
 

Әлеуметтік  педагогтің  жұмысының мақсаты:   

 

  Ата - анасының қамқорлығынсыз қалған, көпбалалы және  аз қамтылған  отбасы балаларын, жартылай жетім оқушылармен әлеуметтік 

қолдау жұмыстарын жүргізу, өздігінен шешім  табуына, өзін – өзі бағалай білуіне   көмектесу,  рухани жан дүниесін танып білу, қатарға 

қосу жұмыстарын ұйымдастыру. Отбасы  мен  мектеп  арасындағы  ынтымақтастықты  нығайту. 

 

 Әлеуметтік  педагогтің  жұмысының  міндеттері: 

 

- Білім  алушылардың  мектепте, отбасында, өмір  сүру  ортасында  тұлғалану  үдерісінің    дамуына  тікелей  әсер  ету. 

- Бала  тәрбиесінде  отбасына  әлеуметтік – педагогикалық  көмек  көрсету.  Тұлғалану  үдерісіне  кері  әсерін  тигізетін  әлеуметтік қатерлі  

отбасыларын  анықтау. 

- Мінез – құлқында  ауытқу  байқалатын  білім  алушыларды  уақытында  анықтау, асоциалдық  мінез – құлықтың   алдын  алу  жұмыстарын  

жүргізу. 

- Түрлі  әлеуметтік  топтарда  сенімді  қарым – қатынасқа  түсе  алуына  көмек  көрсету, әлеуметтену  үдерісіне  (кәсіп  таңдауда, 

денсаулығын  нығайтуда, бос  уақыттарын  ұйымдастыруда)  ықпал  ету.  

- Ата – аналарға, педагогтарға  әлеуметтік – педагогикалық  және  психологиялық  қолдау  көрсету,  кеңес  беру  жұмыстарын  ұйымдастыру.  

 

  Әлеуметтік  педагогтің  негізгі  бағыттары: 

- Диагностика қызметі 

- Өз қызметінде көмекті қажет  ететін  балаларды анықтау 

- Кәмелетке  толмаған  білім  алушылардың, ата – аналардың  құқықтық  тәрбиесін ұйымдастыру 

- Ерекше  назардағы және даму  мүмкіндігі  шектеулі  білім  алушылармен жұмыстар жүргізу 

- Сынып жетекшілер, медициналық  қызметкерлер, ата – аналар, мектеп инспекторы  және тәрбие одағымен   өзара қарым – қатынасты 

үйлестіру 

- Социумдағы  әлеуметтік  жағдайды  зерттеу  және  оған  болжам  жасау  арқылы  отбасы  мен  балаларға    әлеуметтік – педагогикалық  

нақты  көмек  формаларын  және  түрлерін  ұсыну. 

- Білім  алушыларға  психологиялық – педагогикалық  көмек  көрсету. 

 

Әлеуметтік  педагогтің  негізгі  функциялары: 

- Диагностика  жүргізу 

- Кеңес беру 

- Қорғау 

- Ұйымдастыру  



№ Әлеуметтік 

бағыттар  

                                      Атқарылатын іс - шаралар  

 Айы  Тамыз Жауапты 

мамандар   Апта  1 апта  2 апта  3 апта  4 апта 

 

 

1 

 

 

Ұйымдастыру 

бағыты 

Әлеуметтік педагогтың  

жылдық жоспарын құру 

Қайырымдылық 

акциясын ұйымдастыру. 

