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КІРІСПЕ 

 

Кәмелетке  толмағандардың демалысын, сауықтырылуын   және 

жұмыспен қамтылуын  ұйымдастыру  әлеуметтік   саясаттың басым 

бағыттарының бірі, педагогикалық  үдерісті жыл бойы үздіксіз  етуге 

мүмкіндік беретін білім беру қызметінің маңызды аспектісі болып табылады. 

Демалыс-балалар  мен жасөспірімдердің өміріндегі  маңызды кезең. 

Педагогтар үшін бұл уақыт ерекше жауапкершілікпен байланысты. 

Балалардың жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру бойынша жұмыс 

тәжірибесі көрсеткендей, жазғы уақытта кәмелетке толмағандарды 

педагогикалық ықпалсыз қалдыру қиындықтардың әртүрлі түріне 

байланысты: бос уақыт артық және ересектердің бақылауының болмауы 

жағдайында олардың бейәлеуметтік мінез-құлқына, темекі шегуге, 

алкогольді шектен тыс пайдалануға, жарақат алуға әкелетін қауіпті 

қызуларды ұйымдастыруға, құқыққа қарсы іс-әрекеттер жасауға жағдай 

туындайды. Өзіне берілген балалар көшенің ықпалына, жол-көлік 

оқиғаларына, бақытсыз жағдайларға ұшырайды, олар қауіп-қатер тобына жиі 

түседі. 

Вирусологтардың барлық күш-жігеріне қарамастан, COVID-19-дан 

пәрменді вакцина әлі күнге дейін әзірленбеген. Біздің еліміздегі қалыптасқан 

жағдайды ескере отырып, мемлекеттік комиссия мен сарапшылардың 

ұсынысы негізінде Қазақстан Республикасының Президенті Қ. Тоқаев 2020 

жылғы 16 наурыздан бастап төтенше жағдай режимін енгізу туралы 

Жарлыққа қол қою туралы шешім қабылдады. 

Сондықтан күрделі мәселені сапалы және жауапкершілікпен шешу өте 

маңызды: қандай формалар мен әдістердің көмегімен демалыс уақытын білім 

алушылар жақсы демалып, денсаулықтарын түзеп, күш жинап, өз білімдерін 

толықтырып, жаңа нәрсеге үйреніп, жаңа достар тауып, ересектердің 

бақылауымен болу. Сондай-ақ, балаларды жұмыспен қамту мен демалудың 

таңдалған нысандары мен әдістері қолда бар құралдар (телефондар, 

планшеттер, ноутбуктер, компьютерлер) мен күштер (материалдық, 

қаржылық, шығармашылық және т.б.) тұрғысынан шынайы болуы маңызды. 

Мектеп бұрынғысынша әлеуметтік қорғауды, оқушылардың 

қылмыстары мен құқық бұзушылықтарының алдын алу жөніндегі жұмысты 

ұйымдастыра отырып, сонымен қатар шығармашылық дамуға, балалар мен 

жасөспірімдердің рухани әлемі мен интеллектін байытуға, ұйымдасқан 

нысандар арқылы қазіргі өмірдің болмысын ескере отырып, олардың 

әлеуметтенуіне ықпал ете отырып, балаларды жұмыспен қамтудың, 

демалудың және сауықтырудың басты ұйымдастырушысы болып қалады. 

Жазғы кезеңде жұмысты ұйымдастыру кезінде мектепте аз қамтылған, 

толық емес, көп балалы отбасылардан шыққан балаларға, АӘК алушыларға, 

сондай-ақ өмірлік қиын жағдайда жүрген оқушыларға ерекше көңіл бөлінеді, 

олармен жеке профилактикалық жұмыстар жүргізіледі. 

"Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №122 орта мектебі" 

мемлекеттік мекемесінің оқушыларын сауықтыру және жұмыспен қамтуды 



ұйымдастыру жөніндегі 2020 жылдың жазғы кезеңінде бағдарлама (бұдан әрі 

– бағдарлама) кәмелетке толмағандарды сауықтыру, демалыс және жұмыспен 

қамту жүйесінің мақсаттарын, міндеттерін және бағыттарын анықтайды. 

Бағдарлама барлық стратегиялық бағыттар бойынша сауықтыру 

науқанын ұйымдастыру бойынша шаралар кешенін қамтиды: ұйымдастыру- 

әдістемелік жұмыс, сауықтыру бейіндік алаңын ұйымдастыру, кәмелетке 

толмағандармен профилактикалық жұмыс, мүдделі ведомстволармен 

бірлескен жұмысты ұйымдастыру. 

