Цель: Организация эффективной работы социально-педагогической службы.
Мақсаты: Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің тиімді жұмысын ұйымдастыру.
Задачи:
Создать благоприятные условия для развития личности студентов, социальной
адаптации;
Проводить мероприятия, направленную на профилактику правонарушений,
пропаганду ЗОЖ;
Оказывать социально-информационную помощь, направленную на обеспечение
студентов, родителей, законных представителей информацией.
Міндеттері:
Студенттер тұлғасының дамуына, әлеуметтік бейімделуіне қолайлы жағдай жасау;
Құқық бұзушылықтардың алдын алуға, СӨС насихаттауға бағытталған іс-шаралар
өткізу; Студенттерді, ата-аналарды, заңды өкілдерді ақпаратпен қамтамасыз етуге
бағытталған әлеуметтік-ақпараттық көмек көрсету.

План мероприятий
Іс-шаралар жоспары
№
п/
п

Мероприятия
Іс-шаралар

1.

2.

Сроки
Уақыты

l. Организационная работа
1. Ұйымдастыру жұмысы
Утверждение планов
август – сентябрь
межведомственного взаимодействия.
тамыз-қыркүйек
Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
жоспарларын бекіту.
Составление списков малоимущих,
многодетных семей.

сентябрь-октябрь
қыркүйек-қазан

Аз қамтылған, көп балалы
отбасылардың тізімін жасау.

3.

4.

Составление социальных паспортов,
сбор информации по отделениям.

сентябрь-октябрь

Әлеуметтік паспорттар жасау,
бөлімшелер бойынша ақпарат жинау.

қыркүйек-қазан

Разработка плана по адаптации

Ответствен
ные
Жауапты
Социальный
педагог
Әлеуметтік
педагог
Социальный
педагог,
кураторы
Әлеуметтік
педагог,
кураторлар
Социальный
педагог,
заведующие
отделениями
Әлеуметтік
педагог,
бөлім
меңгерушіле
рі
Социальный

обучающихся детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

5.

Жетім балалар мен ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балаларды
бейімдеу бойынша жоспар әзірлеу.
Заведение учетных карт на
обучающихся «группа риска».

Сентябрь
қыркүйек

педагог
Әлеуметтік
педагог

сентябрь-ноябрь

Социальный
педагог

қыркүйек-қараша

6.

"Тәуекел тобы" бойынша білім
алушыларға есепке алу карталарын
құру.
Формирование списков обучающихся
занимающихся в творческих
объединениях, кружках, секциях.

Әлеуметтік
педагог
сентябрь
қыркүйек

Шығармашылық бірлестіктерде,
үйірмелерде, секцияларда
шұғылданатын білім алушылардың
тізімін қалыптастыру.

Социальный
педагог,
педагогорганизатор
Әлеуметтік
педагог,
ұйымдастыр
ушы-педагог

II. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся
II. Білім алушылардың әлеуметтік құқықтары мен кепілдіктерін қамтамасыз ету
7. Своевременное оказание социальной
в течение учебного
Социальный
помощи и поддержки
года
педагог
студентам, находящимся в социально опасном положении
Әлеуметтік
оқу жылы
педагог
Әлеуметтік қауіпті жағдайдағы
ағымында
студенттерге әлеуметтік көмек және
қолдау көрсету
8.

Содействие в создании обстановки
психологического комфорта и
безопасности
студентов в колледже

в течение учебного
года

Социальный
педагог

оқу жылы
ағымында

Әлеуметтік
педагог

Колледждегі студенттерге
психологиялық жайлылық жасауға
жәрдемдесу
III. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же
лицами из их числа
III. Жетім балалармен және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен, сондай-ақ
олардың қатарындағы адамдармен жұмыс
9. Формирование личных дел,
Сентябрь - октябрь
Социальный
педагог
корректировка
қыркүйек
қазан
списков детей-сирот, детей, оставшихся
Әлеуметтік
без попечения родителей.
педагог

Ата-ана қамқорлығынан қалған, жетім
студенттердің жеке істерін қарау
10. Сбор информации о детях, находящихся
под опекой.
Қамқорлықтағы балалар туралы ақпарат
жинау.
11. Контроль посещаемости, успеваемости
и поведения студентов – сирот.
Жетім студенттердің сабаққа қатысуын,
үлгерімін және мінез-құлқын бақылау.