Әлеуметтік қолдау 

көрсететін демеушілерді 

тарту 

 Әлеуметтік 

қамқорлықтағы білім  

алушыларды оқулықпен 

қамтамасыз ету  

Әлеуметтік 

педагог 

сынып 

жетекшілер, 

кітапханашы 

  Компьютер, ноутбук, 

интернет жоқ 

оқушыларды анықтау 

Мектепке  жол» 

акциясына байланысты 

балаларға көмек беру 

Әкімшілік, 

әлеуметтік 

педагог 

  Әдістемелік жұмыс Интернат 

тәрбиеленушілерін 

сабаққа дайындығын 

қадағалау 

Әлеуметтік 

педагог,  

ТІЖО,  

класс 

жетекшілер 

№ Айы  Қыркүйек     

Жауаптылар  Апта  1 апта  2 апта  3 апта  4 апта 

1 Ұйымдастыру 

бағыты  

  

Жаңадан келген білім  

алушыларға әлеуметтік 

диагностика жүргізу 

Сынып жетекшілерден 

әлеуметтік тұрмыс 

жағдайын зерттеу 

жөнінде  мәліметтер 

жинау.  

 Білім  алушылардың 

әлеуметтік картасын 

және картотекасын 

дайындау  

Әлеуметтік 

педагог, 

сынып 

жетекшілер 

Ерекше  қажеттілікті  

талап  ететін  білім  

алушылардың  тізімін  

жасау 

Аз қамтылған, көпбалалы 

отбасы, жетім және  ата – 

анасының 

қамқорлығынсыз қалған 

балалардың  тұрғын – үй  

жайын зерттеу актісін  

жүргізу. 

 «Жақсылық жасайық» 

қайырымдылық 

акциясын ұйымдастыру  

Әлеуметтік 

педагог, 

ТІЖО, 

сынып 

жетекшілер 

2 Әлеуметтік 

диагностикалау 

бағыты  

1. Білім  алушылардың  

әлеуметтік құрамын 

анықтау  

2. Әлеуметтік қолдауды 

қажет ететін  отбасын 

анықтау 

Өгей ата-анамен тұратын 

балаларды анықтау, 

тұрғын – үй  жайын 

зерттеу актісін  жүргізу. 

Бір ата – анамен 

тұратын  балалардың  

отбасымен  зерттеу 

жұмыстарын жүргізу 

1 – сынып  білім  

алушыларының 

отбасымен кездесу 

Әлеуметтік 

педагог, 

ТІЖО, 

сынып 

жетекшілер 



3 Гимназия  

психологымен 

бірлескен 

жұмыс 

Гимназия  психологымен 

бірлескен жұмыс  

жоспарын бекіту 

 Жаңадан келген білім  

алушылардың 

сыныбына  

бейімделуін анықтау 

 Әлеуметтік 

педагог, 

психолог 

4 Гимназия  

дәрігерімен 

бірлескен 

жұмыс 

1. Гимназия  дәрігерімен 

бірлескен жұмыс  

жоспарын бекіту. 

2. Алдын алу екпесі  

туралы  түсінік (МАД 

және  1- сынып ата –

аналарымен жұмыс) 

Денсаулығында  ақауы 

бар  білім  алушыларды  

анықтау 

Ерекше  қажеттілікті  

талап ететін білім  

алушыларды  

 ПМПК -  ға  ұсыну, 

қадағалау. 

 Әлеуметтік 

педагог, 

дәрігер,  

ТІЖО, 

сынып 

жетекшілер 

5 Гимназия  

инспекторымен 

бірлескен 

жұмыс 

Инспектормен бірлескен 

жұмыс жоспарын бекіту 

 Мектептегі  қиын 

және  құқық бұзуға  

бейім  балаларды  

анықтау, есепке алу, 

қолайсыз 

отбасыларды анықтау 

 Әлеуметтік 

педагог 

ТІЖО 

инспектор,   

сынып 

жетекшілер 

№ Айы  Қазан  Жауаптылар  

Апта  1 апта  2 апта  3 апта  4 апта 

1 Ұйымдастыру 

бағыты  

  

Үйде оқытылатын  

балалар  тізімін анықтау 

Білім  алушылардың 

әлеуметтік картасын және 

картотекасын дайындау 

жұмыстарын жалғастыру 

 

