалар тізімі:
 Аудандық білім білім бөлімінің 2021 оқу жылында дайындық негізінде
атаулы әлеуметтік көмек топтамасы шеңберінде және қалған 4
санаттағы оқушыларға берілген көмек түрлері нің қаржысы және
жеткізуші мекеме жайлы ақпаратты кестеге арқылы толтыру.
 Сергеевка қаласы бойынша білім бөлімі бойынша 21-22 қазан күндері
сағат 10.00 мен 13.00 аралығында атаулы әлеуметтік көмек алатын
оқушылар тізімі аудандық білім бөліміне өткізілді.
 Сергевка қаласы бойынша білім бөлімі 25 қазан күні сағат 15.00 ZOOM
платформасымен онлайн режимде әлеуметтік педагогтардың кезектен
тыс жиналысы.
Мектепке жаңадан келген оқушылардың
тізімін сынып
жетекшілерден алып әлеуметтік жағдайын бақылауда ұстау.
 Ерекше мұқтаждыққа ие оқушылармен жұмыс: (үйден оқитындарға)
 Оқушылардың
тізімідері
мониторинг жүргізу;

толығымен

жасақталды,денсаулығына

 Әлеуметтік тұрмыс жағдайымен, ата – анасымен танысу;
 Оқу – тәрбие жұмыстарымен қамтылуына бақылау жасау;

 Оқушылардың әлеуметтік ортасын (отбасы, әлеуметтік ортасы және
қызығушылығы, ) диагностикалау және отбасын анықтау мақсатында
анкеталар жүргізу. «Отбасы мен ата-аналары баланың көзімен» атты
сауалнама 8 сыныптар арасында жүргізілді.
Сауалнаманың басты мақсаты: Балалардың отбасында атааналарымен қарым-қатынасын ахуалын анықтау.
Сауалнама қорытындысы: Білім алушылардың отбасымен қарымқатынасы, ата-анамен бала арасында өзара байланысы бар.
Ұсыныс: Ата-аналарды мектепшілік, қоғамдық шараларға қатысымын
нығайту.
 Мәдени іс – шараларға тарту; «Әрбір бала бір жұлдыз жарқырауыңа
жәрдем ет!»
Әрбір бала бір жұлдыз, жарқырауына жәрдем ет! тақырыбында атаана қамқорлығынсыз қалған оқушылармен тиімді әдіс-тәсілдер мен
жұмыс формалары жүргізілді.
Жүргізілген сыныптар: 6,8,9 сыныптар аралығында
Мақсаты: Тиімді әдіс-тәсілдер арқылы жеке тұлғаның психологиямедико-педагогикалық жағдайының ерекшелігін, микро ортасын, өмір
сүру жағдайын, өмірге қызығушылығын, жеке әлеуметтік жағдайларын
зерттеу, анықтау және қажет болған жағдайда оқушыға әлеуметтік
көмек көрсету.
Нәтижесінде:
Оқушының өзіне деген сенімділігі арта баста. Әдіс-тәсілдер арқылы
жеке тұлғаның психология-медико-педагогикалық жағдайының
ерекшелігін, микро ортасын, өмір сүру жағдайын, өмірге
қызығушылығын оқушыға әлеуметтік көмектер көрсетілді.
 Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев еліміздегі жетім, тастанды, ата-анасының
қарауынан айырылған балалардың көптігіне және балалар үйлері мен
интернат мекемелерінің қазіргі жай-күйіне назар аударып отыр. Бұл әлемдегі
бірінші орында тұрған мәселе. Желтоқсан айында атқаратын
жұмыстарымынның бірі ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға,
отбасында қиын жағдай орнаған оқушылардың ата-аналарына, оқушыға және
қиын және құқықбұзуға бейім оқушылармен әлеуметтік-психологиялық
жұмыстар жүргізу.
 Әлеуметтік педагог қызметіне байланысты нормативтік құжаттармен жұмыс
жасау: Әлеуметтік педагог үшін қоғамдық құбылыстарды зерттеу барысында
мәліметтер жинау әдістері бір қатар қиындықтарға тап болуы мүмкін. Сол
қиындықтардың бірі - қоғамның, қоғамдық құбылыстардың үздіксіз өзгерісте
болатындығынан туатын қиындықтар. Екінші қиындық - қоғамдық
құбылыстардың аса кең ауқымдылығымен, кейде тіпті бүкіл адамзатты
қамтитындығымен байланысты бақылау жүргізудің қиындықтары. Үшінші
қиындық - қоғамдық құбылыстардың аса күрделілігіне байланысты, сол

