
 

ЖАЛПЫ МЕКТЕПТІК АТА-АНАЛАР КОМИТЕТІНІҢ                            

ЖЫЛДЫҚ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ  

(2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫ)  

Тек ата – аналармен бірге жалпы 
күш жігерді біріктіру арқасында 

мұғалімдер балаларға үлкен 
адамдық бақытты беруі мүмкін. 

В.А. Сухомлинский 

Ата-аналар комитетінің негізгі мақсаты:  

 Балалардың мектеп өмірінде сапалы білім, саналы тәрбие алуы үшін 
оқу-тәрбие үрдісіндегі іс–шаралардың талапқа сай деңгейде 
ұйымдастырылуына ат салысу.  
 Мектептің ішкі-сыртқы  тәртіп ережелеріне көңіл бөле отырып, 
ұсыныстар жасау, көмек беру.  
 Оқушылардың жан-жақты тұлға болып қалыптасуына жағдай жасау.  

Ата - аналар комитетінің негізгі міндеттері:  

1. Мектеп өмірімен тұрақты байланыс орнату;  

2. Отбасы мен мектептің балаға қоятын талаптарының бірлігін қамтамасыз 
ету;  

3. Ата–аналар комитетін құру;  

4. Мектеп өмірінде өткізілетін түрлі тәрбиелік шараларға қатысу;  

6. Жатақханаға түрлі рейдтер ұйымдастыру;  

7. Оқушы қауымының алаңсыз білім алуына қолдау жасау;  

8. Ұстаздар қауымымен бірлесе қызмет ету;  

9. Ұстаздар мен оқушылардың құқықтарын қорғау; 

Күтілетін нәтиже:  

 Ұстаздар қауымымен біріге отырып, еңбек нарығында бәсекеге 

қабілетті, өмір жолында өз мамандығын таңдай алатын, бойына игі 
қасиеттерді сіңірген, тәрбиелі, елінің гүлдену жолында аянбай еңбек ететін  

патриот тұлға  қалыптастасады.   

  Балалардың мектеп өмірінде сапалы білім, саналы тәрбие алуы үшін 
оқу-тәрбие үрдісіндегі іс–шаралардың талапқа сай деңгейде 
ұйымдастырылуына ат салысады, ата-аналар белсенділігі артады.  

 

 

 



 

                                                                           БЕКІТЕМІН: 
«Қоянды ауылының № 2 жалпы     

орта білім беретін мектебі» КММ 

     директоры Каратаев Т.Б.   
     «    »                  2021 ж.                                       

2020 - 2021 оқу жылындағы  мектепішілік 

жалпы ата-аналар жиналысының жұмыс жоспары 

 

№№№ Іс-шаралар     мерзімі 
м 

  жауаптылар 

 

 

1 

 

І отырыс 

Тақырыбы: «Отбасы –бақыт аясы» 

1.Баяндама «Бала тәрбиесіндегі ата-ананың 
рөлі» (мектеп директоры   Каратаев Т. Б. 
2.Мектеп туралы мәлімет) 

3.9,11-сыныптарында қорытынды 
аттестаттау жүргізу. (ОТІЖДО Савилхан 
М). 
4.Мектептің ішкі тәртібінің ережелері  
(ДТІЖО Арилина А.Б.) 
5.«Ақмола облысының Білім басқармасы» 
КММ хаты туралы (Арилина А.Б.) 
6.Мектепішілік ата-аналар комитетінің 
төрайымы мен мүшелерін  сайлау. 
7.Әртүрлі сұрақтар 
 

сәуір 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектеп директоры 

Каратаев Т.Б. 
ДТІЖО  
Арилина А.Б.,  
Каден Т.М. 
ОІЖДО Савилхан 
М., Смагулова Р.М. 

2 ІІ отырыс 

Тақырыбы: «Тәртіпке бас иген құл 
болмайды, тәртіпсіз ел болмайды» 

1.Құқық бұзушылықтың алдын алу «Заң 

бұзушылық неге әкеліп соғады?» 