Тәртібінде  ауытқуы 

бар балалар  тізімін 

анықтау 

Оралман білім  

алушылардың тізімін 

анықтау 

Әлеуметтік 

педагог,  

ТІЖО, 

ОІЖО, 

сынып  

жетекшілер 

Жетім  білім  алушылар 

тізімін жасау 

Әр сыныпқа әлеуметтік 

диагностикалық куәлік 

(паспорт) дайындау 

 Балаларды  қорғау 

бұрышын ұйымдастыру 

Әлеуметтік 

педагог, 

сынып  

жетекшілер 

2 Әлеуметтік 

диагностикалау 

бағыты  

Білім  алушылармен  

жүргізілген 

диагностикалық  

жұмыстың  нәтижесін 

сынып  жетекшілермен 

таныстыру 

 Аз қамтылған, 

көпбалалы отбасы, 

жетім және  ата – 

анасының 

қамқорлығынсыз 

қалған балалардың 

тұрмысын  анықтау 

Әлеуметтік 

қамқорлықтағы  

балалардың тұрғын – 

жайын зерттеу  актілерін 

жүргізу 

Әлеуметтік 

педагог, 

сынып  

жетекшілер 

3 Гимназия  Сынып  жетекшілерге  Ерекше  білім беру 1 және 5,10 сынып  «Жанжалдарды шешу» Әлеуметтік 



психологымен 

бірлескен 

жұмыс 

кеңес беру жұмыстарын 

ұйымдастыру  

қажеттілігі  бар  

балалармен 

педагогикалық 

консилиум өткізу 

 

білім  алушыларының  

бейімделу  деңгейінің  

қорытындысы 

тақырыбында  тренинг – 

сабақ ұйымдастыру 

педагог,  

ТІЖО, 

психолог  

4 Гимназия  

дәрігерімен 

бірлескен 

жұмыс 

Мектепалды даярлық 

және 1 –сыныптарында   

денсаулығында  ауытқуы 

бар білім  алушыларды 

анықтау  

 Аз қамтылған, 

көпбалалы отбасы, 

жетім және  ата – 

анасының 

қамқорлығынсыз 

қалған  білім  

алушылардың 

денсаулық картасын 

қадағалау 

 Әлеуметтік 

педагог, 

дәрігер  

5 Гимназия  

инспекторымен 

бірлескен 

жұмыс 

Тәрбиесі қиын 

оқушыларды анықтау, 

әлеуметтік тұрғын – 

жайын анықтау. 

 Ата – аналармен 

байланыста болу 

 Әлеуметтік 

педагог, 

инспектор,   

ТІЖО, 

сынып 

жетекшілер 

№ Айы  Қараша  

Жауаптылар  Апта  1 апта  2 апта  3 апта  4 апта 

1 Ұйымдастыру 

бағыты  

«Мейірімді жүрек» атты 

қамқоршылар күніне 

арналған мерекелік 

концерт  

Сынып жетекшілерінің 

әлеуметтік көмекті қажет 

ететін оқушылардың ата – 

аналарымен  байланысын 

қадағалау. 

«Ризашылық  күні»  

мерекелік іс – шара 

«Қуаныш пен 

шаттық» 

 

 

 

Білім  алушылардың  

сабаққа қатысымын  

қадағалау. 

 

Мектептің ішкі есебінде  

тұрған  білім  

алушылармен  кеңес  

беру  жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

 «Менің құқығым» 

тренинг - сабақ 

Әлеуметтік 

педагог 

2 Әлеуметтік 

диагностикалау 

бағыты  

Аз қамтылған, көпбалалы 

отбасы, жетім және  ата – 

анасының 

қамқорлығынсыз қалған  

«Сен  өз  құқығыңды 

білесің бе?» сауалнама 

(8 кл) 

Аз қамтылған, 

көпбалалы отбасы, 

жетім және  ата – 

анасының 

Сауалнама: білім  

алушылардың  асхана 

қызметіне қанағаттану  

деңгейін анықтау. 

