


Әлеуметтік педагог қызметінің мақсаты - студенттің психологиялық жайлылығы мен қауіпсіздігі үшін жағдай жасау, 

оның қажеттіліктерін әлеуметтік, құқықтық, психологиялық, медициналық, педагогикалық тетіктердің көмегімен 

қанағаттандыру, отбасындағы және оқу орнындағы жағымсыз құбылыстардың алдын алу және еңсеру. 

 

              Әлеуметтік педагог жұмысының 2022-2023 оқу жылына арналған міндеттері: 
1. Студенттердің жеке басының психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін, олардың микроорталарын, өмір сүру 

жағдайларын зерттеу; 

2. Оқу орнының барлық мамандарының қызметін үйлестіру жасөспірімдердің үлгерімі мен әлеуметтік бейімделуін 

арттыру; 

3. Жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу; 

4. ГДН есебінде және ВУК есебінде тұрған студенттерді, жасөспірімдерді психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеу;  

5. Балаларды әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша ақпаратпен қамтамасыз етуге бағытталған әлеуметтік – 

ақпараттық көмек. 

 

               Қызметтің негізгі бағыттары: 

 

Профилактикалық функция 

 

- Баланың отбасындағы, колледждегі даму жағдайларын зерттеу, оның жеке даму деңгейін, психологиялық және 

физикалық жағдайын, отбасының әлеуметтік мәртебесін анықтау; 

Ата-аналарға, педагогтарға, студенттерге құқықтық, психологиялық, педагогикалық білім беру; 

- Оқу және практикалық сабақтар, рөлдік ойындар, тренингтер. 

 

Қорғаныс-қорғау функциясы 

 

- Проблемалары мен жанжалды жағдайлары бар отбасылардың деректер банкін құру; 

- Мемлекеттік және құқық қорғау мекемелерінде балалардың мүдделерін білдіру үшін педагогикалық консилиумдардың 

құжаттамасын дайындау; 



- Жанжал жағдайларына қатысушылармен жеке әңгімелер, топтық сабақтар, жанжал туындаған жағдайда балалардың 

ата-аналармен, мұғалімдермен және өндірістік оқыту шеберлерімен байланысын қамтамасыз ету. 

 

Ұйымдастыру функциясы 

- Заңгерлерді, психологтарды, дәрігерлерді, Шахтинск қ. ПБ ЖПҚБ ЮПТ инспекторларын шақыра отырып, топтық 

тақырыптық консультациялар ұйымдастыру; 

- Ата-аналармен, педагогтармен және студенттермен жеке консультацияларды қамтамасыз ету; 

- Жергілікті билік органдарымен және муниципалды отбасылар мен балаларды әлеуметтік қорғау қызметтерімен құқық 

қорғау органдарымен, қоғамдық ұйымдармен байланыс. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Орындау мерзімі Жауаптылар  Есептің нысаны 

І. Топтарға әлеуметтік паспорттау жүргізу  

1 Студенттердің келесі санаттарының тізімдерін 

түзету: 

* оқуға кіріспегендер; 

* әлеуметтік қауіпті жағдайдағы жасөспірімдер; 

* Шахтинск қ. ПБ есебінде тұрған; 

* Колледждің ішкі есебінде тұрған; 

* аз қамтылған отбасыларда тұратындар; 

* толық емес отбасыларда тұратындар; 

* көпбалалы отбасылардан; 

* мүгедек балалар; 

* * жетім балалар мен ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балалар;; 

 

Қыркүйек, қаңтар Әлеуметтік  педагог Тізімдер  

2 Колледжде және қоғамдық орындарда мінез-

құлық ережелерін бұзуға бейім студенттерді 

Жыл ағымында Әлеуметтік  педагог, 

педагог-психолог, 

Тәуекел тобының 

тізімі 



анықтап зерттеу топ жетекшілер, ө/о 

шеберлері. 

 

3 Дәлелді себептерсіз колледжге жүйелі немесе 

эпизодтық түрде бармайтын студенттерді 

анықтап бақылау 

Жыл ағымында Әлеуметтік  педагог,  

топ жетекшілер, ө/о 

шеберлері. 