Бағдарлама 2020 жылдың маусым-тамыз айларында іске асырылуда, 

мақсатты сипатқа ие, отбасының, қоғамның мүдделеріне сәйкес кәмелетке 

толмағандардың толыққанды демалуға құқықтарын қамтамасыз етуге 

бағытталған. 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТЫ: 

Бірыңғай тәрбие кеңістігін құру, жазғы кезеңде кәмелетке 

толмағандардың сауықтырылуын, демалысын және жұмыспен қамтылуын 

ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлар жасау; олардың өзін-өзі ұйымдастыру 

және бос уақытты тиімді пайдалану дағдыларын дамыту. 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ МІНДЕТТЕРІ: 

- №122 орта мектептің педагогикалық ұжымының жұмысын үйлестіру; 

- ұйымдастырылған демалыс және жұмыспен қамту формаларымен 

қамтылған оқушылар санын арттыру; 

- мүдделі мемлекеттік, қоғамдық қосымша білім беру ұйымдарымен 

өзара іс-қимыл жасағанда оқушылардың жеке мүдделері мен бейімділігіне 

бағдарланып, қызмет түрлерінің алуан түрлілігін қамтамасыз ету; 

- оқушылардың денсаулығын нығайту, толық физикалық және 

психикалық денсаулығына ықпал ету; 

- әлеуметтік қорғалмаған санаттағы балалардың, мүгедек балалардың 

каникулдық демалысын ұйымдастыруға көңіл бөлуді күшейту; 

- есепке алудың әртүрлі түрлерінде тұрған балаларды жазғы демалыспен 

жүз пайыздық қамту, олардың құқық бұзушылық пен қылмыс жасауының 

алдын алу, балалардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз ету; 

- жазғы науқанды ұйымдастыру шеңберіндегі іс-шаралар жүйесі арқылы 

жазғы кезеңде балалардың жол жарақатын алдын алу; 

- балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік маңызы бар қызметке тарту, 

жазғы жұмысты ұйымдастыру кезінде қауіпсіздік шараларын қамтамасыз 

ету; 

- білім алушыларда салауатты өмір салтына қажеттілікті қалыптастыру, 

олардың өзін-өзі тәрбиелеу бойынша белгілі бір дағдыларды алуы, салауатты 

өмір салтын ұйымдастыру, моральдық нормаларды сақтау, дұрыс 

коммуникативтік қатынастар, табиғатқа ұқыпты қарау; 

- өзін-өзі ұйымдастыру дағдыларын дамыту және бос уақытты өнімді 

пайдалану; 

- COVID-19 алдын алу мектеп ұжымы қызметінің маңызды бағыты 

болып табылады. 



БАҒДАРЛАМАНЫ ІСКЕ АСЫРУ МЕРЗІМІ: 

2020 ж. маусым-тамыз 

БАҒДАРЛАМАҒА ҚАТЫСУШЫЛАР: 

"Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің № 122 орта мектебі" ММ 

әкімшілігі мен педагогикалық ұжымы, білім алушылар мен олардың заңды 

өкілдері. 

Бағдарламаны іске асырудан күтілетін нәтижелер: 

- оқушылардың бос уақытын және жұмыспен қамтылуын дамыту 

бойынша мектеп қызметін жандандыру; 

- оқушыларды жазғы сауықтыру және жұмыспен қамту әдістерін, 

ұйымдастыру формаларын тәрбиелеу мазмұнының сапасын арттыру; 

- білім алушылардың белсенді демалуы мен дамуына, олардың 

экологиялық және спорттық іс-әрекеттерінде жұмыспен қамтылуына жағдай 

жасау; 

- жазғы сауықтыру науқанын ғылыми-әдістемелік және ақпараттық 

қамтамасыз етуді жетілдіру; 

- оқушылардың жазғы демалысын мазмұнды толтыру және 

ұйымдастыру саласында мүдделі құрылымдармен ынтымақтастықты 

ұйымдастыру; 

-кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтар, өзге де 

бейәлеуметтік көріністер санын, балалардың жол-көлік жарақатының 

жағдайларын азайту; 

- жоғары әлеуметтік қатер тобына кіретін отбасылар мен балалар 

арасында әлеуметтік шиеленісті төмендету; 

- кәмелетке толмаған оқушылардың заңды өкілдерінің балалардың өмірі 

мен мінез-құлқына жауапкершілігін арттыру. 



