
Ішкі бақылау шеңберінде директордың тәрбие ісі  жөніндегі 

орынбасарының қызмет циклограммасы: 

 «Мұқан Төлебаев тындағы музыка училище» КМҚК 

директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарының қызмет циклограммасы 

 

Күн сайын: 

1. Колледж бойынша кезекшілікті ұйымдастыру және бақылау. 

2. Топ кураторларымен күнделікті жұмыс: сұхбат, жиын 

сынып сағаттарына қатысу, әдістемелік қызмет көрсету 

көмек. 

3. Топтардың активіне кіретін студенттермен күнделікті жұмыс. 

4. Проблемалық студенттермен күнделікті жұмыс. 

5. Өздігінен білім алу және әдістемелік құралдарды жинақтау бойынша 

күнделікті жұмыс 

материалдар. 

6. Қалалық іс-шараларға қатысуды ұйымдастыру (қажет болған жағдайда). 

Апта сайын: 

1. Сабақтың тәрбиелік функциясын зерттеу мақсатында 1-2 сабаққа қатысу. 

2. Оларды зерделеу мақсатында сабақтан тыс іс-шараларға қатысу 

студенттердің ұйымдастырушылық деңгейін, шығармашылық белсенділігін, 

өткізілетін іс-шаралардың тәрбиелік әлеуеті (жоспарға сәйкес 

өткізу). 

3. Тәрбие жұмысы бойынша кураторлармен кеңес. 

4. Студенттік өзін-өзі басқару органдарының жұмысына қатысу. 

5. Семей қ. ІІББ КҚКО КТІ инспекторларымен кеңес. 

6. Әкімшілік кеңестің отырысына қатысу. 

7. Бекітілген кестеге сәйкес колледж бойынша кезекшілік. 

8. Тәрбиелік іс-шараларға қатысу. 

Ай сайын: 



1. Директорлардың ТЖ жөніндегі орынбасарлары үшін ТМК жұмысына 

қатысу. 

2. Құқық бұзушылықтың алдын алу Кеңесінің отырысы. 

3. Кураторлар кеңесінің отырыстары. 

4. Кабинеттерді,сенбіліктерді күрделі жинауды ұйымдастыру. 

5. Елбасы кеңесінің отырысына қатысты. 

6. Психологпен және ЖД инспекторымен жұмыс, жұмыс жоспарын түзету. 

7. "КРиС-Информ" газетінің шығарылуына жетекшілік ету. 

8. Колледждің веб-сайтымен жұмыс, сайттағы материалдарды жаңарту. 

9. Үлгерім мен сабаққа қатысуды талдау; 

10.Тақырыптық сынып сағаттары 

11.Топтық жиналыстар 

12.Қалалық спорттық және мәдени-бұқаралық іс-шараларға қатысу 

13.Бірлескен іс-шаралар колледж және Орталық қалалық 

кітапхана, Кітапхана. Абай; 

Семестрде бір рет: 

1. Топ кураторларының жұмысын талдау: 

2. Тәрбие жұмысын талдау; 

3. Топтар рейтингінің нәтижелері 

Жылына бір рет: 

1. Топтардың әлеуметтік паспортының жасалуын бақылау. 

2. Тәрбие жұмысы мәселелері бойынша педагогикалық кеңесті дайындау 

және өткізу. 

3. Тәрбие деңгейіне Мониторинг жүргізу; 

4. Жыл қорытындысы бойынша кураторлармен әңгімелесу. 

5. Өткен жылғы жұмысты талдау. 

6. ШҚО білім басқармасына жылдық есеп жасау; 

7. Келесі оқу жылына мақсаттар мен міндеттер қою. 

8. Келесі оқу жылына жұмысты жоспарлау. 



9. Қанағаттану мәселелері бойынша студенттер мен ата-аналарға сауалнама 

жүргізу 

тәрбие жұмысын ұйымдастыру. 

10.  «Колледждің үздік тобы» байқауын ұйымдастыру. 

11.Үздік кураторлардың жұмыс тәжірибесін жинақтау. 

12.Әкімшілік кеңесте сыйақы беру және марапаттау туралы өтініш 

тәрбие үрдісінің ең белсенді және шығармашылық қатысушылары: 

кураторлар, ата-аналар, студенттер. 