Журнал  

4 Проведение рейдов и составления актов ЖБУ 

семей опекаемых детей, студентов находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

 

Қамқорлықтағы балалардың, өмірлік қиын 

жағдайдағы студенттердің отбасыларына 

рейдтер жүргізу және ТТЖ актілерін жасау 

 Қазан – қараша, 

есепке қою 

шамасына қарай 

Әлеуметтік  педагог, 

педагог-психолог, 

топ жетекшілер, ө/о 

шеберлері. 

 

АКТ ЖБУ 

II. Балалық шақты қорғау бойынша жұмыс  

5 Әлеуметтік қауіпті жағдайдағы студенттерге 

материалдық, әлеуметтік көмек пен қолдауды 

уақтылы көрсету 

 

Тұрақты Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары, 

әлеуметтік педагог, 

топ жетекшілер, 

педагог-психолог, 

ө/о шеберлері 

Ақпарат    

6 Жасөспірім мен колледж, отбасы, орта, 

әлеуметтік қызмет мамандары, ведомстволық 

және әкімшілік органдар арасындағы делдалдық 

Тұрақты Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары, 

әлеуметтік педагог, 

топ жетекшілер, 

педагог-психолог, 

ө/о шеберлері 

Ұсыныс хат 



7 Оқушыларға сабақтан тыс уақытты 

ұйымдастыруға, жұмысқа орналасуға көмек 

көрсету 

Жыл ағымында Әлеуметтік  педагог Ақпарат 

8 Студенттердің өмірі мен оқуы үшін орынсыз 

жағдайлар жасайтын әлеуметтік қауіпті 

отбасыларды анықтап зерттеу 

 

Жыл ағымында Әлеуметтік педагог, 

педагог-психолог, 

топ жетекшілері, ө/о 

шеберлері 

Ұсыныс хат 

9 Шахтинск қ. ББ қызметкерлерінің тұрмыстық 

зорлық-зомбылық құрбандарымен жұмыс 

бойынша кездесуі. 

Қыркүйек  Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары, 

әлеуметтік педагог 

Фотоесеп, 

әлеуметтік 

желілерде 

хабарлама 

10 Шахтинск қ. ББ «Зорлық-зомбылықсыз 16 күн» 

акциясына қатысу 

Қараша Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары, 

әлеуметтік педагог 

Фотоесеп, 

әлеуметтік 

желілерде 

хабарлама 

III.Әртүрлі формалардағы есепте тұратын оқушылармен жеке-профилактикалық жұмыс 

11 Колледждің ішкі есебіне және Шахтинск қ. БП 

ҚЮП есебіне қойылған студенттердің жеке 

істерін ресімдеу 

Қыркүйек, есепке 

қою шамасына 

қарай 

Әлеуметтік  педагог Жеке істер 

12 Әр түрлі есеп формаларындатқратын 

студенттердің сабаққа қатысуын бақылау, осы 

студенттердің сабақтағы мінез-құлқын бақылау. 

Жыл ағымында Әлеуметтік педагог, 

топ жетекшілер, ө/о 

шеберлері 

Сабаққа қатысуды 

есепке алатын 

Журнал  

13 «Тәуекел тобының» студенттерімен жеке жұмыс 

жүргізу, профилактикалық әңгімелер, 

диагностикалық зерттеулер, мүмкіндігінше 

орындауға болатын тапсырмаларды орындауға 

тарту. 

Жыл ағымында Әлуеметтік педагог, 

педагог-психолог,  

топ жетекшілер, ө/о 

шеберлері. 

Журнал  

14 Шахтинск қ. ПБ ҚЮП прокуратура Жыл ағымында Директордың ТІ Фотоесеп, 



қызметкерлерінің, инспекторларының құқық 

бұзушылықтың алдын алу бойынша 

студенттермен дәрістерін, әңгімелесулерін 

ұйымдастыру 

 

жөніндегі 

орынбасары, 

әлеуметтік педагог 

әлеуметтік 

желілерде 

хабарлама 

15 Аз қамтылған және көп балалы отбасылардан 

шыққан студенттерге жеңілдетілген жол жүру 

билеттеріне құжаттарды ресімдеу 

Қыркүйек, 

желтоқсан  

Әлеуметтік педагог Тізім 

16 Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық 

бұзушылықтың алдын алу бойынша Кеңес 

отырыстарында студенттер мен олардың ата-

аналарын шақырып тыңдау 

 

Қажет болған 

жағдайда 

Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары, 

әлеуметтік педагог 

Хаттама 

17 КД және ЗТН, Шахтинск қ. ПБ, қорғаншылық 

бөліміне Қолдаухатты Жолдау. 