2020 жылдың жазғы кезеңінде 

оқушылардың сауықтырылуын 

және жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру 

жөніндегі бағдарламаны іске асыру бойынша 

ІС-ШАРАЛАРЫ 

 
№ п/п 

 

Іш-шірі атауы 
 

Орындалу мерзімі 
 

Жауаптылар 

1. Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс 

 Жазғы кезеңде 01.05.2020 дейін Директордың ОІЖ 

 

 
1. 

оқушыларды сауықтыру 

қажеттілігін зерттеу 

 орынбасары Ажмаканова 

К. А., ТІЖ орынбасары 

ның м. а. Аймаганбетова 

   М. Т., Туктушева А. К., 

сынып жетекшілері 

 Кәмелетке толмаған білім 

алушылардың заңды 

өкілдерін Еңбек және бос 

01.05.2020 дейін Директордың ОІЖ 

орынбасары Ажмаканова 

К. А., ТІЖ орынбасары 

 
2. 

уақытты жұмыспен 

қамтуды ұйымдастыру 

қызметі туралы кеңінен 

хабардар етуді 

 ның м. а. Аймаганбетова 

М. Т., Туктушева А. К., 

сынып жетекшілері 

 ұйымдастыру   

 

 

 
3. 

Есепке алудың барлық 

түрлерінде тұрған 

балаларды сауықтыруды 

жүз пайыз ұйымдастыру 

мамыр 2020 ТІЖ орынбасары ның м. а. 

Аймаганбетова М. Т., 

Туктушева А. К., сынып 

жетекшілері 

 бойынша шаралар 

қабылдау 

  

 

 

4. 

Оқушылардың жазғы 

жұмыспен қамтылуын 

ұйымдастырудағы 

социумның 

мүмкіндіктерін зерттеу 

01.05.2020 дейін ТІЖ орынбасары ның м. а. 

Аймаганбетова М. Т., 

Туктушева А. К. 

 
 

5. 

Сауықтыруды 

ұйымдастыру мәселелері 

бойынша нормативтік - 

01.05.2020 дейін Директордың ОІЖ 

орынбасары Ажмаканова 

К. А., ТІЖ орынбасары 

 құқықтық және  ның м. а. Аймаганбетова 



 әдістемелік базаны 

толықтыру 

 М. Т., Туктушева А. К. 

Дайындық жұмыстары: 

 
6. 

Бұйрық шығару 01.06.2020 дейін Директор Миколаенко О. 

Н. 

 Жазғы кезеңде 01.05.2020 дейін Директор Миколаенко О. 

 балалармен және 

жасөспірімдермен 

жұмысты қамтамасыз ету 

 Н. 

7. қажеттілігін ескере 

отырып, педагог 

қызметкерлердің демалыс 

кестесін жоспарлау 

  

 Үйірмелер 15.05.2020 дейін Директор Миколаенко О. 

 
8. 

жұмыстарының кестелері 

мен кестелерін құру 

 Н., ТІЖ орынбасары ның 

м. а. Аймаганбетова М. Т., 

Туктушева А. К. 

 Жазғы кезеңде 

асоциальды мінез- 

01.06.2020 дейін ТІЖ орынбасары ның м. а. 

Аймаганбетова М. Т., 

 
9. 

құлықтың оқушылармен 

әлеуметтік педагог, 

психологтың тиімді 

жұмысын ұйымдастыру 

 Туктушева А. К. 

 Жазғы демалыс 

қарсаңында ІІО және 

мамыр 2020 Директор Миколаенко О. 

Н., ТІЖ орынбасары ның 

 

10. 

басқа да мүдделі 

құрылымдардың 

өкілдерінің қатысуымен 

 м. а. Аймаганбетова М. Т., 

Туктушева А. К. 

 жалпы мектептік ата- 

аналар жиналысын өткізу 

  

 Мерекелердің, маусым-тамыз Педагогтар 

 конкурстардың, 2020ж.  

11. байқаулардың әдістемелік   

 әзірлемелерін дайындау   



 

 

 

12. 

Оқушылардың 

сауықтырылуын және 

жұмыспен қамтылуын 

ұйымдастыру 

бағдарламасының іс- 

шараларын сайтта, ВК, 

ИМ. 