себепті ол құбылыстарға әсер ететін көптеген факторларды зерттеу қажет
болады.
Осы тұрғыда әлеуметтік педагог социумның «әлеуметтік диагнозын» қою
барысында оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктерін, олардың
қабілетін, қызығушылығын зерттей отырып, ресми емес ұйымдардың балалар
мен жасөспірімдерге тигізетін оңды және теріс ықпалдарын анықтай отырып,
ол психологиялық, медициналық, құқықтық, адамгершілік-этикалық және
басқа да сипаттағы проблемаларды шешуге көмектесе отырып, қоғам мен
отбасы, бала тұлғасы жүйесіндегі аралық келістіруші бола тұрып,
тәрбиеленушінің қалыптасуына, балалар мен ересектер арасындағы
гуманистік, рухани-адамгершілік қарым-қатынастарға ықпал ететін мынадай
заңдарды басшылыққа алады:
1. Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы;
2. БҰҰ «Балалардың құқықтары туралы Конвенция»;
3. Қазақстан Республикасының Конституциясы;
4. ҚР «Білім беру туралы заңы»;
5. ҚР «Неке және отбасы туралы заңы»;
6. «ҚР баланың құқықтары туралы заңы»;
7. «Патронаттық тәрбие туралы ереже»;
8. «Қорғаншылық және қамқоршылық туралы ереже»;
9. ҚР Еңбек кодексі;
10. ҚР Қылмыстық кодексі;
11. «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың
профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының
алдын-алу туралы» ҚР Заңы.
 Цифрлық сауаттылықты арттырып отыру (НОВД,күнделік,платформасы)
Атаулы әлеуметтік көмек алатын оқушылардың тізімін ай сайын новд
платформасы арқылы енгізу, жаңартып отыру.
 Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің
жекеленген санаттарына тегін және жеңілдетілген тамақтандырудың тізімін
күнделік кз платформасы арқылы ай сайын табель есебін жасақтау.
Жалпыға міндетті оқу қоры есебінен оқушыларды ыстық тамақпен қамту.
Бүгінгі күні елімізде бүлдіршіндер мен балалардың сапалы тамақтануын
ұйымдастыруға аса мән беріліп жатыр. Ыстық тамақпен қамтамасыз
етілетін оқушылардың күнделікті тамақ ішулерін бақылап, ай сайын ыстық
тамақтың есебі беріліп отырылады. Ыстық тамақ ішетін балалардың
тамақтануын ұйымдастырып, асхана өнімдерін тексеруге негізделген
бракераждық комиссия құрамы бекітіліп, бракеражды комиссия іс-шара
жоспарына сәйкес ай сайын асханаға бақылау жүргізеді.
Балалардың дұрыс тамақтануы олардың денсаулығын нығайтып, дене
дамуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар мидың дамуына, ойлау қабілетінің
жақсаруына және жүйке жүйесіне жақсы ықпал етеді. Яғни баланың сабақ
үлгерімі жақсы болуына дұрыс тамақтанудың маңызы зор. Соңдықтан
асханадағы
бөлмелер
мен
құрал
жабдықтардың
санитарлық-

эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға сай санитарлық жағдайда
болуын , мектеп асханасының көрінетін жерінде дұрыс тамақтану бұрышын
ұйымдастыру, ата-ана үшін «Бақылау асын қою», қолданып жүрген
заңдылықтарға сәйкес сапалы әрі қауіпсіз азықтармен асхананың қамтамасыз
етілуі, оқушылардың тамақтан улануының алдын алу мақсатында асханада
пастерленбеген сүтті, газдалған сусындарды, тез дайындалатын тамақты
(гамбургерлер,хот-дог, фаст-фуд тағамдары, чипси, кириешки, қуырылған
жұмыртқа,бәліш) құрамында гинетикалық түрлендірілген индегредиенттері
бар өнімдерді бар қолдануға тиым салынуын мектеп медбиекесі А.С.Әбдуәлі
қадағалап отырады.
 «Кел Жаңа жыл,Жаңа жыл» атты тақырыпта әлеуметтік қолдауды қажет
ететін отбасы балаларына жаңа жылдық шыра ұйымдастыру; ҚР елбасының
шыршасына,қалалық әкімінің шыршасына әлеуметтік санаттағы балаларды
қамту мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің атынан
балалардың жаңа жылдық шыршаға 9-13 жас аралығындағы мүмкіндігі
шектеулі кемінде бес жыл көлемінде Қазақстан Республикасы Президенті
атынан шыршаға қатыспаған,облыс әкімі атынан шыршаға қатыспаған, қала
әкімі атынан шыршаға қатыспаған және мектеп тарапынан және демеушілер
тарапынан велосипед көмек алмаған бес оқушыға ұсынылды. 5 «А» сынып
оқушысы Құстыбай Құдайберген Жаңа жылға арналған шырға өз күнбағыс
костюмын көрсетіп, барлық талаптарға құжаттары сай келіп онлайн
Президент шыршасына қатысты. Аяз – ата мен ақшақар келіп, жаңа жыл
мерекесімен құттықтап, сыйлықтарын беріп, құттықтау лебізін оқып
табыстады. Президент атынан ұсынылған сыйлықта естелік кітаптар және
велосипедттер сыйлыққа берілді.
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алатын АӘК отбасы балаларын
әлеуметтік пакет туралы түсініктемелер жүргізу.

 Жалпыға міндеті оқу қоры есебінен Атаулы әлеуметтік көмек алатын
оқушыларды жолақымен қамту.

Тек атаулы әлеуметтік көмек алатын оқушылар жолақымен ай сайын
қамтылады. Атаулы әлеуметтік көмек алатындығы жөнінде анықтамада жол
ақы көрсетілген жерде 1 деп белгіленуі керек.
Желтоқсан айында атқаратын жұмыстарымның бірі әр сыныптан
әлеуметтік картасын және оқушының жеке карталарын әр тоқсан сайын
жинақтап әлеуметтік мәртебесі анықталды.
 Қалалық білім бөлімінен келген хабарламаларға уақытылы жауап беру.


Қиын жағдайға тап болған немесе зорлық-зомбылықтан зардап шеккен
оқушыларды анықтау;
 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алатын АӘК отбасыларынан
2022 жылдың І кварталға құжат өткізген отбасыларды анықтау, құжат
жинақтау.
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік 1 квартал уақыт қаңтар,ақпан,наурыз
айлары болып есептеледі. 1 квартал жаңадан Атаулы әлеуметтік көмек
тағайындайды тегін жеңілдетілген тамаққа құжаттар қабылдау
басталды.Қаңтар айы бойынша 9 оқушы құжаттарын өткізді.

 Цифрлық
сауаттылықты
арттырып
отыру
(НОВД,күнделік,платформасы)
Атаулы әлеуметтік көмек алатын оқушылардың тізімін ай сайын
новд платформасы арқылы енгізу, жаңартып отыру.
 Мектепке жаңадан келген оқушылардың тізімін сынып жетекшілерден
алып әлеуметтік жағдайын бақылауда ұстау.
Жаңа тоқсанның басталуымен басқа мектепке ауысқан және өзге
мектептерден ауысып келген оқушылардың әлеуметтік картасы және
оқушының жеке карталары толығымен өзгертілід.
Әлеуметтік тұрмыстық жағдайын анықтау;
Іс-құжаттармен жұмыс
Сынып жетекшілер әлеуметтік көмекті қажет ететін оқушылардың ата –
аналарымен байланысты қадағалау.
Қалалық білім бөлімінен келген хабарламаларға уақытылы жауап беру;
Сынып оқушыларының құжаттарын жинау, ай сайын сыныптың әлеуметтік
қозғалысы туралы есеп алып отыру.
Оқушының жеке картасын жаңарту.
Тұрғын үй-тұрмыстық жағдайларын зерделу жұмыстары жүргізілді.
Тексерудің жалпы мақсаты баланың жай-күйін, тұрмыстық жағдайын
анықтау. Тұрмыстық жағдайын зерттеу актісін жүргізгендер: мектеплицей директоры-, тәрбие ісі жөніндегі орынбасар-, мектеп психологы-,
әлеуметтік педагог- . Тұрмыстық жағдайын тексерудің нәтижелеріне
келер болсақ тұрғын үйдің жайлылығын абаттандырылған,
санитариялық
талаптарға сай, оқушылардың оқу құралдары,
электронды құрылғылары бар. Оқушылардың арнайы жатын бөлмелері
бар. Бөлмедегі жиһаздарды атап көрсетер болсақ: керует, шкаф, сабақ
оқитын
арнайы
үстелдерімен
қамтылған.
Оқушылардың
қорғаншылармен қарым-қатынастары жақсы, қамқоршыларына
ешқандай шағымдар жоқ.
Ақпан айы бойынша 1 квартал уақытының басталуымен «Мемлекеттік
атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау және төлеу және кепілдік
берілген әлеуметтік топтамаға байланысты ата-аналардан анықтамалар
жинақтау.
Сынып оқушыларының құжаттарын жинау, ай сайын сыныптың
әлеуметтік қозғалысы туралы есеп алып отыру.Өзге мектептерге