Қажет болған 

жағдайда 

Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары, 

әлеуметтік педагог 

 

 

Ұсыныс хат 

18 «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық 

бұзушылықтардың алдын алу»  айлығын өткізу 

Сәуір Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары, 

әлеуметтік педагог, 

педагог-психолог, 

топ жетекшілер, ө/о 

шеберлері  

Фотоесеп, 

әлеуметтік 

желілерде 

хабарлама 

IV. Педагогикалық ұжыммен өзара іс-қимыл бойынша жұмыс  

19 Студенттерге педагогикалық сипаттамалар мен Жыл ағымында Әлеуметтік педагог Журнал 



ұсыныстарды құрастыру бойынша кеңестер 

20 «Тәуекел тобының» студенттерімен жұмыста 

ұсынымдар, алгоритмдер әзірлеу және 

жеке көмек көрсету, мамандардың 

консультацияларын ұйымдастыру 

Жыл ағымында Әлеуметтік педагог, 

педагог-психолог 

Журнал 

21 Студенттермен жұмыс барысында туындайтын 

жанжалды жағдайларды шешу бойынша 

педагогтармен өзара әрекеттесу 

Жыл ағымында Әлеуметтік  педагог, 

педагог-психолог 

Журнал 

22 Педагогикалық кеңестерде, жиналыстарда, топ 

басшылары кеңесінің отырыстарында сөз сөйлеу 

 Әлеуметтік педагог Ақпарат  

V. Білім алушылардың ата-аналарымен (отбасыларымен) немесе басқа да заңды өкілдерімен профилактикалық жұмыс 

23 Колледждің ішкі есебінде және Шахтинск қ. ПБ 

ҚЮП есебінде тұрған студенттердің ата-

аналарымен тұрақты өзара іс-қимылды жүзеге 

асыру, осы студенттердің үй жағдайларын 

зерделеу, профилактикалық әңгімелер жүргізу. 

Жыл ағымында Әлеуметтік педагог, 

топ жетекшілер, 

педагог-психолог, 

ө/о шеберлері 

Журнал 

24 Ата-аналар жиналысында сөз сөйлеу Сұраныс бойынша Әлеуметтік  педагог Ақпарат  

25 Әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларды 

анықтау және колледждің ішкі есебіне қою 

Жыл ағымында Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары, 

әлеуметтік педагог, 

топ жетекшілер, 

педагог-психолог, 

ө/о шеберлері  

Деректер банкі 

26 Ата-аналарды баланың құқықтарын, кәмелетке 

толмағандарды тәрбиелеуге қатысты ата-

аналардың міндеттерін қорғау жөніндегі 

нормативтік-құқықтық құжаттармен таныстыру. 

Жыл ағымында  Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары, 

әлеуметтік педагог, 

Журнал 



Жанжал туындаған жағдайда ата-аналармен жеке 

профилактикалық әңгімелер жүргізу 

топ жетекшілер, 

педагог-психолог, 

ө/о шеберлері 

VI. Диагностикалық-аналитикалық қызмет  

27 Қатыгездік жағдайларын анықтау мақсатында 

студенттерге сауалнама жүргізу 

Қараша Әлеуметтік педагог, 

педагог-психолог 

Талдау 

28 Бопсалау жағдайларын анықтау мақсатында 

сауалнама жүргізу 

Желтоқсан Әлеуметтік педагог, 

педагог-психолог 

Талдау 

29 Оқу сабақтары кезінде Колледждің ішкі есебінде 

және Шахтинск қ. ҚЮП ПБ есебінде тұрған 

студенттерді бақылау 

Жыл ағымында Әлеуметтік педагог, 

педагог-психолог 

Ақпарат 

30 Студенттер арасында «Топтағы жайлылық 

деңгейі» сауалнамасын өткізу. 

Ақпан Әлеуметтік  педагог, 

педагог-психолог 

Талдау 

 