12. Индивидуальное знакомство, беседы с
сиротами. Выявление проблем, оказание
содействия в решении проблемных
вопросов.

в течение учебного
года
оқу жылы
ағымында

Социальный
педагог
Әлеуметтік
педагог

в течение учебного
года

Социальный
педагог

оқу жылы
ағымында

Әлеуметтік
педагог

в течение учебного
года

Социальный
педагог

оқу жылы
ағымында

Әлеуметтік
педагог

июнь-сентябрь

Социальный
педагог

Жеке танысу, әңгімелесу
Мәселелерді анықтау, проблемалық
мәселелерді шешуге көмек көрсету.
13. Контроль трудоустройства сирот –
выпускников.

маусым-қырқүйек
Әлеуметтік
педагог

Жетім-түлектердің жұмысқа
орналасуын бақылау.
14. Вовлечение студентов сирот в
общественную жизнь колледжа
(посещение кружков, секций и т.д.)
Жетім студенттерді
колледждің қоғамдық өмірі
(үйірмелерге, секцияларға бару және т.
б.)
15. Посещение студентов сирот на дому с
целью изучения социально-бытовых
условий.
Жетім студенттердің әлеуметтіктұрмыстық
жағдайын зерделеу мақсатында үйіне
бару

в течение учебного
года

Социальный
педагог

оқу жылы
ағымында

Әлеуметтік
педагог

в течение учебного
года

Социальный
педагог

оқу жылы
ағымында

IV. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом
IV. Педагогикалық ұжыммен өзара әрекеттесу бойынша жұмыс
16. Консультирование руководителей групп
в течение учебного
года
по

Әлеуметтік
педагог

Социальный
педагог

проведению диагностических
мероприятий
и тестирования.
Топ жетекшілеріне кеңес беру
диагностикалық іс-шаралар жүргізу
және тестілеу.
17. Консультации по составлению
педагогических характеристик и
представлений на студентов.
Студенттерге педагогикалық
сипаттамалар мен ұсыныстар жасау
бойынша кеңес беру.
18. Разработка рекомендаций, алгоритмов в
работе со студентами «группы риска» и
оказание индивидуальной помощи,
организация консультаций
специалистов.

оқу жылы
ағымында

Әлеуметтік
педагог

в течение учебного
года

Социальный
педагог

оқу жылы
ағымында

Әлеуметтік
педагог

в течение учебного
года

Социальный
педагог

оқу жылы
ағымында

Әлеуметтік
педагог

"Тәуекел тобының" студенттерімен
жұмыс және
жеке көмек көрсету, мамандардың
консультацияларын ұйымдастыру.
V. Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета
V. Әр түрлі есепте тұратын білім алушылармен жеке жұмыс
19. Оформление учетных карт на
студентов,
поставленных на внутриколледжный
контроль.

в течение учебного
года

Социальный
педагог

оқу жылы
ағымында

Әлеуметтік
педагог

в течение учебного
года

Социальный
педагог

Колледжішілік бақылауға қойылған
студенттерге есеп карталарын ресімдеу
20. Посещение на дому студентов,
составление
актов обследования условий жизни и
воспитания.
Студенттердің үйіне бару,
өмір сүру және тәрбие жағдайларын
зерттеу актілерін құрастыру.
21. Проведение классных часов,
посвященных
пропаганде здорового образа жизни,
профилактике безнадзорности,
наркомании, токсикомании,

оқу жылы
ағымында

Әлеуметтік
педагог

в течение учебного
года

Социальный
педагог

оқу жылы
ағымында

Әлеуметтік
педагог

алкоголизма,
табакокурения и правонарушений,
оказание помощи кураторам по
проведению такого рода классных
часов,
предоставление дополнительных
материалов по данной тематике.
Салауатты өмір салтын насихаттау,
қараусыздықтың алдын алу,
нашақорлық, токсикомания,
алкоголизм,
темекі шегу және құқық бұзушылық,
кураторларға көмек көрсету
осындай сынып сағаттарын өткізу,
қосымша
осы тақырып бойынша материалдар
дайындау.
22. Беседа сотрудников прокуратуры,
ОПДН
ОМВД со студентами по профилактике
подростковой преступности в
соответствии с планом совместной
работы
Прокуратура қызметкерлерімен сұхбат
жүргізу. Студенттер арасында қылмыс
түрлерін алдын алу мақсатында
кездесулер ұйымдастыру.
23. Анализ итогов успеваемости студентов
«группы риска» по сессиям.