Әлеуметтік 

педагог, 

ТІЖО,  

сынып 



білім  алушыларды тегін 

ыстық тамақпен қамту. 

қамқорлығынсыз 

қалған  білім  

алушылардың бос  

уақытын  тиімді  

пайдалануын  

қадағалау 

 жетекшілер 

3 Гимназия  

психологымен 

бірлескен 

жұмыс 

Ерекше  қажеттілігі  бар  

білім  алушылармен 

түзете - дамыту  

жұмыстары 

 

 Педагогикалық 

ұжымға әлеуметтік 

мәртебеге  ие және  

даму  мүмкіндігі  

шектеулі  білім  

алушылармен  

педагогикалық жұмыс 

жүргізуге  кеңес беру.  

 Психолог 

 

4 Гимназия  

дәрігерімен 

бірлескен 

жұмыс 

 Білім  алушылардың 

жалпы денсаулығын 

қадағалау. 

Аз қамтылған, 

көпбалалы отбасы, 

жетім және  ата – 

анасының 

қамқорлығынсыз 

қалған  білім  

алушыларға 

уақытылы  егу  

жұмыстарын  

қадағалау. 

 Әлеуметтік 

педагог, 

дәрігер 

5 Гимназия  

инспекторымен 

бірлескен 

жұмыс 

Құқықбұзушылықтың  

алдын – алу  мақсатында 

іс – шаралар 

ұйымдастыру 

Ата – аналар 

жиналыстарына қатысу 

«Отбасында зорлық – 

зомбылыққа жол жоқ!» 

Дөңгелек үстел 

 

 Қолайсыз отбасыларды 

анықтау  және рейд 

жүргізу 

Әлеуметтік 

педагог, 

инспектор,   

ТІЖО, 

сынып 

жетекшілер 

№ Айы  Желтоқсан   

Жауаптылар  Апта  1 апта  2 апта  3 апта  4 апта 

1 Ұйымдастыру 

бағыты  

  

 Кәсіптік бағдарлау  

«Мен таңдаған кәсіп»  

тренинг – сабақ  11- кл 

Мүмкіндігі  шектеулі  

білім  алушылармен 

жұмыс. 

«Ең жігерлі жан» 

әңгімелесу 

Аз қамтылған, 

көпбалалы отбасы, жетім 

және  ата – анасының 

қамқорлығынсыз қалған  

білім  алушыларды жаңа 

Әлеуметтік 

педагог 

 



(Көшб.мәдениеті70-б) жылдық шыршаға 

қатысуын ұйымдастыру  

2 Әлеуметтік 

диагностикалау 

бағыты  

7-8 – сыныптар арасында 

әлеуметтік 

диагностикалық 

жұмыстар жүргізу  

Жүргізілген 

жұмыстардың 

қорытындысымен жұмыс 

10 -11–сыныптар 

арасында әлеуметтік 

диагностикалық 

жұмыстар жүргізу 

Жүргізілген 

жұмыстардың 

қорытындысымен жұмыс 

Әлеуметтік 

педагог 

3 Гимназия  

психологымен 

бірлескен 

жұмыс 

Білім  алушылардың   

тұлға аралық  қарым – 

қатынастарын  анықтау 

 «Мамандық таңдауда 

қателесуге  бола ма?» 

Тренинг - сабақ 

 Әлеуметтік 

педагог,  

ТІЖО, 

психолог  

4 Гимназия  

дәрігерімен 

бірлескен 

жұмыс 

Медициналық  

қызметкерлермен  бірге  

медициналық тақырыпта  

дәрістер, әңгімелер  

жүргізу.  

 Аз қамтылған, 

көпбалалы отбасы, 

жетім және  ата – 

анасының 

қамқорлығынсыз 

қалған  білім  

алушылардың  

денсаулығын  

қадағалау кезінде 

медбикеге  көмектер 

көрсету. 