2020 ж. мамыр- 

тамыз 

ТІЖ орынбасары ның м. а. 

Аймаганбетова М. Т., 

Туктушева А. К. 

 

 

 

 

 

 
 

13. 

Балалар демалысын 

ұйымдастыру, 

бейәлеуметтік мінез- 

құлықтың алдын алу 

бойынша балалар мен 

олардың заңды өкілдерін 

ақпараттандыруды 

қамтамасыз ету, осы 

мәселелер бойынша 

бұқаралық ақпарат 

құралдарында, мектеп 

сайтында материалдарды 

жариялау 

2020 маусым-тамыз ТІЖ орынбасары ның м. а. 

Аймаганбетова М. Т., 

Туктушева А. К. 

 

 

 
14. 

Оқушылардың құқыққа 

қарсы, суицидтік мінез- 

құлқының алдын алу 

бойынша тәрбиелік іс- 

шараларды өткізуді 

қамтамасыз ету 

2020 маусым-тамыз ТІЖ орынбасары ның м. а. 

М. Т. Аймаганбетова, А. 

К. Туктушева, психолог В. 

В. Тофан 

 

 

15. 

Жасөспірімдердің 

үрейленушілік, жанжал 

деңгейін төмендету 

бойынша сабақтар 

сериясын өткізу 

2020 ж. маусым, 

тамыз 

Психолог 

 

 

16. 

Салауатты өмір салтын 

насихаттау бойынша 

бұқаралық-спорттық 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

2020 ж. маусым- 

тамыз 

Тофан В. В. 



 

17. 

Карантин талаптарын 

орындау бойынша 

жұмысты жалғастыру 

2020 ж. маусым- 

тамыз 

ТІЖ орынбасары ның м. а. 

Аймаганбетова М. Т., 

Туктушева А. К. 

 

 

 
18. 

Өрт қауіпсіздігі, 

Балалардың жол-көлік 

жарақатының алдын алу 

мәселелері бойынша 

тақырыптық акциялар 

өткізу 

2020 маусым-тамыз ТІЖ орынбасары ның м. а. 

Аймаганбетова М. Т., 

Туктушева А. К. 

 

 

 
19. 

Полиция 

инспекторларымен, 

медицина 

қызметкерлерімен "сұрақ 

- жауап", " Мұны әркім 

білуі тиіс» 

2020 маусым- 

тамыз 

ТІЖ орынбасары ның м. а. 

Аймаганбетова М. Т., 

Туктушева А. К. 

 

 

 

 

 
20. 

Жасөспірімдердің тұру 

жағдайларын, демалысын 

ұйымдастыруды 

бақылауды жүзеге асыру 

мақсатында есепке 

алудың әртүрлі 

түрлерінде тұратын 

кәмелетке толмағандарды 

үйде болуын 

ұйымдастыру 

2020 маусым-тамыз ТІЖ орынбасары ның м. а. 

Аймаганбетова М. Т., 

Туктушева А. К. 

 

 

 

 

 

21. 

Зиянды әдеттердің алдын 

алуға, компьютерлік 

тәуелділікке, балалардың 

денсаулығын сақтауға 

және нығайтуға, олардың 

шығармашылық және 

зияткерлік дамуына, 

құқықтық хабардарлық 

деңгейін арттыруға 

бағытталған іс-шаралар 

(баяндамалар, дәрістер, 

2020 маусым- 

тамыз 

ТІЖ орынбасары ның м. а. 

Аймаганбетова М. Т., 

Туктушева А. К. 



 әңгімелесулер, акциялар, 

тақырыптық жобалар) 

өткізу 

  

 Қаланың, облыстың, 

республиканың көрнекті 

2020 маусым-тамыз ТІЖ орынбасары ның м. а. 

Аймаганбетова М. Т., 

 орындары мен ескерткіш 

жерлеріне жорықтарды 

ұйымдастыру, "Қазына 

 Туктушева А. К. 

 
22. 

орындары" (ескерткіштер 

және тарихи орындар), 

"кіші Отан-үлкен 

махаббат" білім беру – 

  

 экскурсиялық 

бағдарламаларын 

жүргізу» 

  

 Қиын өмірлік жағдайдағы 

білім алушылардың 

 ТІЖ орынбасары ның м. а. 