ауысуына байланысты және басқа мектептен ауысып келген
оқушылардың әлеуметтік мәртебесін сынып жетекшілерімен бірлесе
отыра әлеуметтік карта және жеке картасы жинақталды.Жалпы
мектептің әлеуметтік картасына 472 бұйрық негізінде өзгерістер
толығымен жаңартылды.
«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау және төлеу және
кепілдік берілген әлеуметтік топтама алатын оқушыларды жолақымен
қамту.
мектеп-лицейімізде ақпан айы бойынша атаулы әлеуметтік көмек
алатын 81 оқушы жолақымен қамтылды.
Сабақ рейдін ұйымдастыру.Ата-ана қамқорлығынсыз қалған және әкесі
немесе анасы өгей оқушылардың сабаққа қатысуын және оқу үлгерімдері
тексерілді.
 Мектеп асханасында берілетін ыстық тамақтың бекітілген ас
мәзірі( меню)
бойынша берілуі және сапасы ,санитарлық
талаптардың сақталуын қадағалау.
Біз төмендегі қол қоюшылар мектеп-лицей директоры , директордың
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, мектеп аяжаны ,қамқоршылық
кеңес төрайымы ,ата-аналар кеңесінің төрайымы-, әлеуметтік
педагог Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
«Білім беру обьектілеріне
қойылатын санитарлық –
эпидемиологиялық талаптар» санитарлыққағидаларын бекіту
туралы" 2021 жылғы 5 тамыздағы № 76 бұйрығын негізге ала отырып
мектеп асхана тазалығын тексеру барысында тамақтандырудың
сапасына мониторинг жүргізу жөнінде мектепішілік комиссия
мүшелері 2022 жылдың 17 ақпан күні мектеп асханасына түсетін
тамақ өнімдерінің сапасына, асхана тағамдарының дайындау кезінде
өнімдердің толық салынуына, бақылау жүргізілді.
Тоңазытқыштағы өнімдердің өз орындарында сақталуы
, ас
әзірлейтін ыдыстары, тамақтың сапасы қаралды. Тамақтың сапасы
жақсы, ас мәзірінде көрсетілген тағамдар дайындалған. Күнделікті ас
мәзірі бекітілген. Асхана тоңазытқыштарының ішіндегі заттардың
орналасуы, тағамдардың жарамдылық сертификаттары уақытылы
алынып отыр, тамақ өнімдерінің сапасы талапқа сай болуына
тексеру жүргізілді.
 Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен
тәрбиеленушілердің
жекеленген
санаттарына
тегін
және
жеңілдетілген тамақтандырудың тізімін күнделік кз платформасы
арқылы ай сайын табель есебін жасақтау.
Балалар мен жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын-алу,
кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың өсуіне жол бермеу - бүгінгі

