«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы»КММ
«Шал ақын ауданының білім бөлімі» КММ
«Жалтыр негізгі мектебі»КММ-ның әлеуметтік ұстаздың
2021-2022 ж. 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
іс-қимылда 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 41 оқушы бар.Олардың бәрі 100% ыстық
тамақпен қамтамасыз етілген.
1-9 сыныптардан 12 оқушы Жалпы оқу қорынан ыстық тамақпен
қамтамасыз етілген. 1-4 сыныптардан 19 оқушының ішінде 6 оқушы
Жалпы оқу қорынан тегін тамақтанады,5-9 сыныптарда 22 оқушы бар,
6 оқушы Жалпы оқу қорынан тегін тамақтанады.
Аз қамтылған отбасылар
«табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен»
Жалпы оқу қорынан тегін тамақтанатын 12 оқушы тізімі
Оқу жылының басында :12 оқушы Оқу жылының аяғында:12 оқушы
Арыстан Дінмұхаммед
Арыстан Дінмұхаммед
Арыстан Ербұлан
Арыстан Ербұлан
Әміржан Назым
Әміржан Назым
Әміржан Санжар
Әміржан Санжар
Дулат Аяна
Дулат Аяна
Дулат Фарида
Дулат Фарида
Дулат Ерсұлтан
Дулат Ерсұлтан
Дулат Ербатыр
Дулат Ербатыр
Есілбай Айша
Есілбай Айша
Есілбай Жансая
Есілбай Жансая
Муканова Назерке
Муканова Назерке
Төлеміс Назия
Төлеміс Назия
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.
2021 жылдың 7-шілдесінен 30-қыркүйек аралығында «Мектепке жол»
акциясының жоспары жасалып,бекітілді. Жоспар бойынша ауылымыздың 8
шағын ауданы араланып,ондағы балалар тіркеуге алынды. Тіркеу бойынша
Жалтыр ауылында мектепке дейіңгі жастағы 12 сәби,олардың ішінде 6 сәби
шағын орталыққа қатынасса,мектеп алды даярлық тобында 4 бүлдіршін
тәрбиеленеді.Сондай-ақ мектеп жасындағы 41 оқушы мен 6 студент бар екені
анықталды.Осы отбасыларында өсіп тәрбиеленіп келе жатқан 74.Акция
аясында біздің елде жеке кәсіпкерлер
мен шаруақожалықтардың
басшылары әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылардың балаларына
қамқорлық көрсетуді дәстүрге айналдырған. Демеушілер . «Гермес-Агро»
ЖШС Окунев В.C Сабит Айтөреге 20000 теңгеге спорттық киім әперсе,
мектеп директоры Жантокена М.Қ. Дулат Фарида 15000 теңгеге спорттық
киім және 4000 теңгеге оқу құралдары.Ал «Снатай» ЖШС Оспанов
Е.Е.Төлеміс Нәзияға 5000 теңгеге оқу құралдарын әперген болатын.Мектеп
ұжымы мектеп табалдырығын аттаған 2 оқушыға 5000 теңгеге мектеп
құралдарын әперген болатын.
1 қыркүйек күні Білім күніне арналған «Сыңғырла,алғашқы қонырау»атты
салтанатты жиын өткізілді.Сонымен қатар «Тәуелсіздік жетістіктері»атты
сынып сағаттары
өткізілді. Сонымен қатар мектеп ұжымы мектеп
табалдырығын аттаған 2 оқушыға 5000 теңге көлемінде мектеп құралдарын
әперген болатын.
Жылдық жоспар негізінде айлық, апталық жоспарлар жасалып, жоспар
бойынша төмендегі жұмыстар жасалды.
03.06.2021 және 14.09.2021 жылдары аралығында «Қауіпсіз мектеп
автобусы» Республикалық онкүндігі өтілді.
Бұл онкүндіктің мақсаты: балаларды білім беру ұйымдарына тасымалдауды
ұйымдастыру бараысында олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мектеп
автобустарымен тасымалдауды жүзеге асыру кезінде жол-көлік
оқиғаларының алдын алу.
1)https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid04Yp1MuiAshmHXy2B
3A9oQUoW2ddB3jnegRX9GpinFKvds4FqXaceTNpPBM6oXLiLl
2)https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid02N6eZdYwXr5JdSU7e
Eywcyqeorcnq3TSr7CM6h8qM3zvwiHkqVf7z2dRGVNCv1KShl
3)https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid04Yp1MuiAshmHXy2B
3A9oQUoW2ddB3jnegRX9GpinFKvds4FqXaceTNpPBM6oXLiLl