Аймаганбетова М. Т., 

23. жұмыспен қамтылу 

деректер банкін құру 

Туктушева А. К. 

 

 

24. 

Ішкі істер органдарында 

есепте тұрған кәмелетке 

толмағандарға қатысты 

ақпарат алмасуды 

қамтамасыз ету 

2020 маусым-тамыз ТІЖ орынбасары ның м. а. 

Аймаганбетова М. Т., 

Туктушева А. К. 

 

25. 

Көруді ұйымдастыру 2020 маусым-тамыз ТІЖ орынбасары ның м. а. 

Аймаганбетова М. Т., 

Туктушева А. К. 

 құқықтық, өртке қарсы 

тақырыптағы 

2020 жылғы 

маусым 

ТІЖ орынбасары ның м. а. 

Аймаганбетова М. Т., 

 

 
26. 

кинофильмдер, 

балалардың жол 

жарақатының алдын алу, 

 Туктушева А. К., сынып 

жетекшілері 

 салауатты өмір салты 

дағдыларын 

қалыптастыру 

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних 

является одним из приоритетных направлений социальной политики,  

важным аспектом образовательной деятельности, который позволяет сделать 

педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 

Каникулы – важный период в жизни детей и подростков. Для педагогов 

это время связано с особой ответственностью. 

Как свидетельствует опыт работы по организации занятости детей, 

оставление несовершеннолетних без педагогического влияния в летнее время 

чревато разного вида неприятностями: в условиях избытка свободного 

времени и отсутствия контроля взрослых возникают условия для их 

асоциального поведения, приобщения к курению, злоупотреблению 

алкоголем, организации опасных забав, ведущих к травматизму, совершению 

противоправных действий. Предоставленные сами себе дети подвержены 

влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным 

случаям, они невольно попадают в группы риска. 

Несмотря на все усилия вирусологов, действенная вакцина от COVID- 

19 до сих пор не разработана.С учетом складывающейся ситуации и в нашей 

стране, на основании предложения Государственной комиссии и экспертов 

Президент Республики Казахстан К.К.Токаев принял решение подписать 

Указ о введении режима чрезвычайного положения с 16 марта 2020 года. 

Поэтому очень важно качественно и ответственно решить непростой 

вопрос: как, с помощью каких форм и методов, организовать каникулярное 

время так, чтобы обучающиеся хорошо отдохнули, поправили здоровье, 

набрались сил, пополнили свои знания, научились чему-то новому, 

приобрели новых друзей и при этом находились под ненавязчивым, 

осторожным контролем взрослых. Важно также, чтобы выбранные формы и 

методы занятости и отдыха детей были реалистичны с точки зрения 

имеющихся средств (телефоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры) и сил 

(материальных, финансовых, творческих и т.д.). 

Школа по-прежнему остается главным организатором занятости, отдыха 

и оздоровления детей, организуя не только социальную защиту, работу по 

профилактике преступлений и правонарушений учащихся, но и способствуя 

творческому развитию, обогащению духовного мира и интеллекта детей и 

подростков, их социализации с учетом реалий современной жизни через 

организованные формы. 

При организации работы в летний период особое внимание в школе 

уделяется детям из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, 

получателей АСП, а также обучающимся, находящимся в трудной  

жизненной ситуации, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

Программа по организации оздоровления и занятости учащихся 

государственного учреждения «Средняя школа №122 отдела образования 

акимата города Костаная» в летний период 2020 года (далее – Программа) 



определяет цели, задачи и направления системы оздоровления, отдыха и 

занятости несовершеннолетних. 

Программа включает комплекс мер по организации оздоровительной 

кампании по всем стратегическим направлениям: организационно- 

методическую работу, организацию оздоровительной профильной площадки, 

профилактическую работу с несовершеннолетними, организацию совместной 

работы с заинтересованными ведомствами. 