 Әлеуметтік 

педагог, 

дәрігер 

5 Гимназия  

инспекторымен 

бірлескен 

жұмыс 

 Құқық бұзуға  бейім   

балалар  арасында 

«Жасөспірім  және заң» 

тақырыбында  дөңгелек 

үстел өткізу 

 Ата – аналармен  құқық 

бұзудың алдын алуға 

байланысты кеңес беру.  

Әлеуметтік 

педагог, 

құқық пән 

мұғалімі, 

ИДН 

қызметкері 

№ Айы  Қаңтар   

Жауаптылар  Апта  1 апта  2 апта  3 апта  4 апта 

1 Ұйымдастыру 

бағыты  

1.Әлеуметтік мәртебеге 

ие  білім  алушыларды  

анықтау 

 

 Аз қамтылған, 

көпбалалы отбасы, 

жетім және  ата – 

анасының 

қамқорлығынсыз 

қалған  білім  

алушыларға  

материалдық көмек 

«Қамқорлық» акциясын 

ұйымдастыру  

Әлеуметтік 

педагог 

 



көрсету 

2 Әлеуметтік 

диагностикалау 

бағыты  

 Ерекше қажеттіліктері  

бар  білім  алушылардың 

сабаққа қатысымын  

бақылау 

Білім  алушылардың  

тегін ыстық тамақпен 

қамтылуын қадағалау 

Білім  алушылармен 

жеке кеңес беру  

жұмыстарын жүргізу 

Сабақ рейдін 

ұйымдастыру 

Әлеуметтік 

педагог 

Дир.т.і.ж 

орынбасары 

Психолог  

 

3 Гимназия  

психологымен 

бірлескен 

жұмыс 

Ерекше қажеттіліктері  

бар  балалармен  түзету – 

дамыту жұмысы  

«Менің отбасым»  дәріс – 

тренинг  сабақ,  7 - сынып 

Білім  алушылардың  

өзіндік бағалау 

деңгейін анықтау 

 Әлеуметтік 

педагог, 

психолог  

4 Гимназия  

дәрігерімен 

бірлескен 

жұмыс 

Білім  алушылардың  

денсаулығын  анықтау 

 Тұмаудың  алдын – 

алу  шараларын 

ұйымдастыру 

 Мектеп 

дәрігері 

5 Гимназия  

инспекторымен 

бірлескен 

жұмыс 

  Жасөспірімдер арасында  

қылмысты болдырмау 

мақсатында  рейд  

жүргізу 

 «Темекі  және  улы 

заттардың зияндылығы» 

әңгіме – сабақ 

7 – 11- кл 

Әлеуметтік 

педагог, 

ТІЖО, 

ИДН 

қызметкері 

№ Айы  Ақпан   

Жауаптылар  Апта  1 апта 2 апта 3 апта 4 апта 

1 Ұйымдастыру 

бағыты  

«Жүректен  жүрекке» 

қайырымдылық шарасын 

ұйымдастыру 

Білім  алушылардың  

тегін ыстық тамақпен 

қамтылуын қадағалау 

 Мүмкіндігі  шектеулі  

білім  алушылармен 

жұмыс  

«Бәрі менің қолымда» 

тренинг – сабақ  

Әлеуметтік 

педагог 

Психолог 

2 Әлеуметтік 

диагностикалау 

бағыты  

Қолайсыз отбасыларын 

анықтау  

 Ата – аналарға  

жадынама  

 Әлеуметтік 

педагог, 

ТІЖО,  

психолог  

3 Гимназия  

психологымен 

бірлескен 

жұмыс 

1.«Өмір ғажайып» 

тренинг (10 -сынып) 

2. «Жүректен  жүрекке» 

қайырымдылық шарасын 

Семинар тренинг: 