14.09 күні 5-6 сынып оқушыларымен " Электр қауіпсіздігі" тақырыбында
сынып сағаты өтті. Сабақтың мақсаты:Оқушыларға электр тоғы туралы
түсінік беру. Электр тоғының қауіпті екенін және олармен қалай жұмыс
жасау керек екенін түсіндіру.Электр қауіпсіздігі бойынша әлеуметтік
жұмыстың тиімділігін арттыру. Сабақ барысында балалар постер құрап,
бейнебаян тамашалады.
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid037sTPgyGHet5EhVwoN
Mitx7eSstza4NwJ3r4etZTiPXexYhyv1C4S18SWE14GiyMYl
16 қыркүйек 2021 ж Жалтыр негізгі мектебінде 8- сынып оқушыларымен
«Электр зақымданудан сақтану» тақырыбында сынып сағатты өтті.
Бейнетаспа қаралып, оқушылар керек ережелерді жазып отырды. Сөзжұмбақ
шешті, өз ойларын ортаға салды. Қауіпсіздікті сақтау- өз өміріңді сақтау деп
қорытындылады.
16 қыркүйек күні Жалтыр негізгі мектебінде бастауыш сыныптарында
"Электр қауіпсіздігі"тақырыбында сынып сағаты өткізілді.Мақсаты:электр
құрылғыларын пайдаланғанда қауіпсіздік шараларын сақтау және алдын алу.
1)https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid06pjhnjRvLw8J88P84hk
bDzCdBUSWs8DbqXCJUEctuZ1h8YMQHk5uTfBpN6oVPtRRl
2)https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid0tvrb9FsSQProo6NK9h
Mdhd1G1GnG28sbM7iNP2gxKBvUhMgCH2zXQWa9xwroasmtl
12.11.2021-19.11.2021 аралығында «Зорлық-зомбылықсыз балалық шақ» атты
науқан өтті.
Жалтыр негізгі мектебінде " Қатігездік және зорлық-зомбылықсыз балалық
шақ" атты науқан басталған болатын.
Науқанымыздың мақсаты: балаларға қатігездік пен немқұрайлықпен қарау
проблемасына қоғамның назарын аудару және қоғамда балаға зорлық зобылық қолайсыз болып, жасына,даму деңгейіне,әлеуметтік мәртебесіне
қарамастан әр адамның өмірі мен әл-ауқаты жоғары болатын сенімдерді
қалыптастыру
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid02p4mKtYVQzTpnoCmL
WMw5gRh6roXWqy55KMoEuDbbKUAXVGipTSRY1kd1kiqN68cgl
Жалтыр негізгі мектебінде " Көше" атты ведомстволық рейдттік жұмыстары
жүргізілген болатын.
Рейдіміздің мақсаты: жасөспірімдер тарапынан зорлық-зомбылық пен
қатігездіктің алдын алу шаралары және құқықбұзушылық байқалмады.
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid0Eq6fUUZdmomutkGJocg
9BhdUr8hUFm2ZPgqoBLH95HissBWwDLBJWiV6qQpnMaqMl
15 -ші қараша 5-6 сыныптарында тәрбие сағаты өтті.
Тәрбие сағатының тақырыбы:« Біз зорлық- зомбылыққа қарсымыз»
Тәрбие сағатының мақсаты: оқушыларға зорлық-зомбылық туралы мағлұмат
беру, адамның жаны мен тәніне үлкен зардап әкелетін соққы екенін түсіндіру