Программа реализуется в течение июня-августа 2020 года, имеет 

целевой характер, направлена на обеспечение прав несовершеннолетних на 

полноценный отдых в соответствии с интересами семьи, общества. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Создание единого воспитательного пространства, необходимых условий 

для организации оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних в 

форме в летний период; развитие их навыков самоорганизации и 

продуктивного использования свободного времени. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАМЫ: 

- координация деятельности педагогического коллектива средней 

школы №122; 

- увеличение количества обучающихся, охваченных организованными 

формами отдыха и занятости; 

- обеспечение максимального разнообразия видов деятельности 

учащихся с ориентацией на их индивидуальные интересы и склонности при 

взаимодействии с заинтересованными государственными, общественными 

организациями дополнительного образования; 

- укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и 

психическому здоровью обучающихся; 

- усиление внимания к организации каникулярного отдыха социально 

незащищенных категорий детей, детей-инвалидов; 

- стопроцентный охват летним отдыхом детей, стоящих на различных 

видах учета, предотвращение совершения ими правонарушений и 

преступлений, обеспечение социальной защищенности детей; 

- предупреждение детского дорожного травматизма в летний период 

через систему мероприятий в рамках организации летней кампании; 

- вовлечение детей и подростков в социально значимую деятельность, 

обеспечение мер безопасности при организации летней работы; 

- формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 

получения ими определенных навыков по самовоспитанию, организации 

здорового образа жизни, соблюдения моральных норм, правильных 

коммуникативных отношений, бережного отношения к природе; 

- развитие навыков самоорганизации и продуктивного использования 

свободного времени; 

- профилактика COVID-19 является важным направлением 

деятельности коллектива школы. 



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

июнь-август 2020 г. 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 

Администрация и педагогический коллектив ГУ «Средняя школа №122 

отдела образования акимата города Костаная», обучающиеся и их законные 

представители. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- активизация деятельности школы по развитию детского отдыха и 

занятости учащихся; 

- повышение качества содержания воспитания организационных форм, 

методов летнего оздоровления и занятости учащихся; 

- создание условий для активного отдыха и развития обучающихся, 

занятости их в экологической и спортивной деятельности; 

- совершенствование научно-методического и информационного 

обеспечения летней оздоровительной кампании; 

- организация сотрудничества с заинтересованными структурами в 

области организации и содержательного наполнения летнего отдыха 

обучающихся; 

- уменьшение количества правонарушений, иных асоциальных 

проявлений в среде несовершеннолетних, случаев детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

- снижение социальной напряженности среди семей и детей, входящих в 

группу повышенного социального риска; 

- повышение ответственности законных представителей 

несовершеннолетних учащихся за жизнь и поведение детей. 



МЕРОПРИЯТИЯ 

по реализации программы 

по организации оздоровления и занятости учащихся 

в летний период 2020 года 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 
Сроки исполнения Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

 

 

 

1. 

 

 

Изучение потребности в 

оздоровлении учащихся в 

летний период 

 

 

 

до 01.05.2020 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Ажмаканова К.А., 

И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К., классные 

руководители 

 

 

 

2. 

Организация широкого 

информирования 

законных представителей 

несовершеннолетних 

обучающихся о 

деятельности 

организации трудовой и 

досуговой занятости 

 

 

 

до 01.05.2020 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Ажмаканова К.А., 

И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К., классные 

руководители 

 

 

3. 

Принятие мер по 

стопроцентной 

организации 

оздоровления детей, 

состоящих на всех видах 

учета 

 

 

май 2020 

И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К., классные 

руководители 

 

4. 

Изучение возможностей 

социума в организации 

летней занятости 

учащихся 

 

до 01.05.2020 

И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К. 

 

 

 
 

5. 

Пополнение нормативно- 

правовой и методической 

базы по вопросам 

организации 

оздоровления 

 

 

 
 

до 01.05.2020 

 
Заместитель директора по 

учебной работе 

Ажмаканова К.А., 

И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К. 



Подготовительная работа: 

6. Издание приказов до 01.06.2020 Директор Миколаенко О.Н. 

 

 

 
7. 

Планирование графиков 

отпусков педагогических 

работников с учетом 

необходимости 

обеспечения работы с 

детьми и подростками в 

летний период 

 

 

 
до 01.05.2020 

 

 

 
Директор Миколаенко О.Н. 

 

 

8. 

 

Составление графиков и 

расписаний работ 

кружков 

 

 

до 15.05.2020 

Директор Миколаенко 

О.Н., И.О.заместителя 

директора по 

воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К. 

 

 

9. 

Организация 

рациональной работы 

социального педагога, 

психолога с учащимися 

асоциального поведения в 

летний период 

 

 

до 01.06.2020 

 
И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К. 

 

 

 

10. 

Проведение 

общешкольного 

родительского собрания в 

преддверии летних 

каникул с участием 

представителей ОВД и 

других заинтересованных 

структур 

 

 

 

май 2020 

 
Директор Миколаенко 

О.Н., И.О.заместителя 

директора по 

воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К. 