Әлеуметтік желіде  

баланың  қауіпсіздігін  

қалай  қамтамасыз етеміз 

Дарынды  балалармен 

жеке тұлғалық өсу 

тренингтері 

Ерекше білім беруді 

қажет  ететін білім  

алушылармен 

психологиялық сабақ 

Психолог  

Әлеуметтік 

педагог 

 



ұйымдастыру (мұғалімдермен жұмыс) 

 

Таным қуанышы 

 

4 Гимназия  

дәрігерімен 

бірлескен 

жұмыс 

Білім  алушылардың  

денсаулығын  бақылау 

 Инфекциялық аурулар 

туралы әңгіме жүргізу 

 Әлеуметтік 

педагог, 

дәрігер,  

ТІЖО 

5 Гимназия  

инспекторымен 

бірлескен 

жұмыс 

Ата – аналар  

жиналысына  қатысу 

  Қолайсыз  отбасыларын  

анықтау мақсатында 

рейд жүргізу 

Әлеуметтік 

педагог, 

ТІЖО, 

ИДН 

қызметкері 

№ Айы  Наурыз   

Жауаптылар  Апта  1 апта  2 апта 3 апта  4 апта 

1 Ұйымдастыру 

бағыты  

«Ризашылық пен алғыс» 

атты қайырымдылық  

шараларын ұйымдастыру 

 «Табысқа  жету 

жолы»  8-9 - кл 

 Әлеуметтік 

педагог 

2 Әлеуметтік 

диагностикалау 

бағыты  

Сауалнама: білім  

алушылардың  асхана 

қызметіне қанағаттану  

деңгейін анықтау. 

Жеке кеңес беру  

Білім  алушылардың  

сабаққа қатысымын  

бақылау 

Қиын баламен жұмыс Білім  алушылардың  

көктемгі  демалыстарын 

тиімді  өткізуін 

қадағалау  

Әлеуметтік 

педагог, 

ТІЖО,  

психолог  

3 Гимназия  

психологымен 

бірлескен 

жұмыс 

Ерекше  қажеттіліктері  

бар  білім  алушыларға 

психологиялық мінездеме 

беру 

4-сынып  білім  

алушыларын  зерттеу 

жұмыстары 

Білім  алушылар 

арасындағы  

құқықбұзушылықты  

анықтау 

 Психолог, 

әлеуметтік 

педагог,  

ТІЖО 

4 Гимназия  

дәрігерімен 

бірлескен 

жұмыс 

 Ерекше қажеттіліктері  

бар  білім  алушылардың  

денсаулығын қадағалау 

 Әңгіме жүргізу 

Жұқпалы аурудың алдын 

алу (10-11- сыныптар) 

Медбике,  

әлеуметтік 

педагог,  

ТІЖО 

5 Гимназия  

инспекторымен 

бірлескен 

жұмыс 

Балалардың сабаққа 

қатысымын қадағалау 

(рейд) 

  Көктемгі демалыс 

кезіндегі  қауіпсіздік 

шаралар 

Әлеуметтік 

педагог, ИДН 

қызметкері 

 Айы  Сәуір   

Жауаптылар  Апта  1 апта  2 апта 3 апта  4 апта 

1 Ұйымдастыру 2- сәуір бүкіләлемдік  «Жұлдыз-ай» фестиваліне Білім  алушылардың Кәсіптік бағдар:  Әлеуметтік 



бағыты  аутизм  туралы ақпарат 

тарату күніне  

байланысты   «Қоғамдағы  

аутизм  мәселелері»  

ерекше балаларды 

қатыстыру  

  

әлеуметтік 

қызығушылығын  

анықтау 

«Мен таңдаған кәсіп» 

пікірталас 

педагог,  

ТІЖО 

 

2 Әлеуметтік 

диагностикалау 

бағыты  

Зорлық – зомбылықтың  

алдын алу 

(5 – 7 сынып) 