(баяндама) 

2.Оқу жылының қорытындысы, аяқталуы 

3. Жазғы демалысты ұйымдастыру   

а)«Аз қамтылған отбасы балаларының 

қала сыртындағы»  жазғы сауықтыру 

лагерінде демалуы туралы  

б) жазғы кезеңде қауіпсіздік техникасы 

бойынша нұсқаулық жүргізу 

4. Әр түрлі мәселелер  
 

 

мамыр 
 

Мектеп директоры 

Каратаев Т.Б. 
ДТІЖО  
Арилина А.Б.,  
Каден Т.М. 
ОІЖДО Савилхан 
М., Смагулова Р.М. 
Әлеуметтік педагог 

Құқық қорғаушы 
қызметкері 
 
 

 

 

 

 
Орындаған ДТІЖО Арилина А.Б. 



 

                                                                              БЕКІТЕМІН: 
 «Қоянды ауылының № 2 жалпы 

орта білім беретін мектебі» 
КММ директоры Каратаев Т.Б.   

                                                                              «    »                  2021 ж. 

АТА-АНАЛАР КОМИТЕТІНІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

№ Жүргізілетін жұмыстар Формасы уақыты Жауапты 

1. 
«2020-2021 оқу жылына арналған 

жоспарын жасау 
Жоспар  наурыз 

ДТІЖО 

Арилина А.Б. 

2. 
Мектепшілік ата – аналар 
комитетінің жиналысы.  жиналыс сәуір 

Мектеп директоры, 

ДТІЖО, ОІЖДО, 
психолог, әлеуметтік 

педагог  

3. 
Сыныптар бойынша ата-аналар 

комитетін сайлау, тренинг-

жиналысын өткізу 

Тренинг -
жиналыс 

наурыз Сынып жетекшілері 

4. 

Тұрмыс жағдайы төмен 
отбасылардың есебін алып, 

олармен танысу және 
әкімшілікке есебін беру. 

Есеп беру 
Наурыз 

сәуір 

Әлеуметтік педагог, 
сынып жетекшілер 

5. 
Отбасы күніне арналған                   

«Ұяда не көрсең...» отбасылық 
жарыс 

Спорттық 
жарыс 

мамыр 

Жусупов Д.Е. 
Дене шынықтыру 

мұғалімдері 

6. 
2020 – 2021 оқу жылының 

қорытындысы ретінде                     
ата-аналар жиналысын өткізу. 

Қорытынд
ы есеп 

Мамыр Мектеп әкімшілігі 

7. 
Мектепішілік шараларға ата-

аналар комитетінің қатысуы 

Жоспарға 
сәйкес 

Жартыжыл 

дық 
бойынша 

Арилина А.Б.,  
Шіменбай Қ.С. 

Каден Т.М. 

8. 
Тегін тамақтың 

ұйымдастырылуын, тамақтануын 
қадағалау 

Есеп беру 
Аптасына 

бір рет 

Альшорина Г.Т., 
әлеуметтік педагог 

9. 

11-9 сынып оқушыларын 
мемлекеттік емтиханға  

дайындық жұмыстарына ата - 

аналардың жауапкершілігін 
арттыру 

жиналыс Жоспарға 
сәйкес 

мектеп әкімшілігі, 
сынып жетекшілері, 
ата-аналар комитеті 

 

10. 

Мектептегі аз қамтамасыз 
етілген, тұрмысы төмен  отбасы 
балаларын анықтау жұмыстарын 

жүргізу. 

Мәлімет 
жинақтау 

Жыл бойы мектеп әкімшілігі, 
сынып жетекшілері, 
ата-аналар комитеті 

 

11. 
Жазғы демалысты ұйымдастыру Мәлімет 

жинақтау 

Мамыр, 
маусым 

мектеп әкімшілігі, 
сынып жетекшілері, 
ата-аналар комитеті 

 

Орындаған ДТІЖО Арилина А.Б. 
 



 

 

 

 

«Қоянды ауылының № 2 жалпы орта 

білім беретін мектебі» КММ бойынша 

 

мектепішілік ата-аналар комитетінің мүшелері 
 

 

№ Комитет мүшесінің 
аты-жөні 

лауазымы телефоны 

1.  Азаматова Турсынгуль Комитет 
төрайымы 

87718206637 

2.  Садуова Айгерім 
Қайратқызы 

Комитет 
мүшесі 

87771759749 

3.  Азамат Нұрбахыт Комитет 
мүшесі 

87024410907 

4.  Салий Жанбота Комитет 
мүшесі 

87022472609 

5.  Долқын Әтіргүл Комитет 
мүшесі 

87072600986 

 

Орындаған ДТІЖО Арилина А.Б. 
 

 

 