күнгі қоғамның алдында тұрған басты міндеттердің бірі. Құқық
бұзушылықты болдырмау мақсатында оқу жылының басынан бері қыркүйек
айында біздің мектепте атқарылып жатқан жұмыстарға назар аударайық. Оқу
жылының басында құқық бұзушылықтың алдын-алу мақсатында жүргізілетін
іс-шаралар жоспары жасалып, бекітілген болатын. Жоспарға сәйкес
бекітілген іс-шаралар өткізіліп отырды. Оқушылар арасындағы құ¬қық
бұзушылық пен қыл¬мыстың алдын алу мақса¬тын¬да мектепте құқықтық
тәрбие мен құқық бұзушылықтың алдын алу жөнінде кеңес жұмыс жасайды.
Әр ай сайын кеңес отырысы болып өтеді. Кеңес төрайымы мектеп директоры
және мектеп ұстаздарынан құралған. Сонымен қатар, бүгінде мектебімізде
спорттық үйірмелер жұмыс істеп, оған оқушы тар¬ты¬лып отыр. Өмірлік
қиын жағдайға душар болған 1 отбасынан 3 оқушы ыстық тегін
тамақтанумен қамтамасыз етіліп, спорт үйірмелеріне қатысулары
қадағалануда. Мектепішілік есепте тұрған 1 оқушы мектептегі жіне
мектептен тыс спорт үйірмелеріне белсенді қатысады. Жоғарыда айтылған
тұлғалармен психологиялық тренингтер мен сауалнамалар өткізілді. Құқық
бұзушылықта алдын алу бойынша өткізілген іс-шаралар бойынша ақпарат
мектебіміздің әлеуметтік желілерінде таралған.
1.Сегізінші қыркүйек күні 9"А" сыныбымен «Құқық бұзушылық және жасөспірім»
тақырыбында әлеуметтік-психологиялық қызметі дәріс өткізді.
Мақсаты : Құқықтық тәрбиенің өмірлік қажеттілігін оқушыларға түсіндіру. Құқықтық
тәрбиенің, жігердің қоғамда маңызы зор екендігі түсіндіріп құқықтық сауаттылыққа
тәрбиелеу, өз ойларын еркін айтуға үйрету
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1194286897736593&id=100014658811193
2. "Жасөспірім " жоспары негізінде нашақорлық пен темекі шегуге тыйым салу және
оқушыларды бопсалау жолдарын болдырмау мақсатында 4- 11сынып оқушылары арасында
мектептің психиологиялық, әлеуметтік қызметі сауалнама жүргізді.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1196683080830308&id=100014658811193
3. 23 –қыркүйек күні мектеп медбикесі Айдана Сабитқызы 8-сынып оқушыларына
"Гигиена-денсаулық негізі" тақырыбында дәріс өткізді.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1194286897736593&id=100014658811193
4. Жасөспірімді түнгі қалада қадағалау мақсатында "Құқық бұзушылық және жасөспірім "
рейді жүргізілді.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1199148700583746&id=100014658811193
5. Қазіргі кезде білім беру мекемелерінің алдында тұрған міндеттердің бірі - жас ұрпақтың
салауатты өмір сүруге көзқарасын қалыптастыру, олардың денсаулығын сақтауға,
қоршаған ортасын таза ұстауға және жоғары, сапалы білім алып, сол білімді келешектегі
өмірінде пайдалана білуге тәрбиелеу. Осыған орай «Шынықсаң шымыр боласын!» атты
денсаулық айлығы жоспарына сай сыныптар арасында әр-түрлі спорт жарыстары
ұйымдастырылуда. Оқушылар арасында эстафеталар, волейбол және баскетболдан
жарыстар өтті.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1200655573766392&id=100014658811193
6. 2021 жылдың 22-қыркүйегінде 11 "а" сынып оқушыларына мектеп инспекторы
Ж.Е.Матина ,УПИ А.К.Ахметова,аға тәлімгер А.Т.Шаинова,әлеуметтік ұстаз
А.С.Абильдина «Кәмелетке толмағандар арасында жыныстық қол сұғылмаушылыққа
қарсы қылмыстың алдын алу" тақырыбында түсіндіру жұмысы мен дәріс жүргізді.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1202075470291069&id=100014658811193
7. 2"Ә" сынып оқушыларымен "Жол қозғалыс ережелері" атты тақырыпта үлкен үзіліс
уақытында мектеп инспекторы Ж.Е.Матина танымдық викториналық сұрақтар қою
арқылы қызықты әңгіме өткізді.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1202082710290345&id=100014658811193
8. 10 "А" сынып оқушыларымен мектеп инспекторы Ж.Е.Матина "Есің болса, есірткіге
жолама" атты дәріс оқыды.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1202084733623476&id=100014658811193
9. 8-сынып оқушыларымен мектебіміздің әлеуметтік-психологиялық қызметі
"Кибербуллинг" жөнінде әңгіме жүргізді.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1202814633550486&id=100014658811193

Құқық бұзушылықта алдын алу бойынша өткізілген іс-шаралар бойынша
ақпарат мектебіміздің әлеуметтік желілерінде таралған.
10 қараша «Қатыгездіксіз және зорлық-зомбылықсыз балалық шақ»
ақпараттық науқаны аясында мектептің әлеуметтік-психологиялық қызмет
мүшелері түнгі рейд ұйымдастырып, қаланың көшелерін аралап өтті.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1235308150301134&id=100014658811193