және зорлыққа қарсы біздің елімізде заң бар екенін айту. Оқушыларға
толеранттылық туралы мағлұмат бере отырып, өздері жүрген орталарында
мейірімді болуға, бұзақылық істерге бармауға, адами бойларындағы
қасиеттерін сақтауға, әдепті де, тәртіпті де тұлға болып өсуін тәрбиелеу.
Тәрбие сағатының түрі: жаңа ұғымдарды талдау, талқылау.
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid0Kr9Geaw1sszdAbN4d7do
JG1JHxLaF8uKy4iNRp7KFZM4DdXPxjLMThzoPHn1VDi9l
Мектептегі және мектептен тыс ортадағы психологиялық және физикалық
зорлық зомбылық туралы онлайн талқылау 7-9 сынып оқушыларымен
өткізілді. Зорлық зомбылықтың түрлері қарастырылып, кері байланыс
алынды. Сонымен қатар мектеп мұғалімдерімен де жиналыс өткізіліп,
мектептегі зорлық зомбылықтың алды алу бойынша мектеп психологымен
дәріс өткізілді
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid033n2sUNUFNyL5HH3Bq
8deMTLU66kWqYP8maquGkzKnQNYXxVxk53xp6Aw6ruwrB69l
"Қатігездіксіз және зорлық зомбылықсыз балалық шақ атты науқанның
өтуіне байланысты жоспар бойынша " Қауіпсіз интернет нысандары және
оқушылар үшін қауіпсіз интернет әдістері" атты тәрбие сағаты өтілді.
Сабағымыздың мақсаты: ощушыларға интернетті дұрыс пайдалану жолдары,
зияны және пайдасы туралы түсінік беру, интернет желісіндегі әр түрлі
блоктарымен таныстыру.
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid02WPVz7u3DTdDWjvsA
GB6Aw7ncokCWkgtLP3qdDDGVyHq6aqXSeYt2SQvMF7sAFJdtl

Құқықбұзушылық бойынша 2021-2022 жылдың есебі
Адам құқықтарын сақтау, өз құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыруға
дайындық қабілеттілігін қалыптастыру мақсатында 8- сынып оқушыларымен
17.11 «Бала құқығы-асыл қазына» атты сынып сағаты өтті. Балалар адамға
қатысты барлық құқықтарға ие, бірақ ересектерге қарағанда өз құқықтарын
қорғау мүмкіндіктері аз болғандықтан ерекше құқықтық қорғауды қажет
етеді. Қазақстанда балалардың құқығын қорғау үшін арнайы күндер берілген.
Сынып сағатында осы арнайы құжаттардың күндері қарастырылды. Әрбір
оқушы «Менің құқығым» деп өз құқықтарын айта алды. Заң, тәртіп жайлы
мақал-мәтелдердің жалғасын тауып білімдерін көрсетті. «Кім тапқыр?»
ойынында құқық жайлы білімдерімен жарысты.
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid0aDrSykaX42CBXZ7Ccyi
eFxHn94LWVoAzi8CgvEH8TJpxERgJLzcot5BgauDUcJFFl
«Құқық бұзушылық және заңдық жауапкершілік»

Сабақтың мақсаты: оқушыларға қылмыс ұғымын және түрлерін, қылмыс
жасаған жағдайда азаматтарға берілетін жазалар туралы, құқықтың барлық
салаларын құрметтей отырып, заң алдында барлық азаматтардың теңдігі,
ешкімнің ар – намысына тимеуге және балағаттауға, бөтеннің мүлкіне қол
сұқпауға, сонымен бірге оқушыларға құқық бұзушылықтың алдын алуға,
құқық бұзғаны үшін кінәлі азаматтардың заң бойынша жауапқа
тартылатындығы туралы түсіндіру.
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid0KjUtJDtmFEWm6wswFK
kaGyjnepCeETW7eiMNjhfC1ZskwEXD1WGpi1vLGBiqu4xQl
"Жалтыр негізгі мектебі " КММ 2021 жылдың 19 қараша күні құқық пәнінің
мұғалімі Сексембай С.Е.Тelegram -"Вala Qorgay" чатында мектеп оқушылары
арасында түсіндірме жұмыстарын өткізді. Мақсаты: балалардың құқықтары
мен заңды қызығушылықтарын күшейту.
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid0yv3WovQeiwy7k6QXgQ
U7gGFA3hHNJtNBrQsXuxN7SbXnpTqBETVhfWKwxpT2Xa6vl
Тақырыбы: “Құқық бұзушылық және жауапкершілік»
Мақсаты:
а) Оқушылардың құқықтық сана-сезімін қалыптастыру және дамыту
ұйымшылдықпен тәртіптіліктің тиімді жолдарын үйрету, жауапкершілікті
арттыру;
ә) Оқушылардың ойлау, тыңдау, өз ойларын еркін жеткізе алу мәдениетін
дамыту, шығармашылық қабілеттерін шыңдау.
б) Құқықтық нормативтік актілерді орындай, құрметтей білуге үйрету,
адамгершілікке, елжандылыққа, құқықтық сауаттылыққа тәрбиелеу.
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid0u68zgV2HKC6PSGwDTh
zLL8DKykBX5xpSii2my8STrp4hBNA5xLhf1qxduayqPwJMl
8-9 сыныптарымен кәмелетке толмағандар арасында жыныстық қол
сұғылмаушылыққа қарсы және құқық бұзушылықтың алдын- алу туралы
дәріс өткізілді. Дәрістің мақсаты жасөспірімдер арасындағы құқық
бұзушылықтың түрлерімен танысып, оларға қатысты шараларды біліп қана
қоймай, өз құқықтарын қорғай алу. Оқушыларға бала құқықтары жайлы
жадынамалар таратылды.
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid02BBLckHEUESyhD97s3c
YURCCnJeCGddWntQ8P9rBDxqJFpnRtojEFAjWFx9bvKZF9l
Құқық бұзушылықтың алдын алу және білім алушылардың құқықтық
мәдениетін арттыру мақсатында 7-сыныптың сынып жетекшісі Сексембай
С.Е. онлайн сынып сағатын өткізді.
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid023hLZUsv6tbdUSrDjxQT
5APn9PEMsy7AqUXxwhita4L5dvLe1uYVphp2RrGDsQrJ5l
Құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында 7-сынып оқушыларына
биология пәнінің мұғалімі “Арақ, темекі және есірткінің адам ағзасына
зияны” тақырырыбында дәріс өткізді. Сонымен қатар мектептің әлеуметтік