 
11. 

Подготовка методических 

разработок праздников, 

конкурсов, смотров 

июнь-август 

2020г. 

 
Педагоги 

 

 

12. 

Организация освещения 

мероприятий программы 

организации 

оздоровления и занятости 

учащихся на сайте, ВК, 

ИМ 

 

 

май-август 2020 г. 

 
И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К. 

 

13. 

Обеспечение 

информирования для 

детей и их законных 

представителей по 

 

июнь-август 2020 

И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К. 



 организации детского 

отдыха, профилактике 

асоциального поведения, 

публикацию материалов в 

средствах массовой 

информации, на сайте 

школы по данным 

вопросам 

  

 

 

 
14. 

Обеспечение проведения 

воспитательных 

мероприятий по 

профилактике 

противоправного, 

суицидального поведения 

учащихся 

 

 

 
июнь-август 2020 

 
И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К., психолог 

Тофан В.В. 

 

 
15. 

Проведение серий занятий 

по снижению уровня 

тревожности, 

конфликтности у 

подростков 

 

Июнь, август 2020 

г. 

 

Психолог 

Тофан В.В. 

 

16. 

Организация спортивно- 

массовой работы по 

популяризации здорового 

образа жизни 

 
июнь-август 2020 

г. 

И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К. 

 

17. 

Продолжение работы по 

выполнению требований 

карантина 

 
июнь-август 2020 

г. 

И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К. 

 

 

18. 

Проведение тематических 

акций по вопросам 

пожарной безопасности, 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

 
июнь-август 2020 

 
И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К. 

 

 

19. 

Организация встреч с 

инспекторами полиции, 

медицинскими 

работниками «Вопросы - 

ответы», «Это должен 

знать каждый» 

 

 
июнь-август 2020 

 
И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К. 

 

20. 
Организация посещения 

на дому 

июнь-август 2020 И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 



 несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах учета, с целью 

осуществления контроля 

за условиями проживания, 

организацией отдыха 

 Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К. 

 

 

 

 

 

 
21. 

Проведение мероприятий 

(выступления, лекции, 

беседы, акции, 

тематические проекты), 

направленные на 

профилактику вредных 

привычек, компьютерной 

зависимости, сохранение 

и укрепление здоровья 

детей, их творческое и 

интеллектуальное 

развитие, повышение 

уровня правовой 

информированности 

 

 

 

 

 

 
июнь-август 2020 

 

 

 

 
 

И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К. 

 

 

 

 

 
22. 

Организация походов по 

достопримечательностям 

и памятным местам 

города, области, 

Республики, проведение 

образовательно- 

экскурсионных программ 

«Сокральные места» 

(памятники и 

исторические места), 

«Малая Родина – большая 

любовь» 

 

 

 

 

 
июнь-август 2020 

 

 

 

 
И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К. 

 

 
23. 

Составление банка 

данных занятости 

обучающихся, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации 

 

 
июнь 2020 

И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К. 

 

 

24. 

Обеспечение обмена 

информацией в 

отношении 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

органах внутренних дел 

 

 

июнь-август 2020 

 
И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К. 



 

 

 

 
 

25. 

Организация просмотров 

кинофильмов на 

правовую, 

противопожарную 

тематику, профилактику 

детского дорожного 

травматизма, 

формирование навыков 

здорового образа 

жизни 

 

 

 

 
 

июнь-август 2020 

 

 

 
И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К., классные 

руководители 

 

 
26. 

 
Обеспечение участия в 

различных конкурсах по 

направлениям 

 

 
июнь-август 2020 

И.О.заместителя директора 

по воспитательной работе 

Аймаганбетова М.Т., 

Туктушева А.К., 

ответственные 
 

Примечание: в программу могут вноситься изменения (в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства образования РК, др. 

приказами, документами по организации оздоровления и занятости учащихся 

в летний период 2020 г.). 



График работы площадок и кружков 

ГУ «Средняя школа № 122 отдела 

образования акимата города Костаная» 

в летний период 2020 года 

(1 сезон- с 01.06.2020 года по 19.06.2020 года) 

№ 
п/п 

Наименование Дни недели Время 

1 отряд «Солнышко», воспитатели: 
Кудасова Ш.А., Бигазина А.Т. 