по плану
жұмыс жоспары
бойынша

декабрь, июнь

желтоқсан, маусым
"Тәуекел тобының" студенттерінің
сессиялар бойынша үлгерімінің
нәтижелерін талдау.
VI . Диагностико – аналитическая деятельность
VI . Диагностикалық-аналитикалық қызмет
24. Диагностика социальных условий
сентябрь, октябрь
жизни студентов (семья, круг общения,
қыркүйек, қазан
интересы и потребности).
Студенттердің әлеуметтік өмір сүру
жағдайларын диагностикалау (отбасы,
қарым-қатынас шеңбері,
қызығушылықтары мен қажеттіліктері).

Социальный
педагог
Әлеуметтік
педагог

Социальный
педагог
Әлеуметтік
педагог

Социальный
педагог
Әлеуметтік
педагог

25. Мониторинг занятости студентов во
внеурочное время (отдельно для детей
«группы риска»).
Студенттердің сабақтан тыс уақыттағы
жұмыспен қамтылуын мониторингілеу
("тәуекел тобындағы"балалар үшін
жеке).
26. Проведение анонимного социальнопсихологического тестирования на
раннее выявление употребления
наркотических средств, токсикомании.

октябрь, февраль

Социальный
педагог

қазан, ақпан
Әлеуметтік
педагог

сентябрь

Социальный
педагог

қыркүйек
Әлеуметтік
педагог

Есірткі заттарын, уытқұмарлықты ерте
анықтауға жасырын әлеуметтікпсихологиялық тестілеу жүргізу.
VII. Организационная и координационная деятельность
VII. Ұйымдастыру және үйлестіру қызметі
27. Взаимодействие со специалистами
социальных служб, ведомственными и
административными органами для
принятия мер по социальной защите и
поддержки студентов:
-с КДН
-с отделом опеки и попечительства;
-с управлением социальной защиты
населения;
-с органами здравоохранения;
-центром занятости населения
Мамандармен өзара әрекеттесу
әлеуметтік қызметтер, ведомстволық
және
үшін әкімшілік органдар
студенттерді әлеуметтік қорғау және
қолдау бойынша шаралар қабылдау:
- КДН-мен
- қорғаншылық және қамқоршылық
бөлімімен;
- әлеуметтік қорғау басқармасымен
халықтың;
- Денсаулық сақтау органдарымен;
- халықты жұмыспен қамту орталығы

в течение учебного
года
оқу жылы
ағымында

Социальный
педагог
Әлеуметтік
педагог

VIII. Участие в работе комиссий
VIII. Комиссия жұмысына қатысу
28. Участие в работе Совета профилактики
в течение учебного
года
Алдын алу Кеңесінің жұмысына қатысу
оқу жылы
ағымында
29. Участие в работе педагогического
Совета

в течение учебного
года

Педагогикалық кеңестің жұмысына
қатысу
30. Участие в работе КДН
КДН жұмысына қатысу

31.

32.

оқу жылы
ағымында
в течение учебного
года
оқу жылы
ағымында
IX.Методическая работа
IX.Әдістемелік жұмыс
Посещение обучающих семинаров,
в течение учебного
педагогических советов
года

Социальный
педагог
Әлеуметтік
педагог
Социальный
педагог
Әлеуметтік
педагог
Социальный
педагог
Әлеуметтік
педагог
Социальный
педагог

Оқыту семинарларына, педагогикалық
кеңестерге қатысу

оқу жылы
ағымында

Әлеуметтік
педагог

Работа над темой по самообразованию
Жұмыс тақырыбы бойынша өз білімін
жетілдіру

в течение учебного
года

Социальный
педагог

оқу жылы
ағымында

Әлеуметтік
педагог

в течение учебного
года

Социальный
педагог

оқу жылы
ағымында

Әлеуметтік
педагог

33. Разработка рекомендаций для классных
руководителей по взаимодействию с
обучающимися по итогам тестирования
Сынып жетекшілеріне тестілеу
қорытындысы бойынша білім
алушылармен өзара іс-қимыл жасау
бойынша ұсынымдар әзірлеу