ұстазы 8-9 сыныптын оқушыларына “Зиянды заттардың зардаптары”
тақырыптарында тәрбиелік ойын ұйымдастырды. Өткізілген шаралардың
негізгі мақсаты: еліміздің әрбір азаматын зиянды әдеттерден сақтандыру,
олардың денсаулыққа, болашақ ұрпаққа жау екендігін түсіндіру, өркениетті
елімізге лайықты зиянды әдеттерге қарсы күресетін білімді тұлға тәрбиелеу.
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid0MrnBV2zKNoHGYxRpZ
7vyZdAeL9AZG4BKPAr8SVEAYmR3esWUMM82nnA5ZsKgBAAYl
Жалтыр негізгі мектебінде.“Қылмыстық жауапкершіліктің мәні неде?”
тақырыбында құқық пәнінің мұғалімі Серікболсын Ерболұлы 9 сынып
оқушыларымен дәріс сағатын өткізді. Көзделген мақсат құқықтық
жағдаяттарды талдау арқылы қылмыстық жауапкершіліктің мәні мен
қызметін түсіндіру болды. Тәрбие сағаты барысында оқушылар түрлі
жағдаяттар қарастырды, шешу жолдарын іздеп, бірқатар сұрақтарға жауап
берді. Оқушылар қылмыстық жауапкершіліктің мәні мен қызметін тереңірек
түсінді.
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid02x9vzRCqDGZCkyEZpw
tneQ7q69mf27ccjpxPP2fwz5JqwK6dYd55LtUY6HHwmBDQKl
Заман талабы мектеп жасындағы балалардың арасында құқық бұзушылық
пен зиянды заттардың алдын алу жұмысының белсенді, тиімді, жаңа
жолдарын таңдау мақсатымен «Жалтыр негізгі мектебі» КММ-де 2021
жылғы 5 қазан күні учаскелік инспектор- Муканов Ұ.Қ. оқушылармен
кездесуі ұйымдастырылды. Өйткені, қазіргі таңда жасөспірімдердің арасында
өз уақыттарын тиімді пайдалана білмеуі, ата – ананың баласына тәрбие
беруде жеткілікті уақыт бөлмеуі, ақпараттың шектеусіз әрі еркін берілуі,
«қиын» немесе толық емес жанұяда тәрбиеленуі, отбасындағы кикілжің мен
ажырасу және отбасының төмен әлеуметтік жағдайының, жағымсыз ортаның
кері ықпалы сияқты жағдайлар балалардың сана – сезіміне кері әсерін тигізіп,
жастар мен жасөспірімдер арасында түрлі келеңсіз іс – әрекеттердің көбеюіне
әкеліп соқтыруда. Сондықтан да, балалар мен жасөспірімдер арасында
қылмыс пен құқық бұзушылықтың, суицидтік әрекеттерді болдырмау және
оның алдын алу бағытындағы жұмыстарға басты назардың аударылуы заңды.
Учаскелік инспектор балаларға құқық бұзушылық, қылмыстық туралы
түсіндірді. Оқушылардың сұрақтарына жауап берді. Кездесуі қызықты өтті.
Мектебімізде оқушылар мектеп табалдырығын алғаш аттаған күннен бастап ақ, олардың бойында құқықтық мәдениетті қалыптастыру мақсаты көзделеді.
Оларға құқықтары мен міндеттері түсіндіріліп, лездемелерде мектеп
ережесіне сай нақты талаптарды орындау керектігі үнемі ескертіле отырып,
қандай жағдайда да құқықтары қорғалатындығы жөнінде айтылады.
Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алудың бірден – бір
жолы – бұл оқушылардың бос уақытын тиімді өткізуін ұйымдастыру болса,
осы бағыттағы жұмыстардың біздің мектебімізде оң жолға қойылғанын атап
кетуге болады. Егер де бала өз уақытын тиімді іске арнайтын болса, оған
ұстаздары үлкен сенімділік артып, белсенділігін қолдайтын болса, бала