понедельник- 
пятница 

09.00-12.00 

2 отряд «Дружба» воспитатели: 
Турсумбаева Г.С., Клышбаева Д.К. 

понедельник- 
пятница 

09.00-12.00 

3 кружок «Қазақша сөйлейік», 

руководитель – Бигазина А.Т. 

понедельник, 

среда 

09.00-09.40 

4 кружок «Сокральный Казахстан» , 
руководитель – Жусупова Ж.Б. 

вторник, 
четверг 

09.00-09.40 

5 кружок «Город спорта», 
руководитель – Тофан В.В. 

среда 
пятница 

09.40-10.20 
09.00-09.40 

6 кружок «Мастерская поделок», 
руководитель – Дейнега К. 

понедельник, 
четверг 

09.40-10.20 

7 кружок «Казахские национальные игры», 

руководитель – Турсумбаева Г.С. 

вторник, 

пятница 

09.40-10.20 

8 кружок «Мы вместе», 
руководитель – Дейнега К. 

понедельник, 
среда 

10.20-11.00 

9 кружок «Юный программист» , 

руководитель – Кутумбекова С.И. 

вторник, 

четверг 

10.20-11.00 

10 кружок «Тайны русского языка...», 
руководитель – Туктушева А.К. 

понедельник, 
пятница 

11.00-11.40 
10.20-11.00 

11 кружок «Удивительное рядом», 
руководитель – Тофан В.В. 

вторник, 
четверг 

11.00-11.40 

12 кружок «Я и правопорядок» Клышбаева 
Д.К. 

среда, пятница 11.00-11.40 



График работы площадок и кружков 

ГУ «Средняя школа № 122 отдела образования 

акимата города Костаная» 

в летний период 2020 года 

(2 сезон- с 29.06.2020 года по 19.07.2020 года) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Дни недели Время 

1 отряд «Солнышко», воспитатели: 
Кудасова Ш.А., Магбутова Г.С. 

понедельник- 
пятница 

09.00-12.00 

2 кружок «Латынша қазақ тілін 

үйренеміз», руководитель – Кудасова 

Ш.А. 

понедельник, 

среда 

09.00-09.40 

3 кружок «Жизнь прекрасна», 
руководитель – Дейнега К. 

вторник, 
четверг 

09.00-09.40 

4 кружок «Прекрасный Казахстан», 

руководитель – Исмурзина А.С. 
среда 

пятница 
09.40-10.20 
09.00-09.40 

5 кружок «В мире сказок», 
руководитель – Магбутова Г.С. 

понедельник, 
четверг 

09.40-10.20 



График работы площадок и кружков 

ГУ «Средняя школа № 122 отдела образования 

акимата города Костаная» 

в летний период 2020 года 

(3 сезон- с 27.07.2020 года по 16.08.2020 года) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Дни недели Время 

1 отряд «Солнышко» , воспитатели: 
Боксбергер С.С., Шабанова В.В. 

понедельник- 
пятница 

09.00-12.00 

2 кружок «Творческая мастерская» , 
руководитель – Гейнц Т.А., 

понедельник- 
пятница 

09.00-09.40 

3 кружок «Моя малая Родина», 

руководитель – Асылбекова Л.С. 

понедельник, 

среда 

09.00-09.40 

4 кружок «Волшебная кисточка», 
руководитель –Бекеева А.К. 

вторник, 
четверг 

09.40-10.20 
09.00-09.40 

5 кружок «Город спорта», 

руководитель – Писчанская Е.Н. 

среда 

пятница 

09.40-10.20 

6 кружок «Мың бала», 
руководитель –Мукабаева Г.А. 

понедельник, 
четверг 

09.40-10.20 

7 кружок «Қазақша сөйлейік», 
руководитель – Мусина Б.А. 

вторник, 
пятница 

10.20-11.00 

8 кружок «В просторах интернета...», 
руководитель – Гурак О. 

понедельник, 
среда 

10.20-11.00 

9 кружок «Учимся говорить правильно», 
руководитель – Саламатова Г.Е. 

вторник 11.00-11.40 
10.20-11.00 

10 кружок «Умники и умницы», 
руководитель – Комарова В.И. 

понедельник, 
пятница 

11.00-11.40 

11 кружок «Я и правопорядок» Морозова 
Ю.С. 

среда 11.00-11.40 

12 кружок «Волшебная кисточка» четверг 10.20-11.00 
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