Кәсіби бағдар бойынша 

әңгіме жүргізу 9 -кл 

 Сауалнама: білім  

алушылардың  асхана 

қызметіне қанағаттану  

деңгейінің қорытындысы  

бойынша ұсыныс,  кеңес 

беру жұмыстары 

Әлеуметтік 

педагог,  

ТІЖО 

 

3 Гимназия  

психологымен 

бірлескен 

жұмыс 

2- сәуір бүкіләлемдік  

аутизм  туралы ақпарат 

тарату күніне  

байланысты   «Қоғамдағы  

аутизм  мәселелері» ата-

аналар 

 Мектепалды  даярлық 

сынып  білім  

алушыларының  

1- сыныпқа 

дайындығын  анықтау 

 Психолог, 

әлеуметтік 

педагог,  

ТІЖО 

 

4 Гимназия  

дәрігерімен 

бірлескен 

жұмыс 

 Дәрігерлік кеңес беру 

жұмыстары 

 Ерекше қажеттіліктері  

бар  білім  алушылардың  

денсаулығын қадағалау 

Әлеуметтік 

педагог, 

дәрігер,  

ТІЖО 

5 Гимназия  

инспекторымен 

бірлескен 

жұмыс 

 Өрт қауіпсіздігі  туралы  

әңгіме 

 Балалар  қауіпсіздігі 

Бастауыш сынып  білім  

алушыларымен түсінік 

жұмыстары 

Әлеуметтік 

педагог, ИДН 

қызметкері 

№ Айы  Мамыр  

Жауаптылар  Апта  1 апта 2 апта 3 апта 4 апта 

1 Ұйымдастыру 

бағыты  

Ыстық тамақпен 

қамтылуын қадағалау 

 Жазғы лагерьге 

баратын білім  

алушылардың тізімін 

құру 

Қала  сыртындағы және 

мектеп жанындағы  

лагерлерге оқушыларды 

тіркеу 

Әлеуметтік 

педагог 

2 Әлеуметтік 

диагностикалау 

бағыты  

 11-сынып  білім  

алушыларының  тестке 

дайындығын бақылау 

  Әлеуметтік 

педагог,    

ТІЖО 

3 Гимназия  

психологымен 

бірлескен 

жұмыс 

 Емтихан тапсыратын 

білім  алушылардың 

дайындығын қадағалау 

Жүргізілген   

жұмыстардың  

қорытындысын 

талдап, пән 

 Психолог  



мұғалімдері және  

сынып  жетекшілерге 

таныстыру 

(гимназияішілік 

бақылауға алынған  

білім  алушылар)  

4 Гимназия  

дәрігерімен 

бірлескен 

жұмыс 

Аз қамтылған, көпбалалы 

отбасы, жетім және  

 ата – анасының 

қамқорлығынсыз қалған  

білім  алушылардың 

денсаулығын 

профилактикалық – 

медициналық бақылаудан 

өткізу 

 Лагерге баратын білім  

алушыларға  

медициналық  

анықтамаларды  

ұйымдастыру. 

 Медбике  

5 Гимназия  

инспекторымен 

бірлескен 

жұмыс 

 Жазғы демалыс кезіндегі  

қауіпсіздік  ережелерімен 

таныстыру. 

  Әлеуметтік 

педагог,  

ИДН 

қызметкері 

№ Айы  Әдістемелік  ұйымдастыру  жұмыстары Жауаптылар 

 Апта  Жыл бойы  

1 Ұйымдастыру 

бағыты 

Әдістемелік  оқу  

құралдарын жинақтау, өз 

білімін  жетілдіру 

Ата – аналарға, 

оқушыларға және  

мұғалімдерге жадынама  

дайындау.  

Әлеуметтік қолдауды 

қажет  ететін білім  

алушыларға  демеушілер  

тарапынан қолдау 

жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Аудандық, 

мектепішілік  

жиналыстарға  қатысу 

Семинарларға, 

байқауларға  қатыс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Әлеуметтік 

педагог 
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