11-қараша Экстремизм мен терроризмнің алдын-алу мақсатында мектеп
психологы мен әлеуметтік ұстаз тарапынан 10-11 сыныптар арасында және
мектептен тыс ортадағы психологиялық (эмоционалды) және физикалық
зорлық-зомбылық (қорқыту) туралы әңгімелерін жүргізді
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1235310036967612&id=100014658811193

11-қараша күні мектебіміздің әлеуметтік-психология қызметінің тарапынан
ZOOM қосымшасы арқылы мектеп ата-аналары арасында жауапты ата-ананы
насихаттау - ата-аналар үшін жалпыға бірдей құқықтық оқытуды
ұйымдастыру жүзеге асырылды. Жұмыс уақыты болғандықтан 26 ата-ана
онлайн конференцияға қатысты. Қалғандары болашақта белсенділік
танытады деген ойдамыз. Жиналыс барысында талқыланған сұрақтардың
жалпылама жиынтығын назарларыңызға ұсынамыз.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1235899376908678&id=100014658811193

15 қараша күні 5"А" сынып оқушыларына " Қазақстан Республикасындағы
балалардың құқықтары және олардың міндеттері" атты сынып сағаты
өткізілді.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237274133437869&id=100014658811193

«Зиянды әдеттерге қарсымыз!» атты 8-сыныпта сынып сағаты өтті.
Мақсаты:Зиянды әдеттерден сақ болуға шақыру, салауатты өмір туралы
ұғымдарын кеңейту.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237957306702885&id=100014658811193

Сыныптан тыс уақытта мектептің оқушылары күрес үйірмесіне толығымен
қатысып, талай нәтижелерге қол жеткізіп, биіктен көрінді. Оқушыларға
қойылатын талабы, мақсаты мен міндеті және күтілетін нәтиже бойынша
үйірме жұмысы атқарылып жүр.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1240004283164854&id=100014658811193

9 "Ә" сыныбында "Біз зиянды әдеттерге қарсымыз" атты сынып сағаты
өтті.Ондағы мақсат жас желектей өсіп келе жатқан жас жеткіншектеріміздің
санасына ішімдік, темекі, нашаның адам баласын аздыратынын, одан аулақ
болу жақтарын мысалдармен дәлелдеп түсіндіру.Оқушылардың салауатты
өмір туралы ұғымдары кеңейту.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1243756499456299&id=100014658811193

Бүгінгі күнгі қоғамның алдында тұрған басты міндеттердің бірі - балалар мен
жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын-алу, кәмелетке
толмағандар арасындағы қылмыстың өсуіне жол бермеу. Осыған орай 11сыныптар арасында сынып жетекшілерімен "Жасөспірімдердің құқық
бұзушылықтардың алдын алуы" конференциясы өткізілді.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1243768566121759&id=100014658
811193
Мектебімізде құқық бұзушылықтың алдын алу жұмыс жоспарына сәйкес
қаңтар айында оқушылардың құқықтық сауаттылығын арттыру, құқық
бұзушылық және қылмыс белгілерімен түрлерімен таныстыру,
жасөспірімдердің құқықтары мен міндеттерімен таныстару. Қоғамның
заңдары мен нормаларын орындауға, құқықтарын біліп оны құрметтеуге
тәрбиелеу мақсатында іс-шаралар өткізілді. Құқық бұзушылықта алдын алу
бойынша өткізілген іс-шаралар бойынша ақпарат мектебіміздің әлеуметтік
желілерінде таралған.
«Эмоция және мінез - құлық» тақырыбында 6 "Ә" сынып оқушылармен
психологиялық сабақ өтті.
Мақсаты:

1. Жасөспірімдерге өз эмоциясын басқаруға кеңес беру.
2. Әлдептілік нормалары мен қоғамдық ортаның мәдени дағдыларын
қалыптастыру.
3. Оқушыларды адамдарға тән ең шынайы сезімдерді бойына сіңіріп, өз
сезімдеріне дұрыс басшылық жасай білуге тәрбиелеу.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1304097883422160&id=100014658
811193
«Өз ісіңе жауап беруге үйрен» тақырыбында 6-сынып оқушыларына
құқықбұзушылықтың алдын-алу мақсатында түсіндіру жұмысы жүргізілді.
Мақсаты:әртүрлі іс - әрекет үшін жаза түрлері туралы білімдерін ретке
келтіру: теріс қылық, құқық бұзушылық, қылмыс, әкімшілік және қылмыстық
жауапкершілікті ажырата білуге үйрету; өз іс - әрекеттерінің нәтижелерін
адамгершілік тұрғыда бағалауға үйрету.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1304103893421559&id=100014658
811193
Әлеуметтік-психологиялық жоспарына сай мектептің әлеуметтік ұстазы
А.С.Абильдина түнгі қалаға рейд жүргізді.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1304329046732377&id=100014658
811193
Әлеуметтік-психологиялық қызмет 5-сынып оқушыларымен
" Әлімжеттік деген не?" атты тақырыпта түсіндіру жұмысын жүргізді.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1311586369339978&id=100014658
811193
"Қазақ орта мектебі" КММ оқушылары ZOOM платформасы арқылы
ұйымдастырылған интерактивті сабаққа қатысты.
Сабақтың тақырыбы:
1. "Терроризм актісі белгісі түскен кездегі халықтың іс-әрекеті;
2. "ТЖЖЖ-су тасқыны кезіндегі халықтың іс-әрекеті"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1311607239337891&id=100014658
811193
Мектептің әлеуметтік- психологиялық қызметі 6"Ә" сынып оқушыларымен
"Біз неге ашуланамыз? бейне ролигі қаралып,ашуды қалай басуға болатын
түрлері талқыланды.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1311654502666498&id=100014658
811193
Полиция бөлімінен келген хат аясында Қазақ орта мектебінің әлеуметтік
педагогы С.К.Кушерова, кезекші мұғалім М. Н. Кабденов және директордың
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары А.С.Абильдина кешкі рейд жүргізді.
Мақсаты: кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын
алу, қылмыстардың жолын кесу. Рейд барысында заң бұзушылықтар
анықталған жоқ.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1311899435975338&id=100014658
811193
«Қыз балалардың жеке гигиенасы бойынша қозғалатын проблемалар»
тақырыбында 7 "А" сынып қыздарымен әлеуметтік ұстаз С.К.Кушерова мен
медбике А.С.Әбдуәлі дәріс өткізді.
Мақсаты:Қыз балалардың денесінің дамуы, гигиенасы туралы түсінік.

Дәріс арқылы қыздарға жалпы ағзадағы өзгерістер,сырт келбеттегі
өзгерістер,жыныс ағзаларындағы өзгерістер,гигиена мен тазалық шарттары
туралы айтылды.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1312962272535721&id=100014658
811193
6 "Ә" сынып оқушыларына "Жарақат түрлері"бойынша дәріс оқылды.
Мақсаты: тұрмыстық, көшеде, мектептегі, спорттық т.б жарақаттардың
алдын-алу арқылы қауіпсіз жүріс-тұрыс дағдыларына баулу, жас өспірімдер
қылмысының алдын алу.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1318098052022143&id=100014658
811193
"Қаңғыбастықтың алдын алу" мақсатында, 2022 жылдың 11 наурыз күні
келген хат аясында мектебіміздің әлеуметтік педагогы С.К.Кушерова мен
директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары А.С.Абильдина кешкі рейдке
шықты.
Мақсаты: кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын
алу, қылмыстардың жолын кесу. Қаңғыбастыққа жол бермеу.
Рейд барысында заң бұзушылықтар анықталған жоқ.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1314507209047894&id=100014658
811193
"Қаңғыбастықтың алдын алу" мақсатында мектебімізден кезекші мұғалім
Каженов А. Б. кешкі рейдке шықты.
Рейд барысында заң бұзушылықтар анықталған жоқ.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1314334072398541&id=100014658
811193

«Қазақ орта мектебі» КММ
Мектептің әлеуметтік төлқұжаты
2021-2022 оқу жылы

Жалпы оқушы саны 0-9 сыныпытар

312

Жалпы оқушы саны 1-9 сыныптар

292

Бастауыш сыныптар 1-4 сыныптар

125

Көп балалы жанұядан шыққан оқушылар саны

67

Аз қамтылған жанұядағы бала саны

81

Жетім балалар саны

4

Мүгедек балалар саны

1

Оралман балалар саны

-

Тегін тамақ ішетін балалар саны (1-4 сыныптар) 18

Тегін тамақ ішетіндер саны- 5-11

25

Мектепте тегін тамақтанатын оқушылар саны

43

Әлеуметтік ұстаз: А.С. Абильдина