тәртіпсіздік жасау түгіл, тіпті жаман әдетке бойын алдырмауға да
дағдыланып кетеді.
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid02s54iHEgpWY3TU4cqvt
17QmEzHfvsYP7uUcwCMFDCmMR1aqnZENjegJMKnsgGWw5Kl
Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, құқық
бұзушылықтардың жазасыз қалмауына, мәдениетсіздік пен бассыздыққа жол
бермеу, қоғам мен өмірге ізгілікті көзқарас қалыптастыру, , түнгі уақытта
тұрғылықты мекенжайынан тыс жерде жүргенін, қаңғыбастық жайттарын
анықтау, кәмелетке толмағандарға алкогольді сусындарды, темекі
бұйымдарын пайдаланбауын, учаскелік полициясы Нургалиев Р.К. мен
бірлесіп рейдтік жұмыс жүргізілді.Ересек тұлғалардың кәмелетке
толмағандарды құқық бұзушылыққа және қылмыс жасауға итермелеуінің
алдын алу болып табылады.
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid0PxmU5R2aN8rguZqXzQ
C95eU7YS31VhmqRXXeTxfZ8hBmBta6M3LezxXx4MpVJviwl
8-9 сынып оқушыларымен " Құқықтық сауаттылық-заман талабы" атты
сынып сағаты өтті.
Мақсаты:Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алу және
оқушылардың құқық, заң жайында білімдерін тереңдету.
Конституцияны, құқықтық нормативтік актілерді орындай, құрметтей білуге
үйрету, адамгершілікке, елжандыққа,құқықтық сауаттылыққа тәрбиелеу.
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid02D2UTH6dNxu7w69TRk
pcjm2F6yQizc4mHST1eCBsPj3pRGt2r2nPuMLsBd3enabWel
Тақырыбы: «Құқық бұзушылықтың алдын алу. Мен құқықбұзушыыққа
қарсымын. Оқушылардың құқық бұзушылығын алдын алу, оқушылардың
арасындағы құқықтық тәрбиесін арттыру.Эссе жазу
https://www.facebook.com/zhaltyr.shkola.3/posts/pfbid02esPAGiN8qMMcLfkCcJ
u3sEuw7aVTi68xKnSThEAJvwMFjgV7Mjpwgw2okDJZZ69sl

«Жалтыр негізгі мектебі» КММ
Мектептің әлеуметтік төлқұжаты
2021-2022 оқу жылы

Жалпы оқушы саны 0-9 сыныпытар

45

Жалпы оқушы саны 1-9 сыныптар

41

Бастауыш сыныптар 1-4 сыныптар

19

Көп балалы жанұядан шыққан оқушылар саны
Аз қамтылған жанұядағы бала саны

12

Жетім балалар саны

-

Мүгедек балалар саны

-

Оралман балалар саны

-

Тегін тамақ ішетін балалар саны (1-4 сыныптар) 6
Тегін тамақ ішетіндер саны- 5-9

6

Мектепте тегін тамақтанатын оқушылар саны

12

Әлеуметтік ұстаз

Бейсен А.Е.

