


№ Іс-шараның атауы Өту мерзімі Жауаптылар 

1.  Жастар ісі жөніндегі комитеттің жұмыс 

жоспарын комитет отырысныда қарап, 

бекітуге ұсыну. 

Қыркүйек 

2022ж. 

 

Директордың ОТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

ЖІЖК инспекторы 

2.  Жастар ісі жөніндегі комитетінің отырысы Айына бір рет ЖІЖК инспекторы 

3.  Президенттің халыққа жыл сайынғы Жолдауы  

аясында студенттерге  түсіндіру шараларын 

жүргізу 

Дер кезінде 

 

ЖІЖК инспекторы, тарих 

пәнінің оқытушылары 

 

4.  Астана қаласы әкімдігінің «Жастар KZ» 

студенттік жобасы жоспарын бекіту, жұмыс 

жасау. 

Оқу жылында 

 

ЖІЖК инспекторы 

«Өзін-өзі басқару» ұйым 

мүшелері 

5.  Білім алушылар арасында шығармашылық, 

пәндік, спорт үйірмелеріне қатысатын 

студенттердің тізімін жасау (кәмелеттік жасқа 

толмағандарды назарда ұстау) 

 

Қыркүйек 

2022ж. 

 

Директордың ОТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

Бөлім меңгеруші 

ЖІЖК инспекторы 

6.  

«Жас Отан» жастар рухы, «Астана жастары» 

КММ ұйымдарымен тығыз байланыста 

жұмыс атқару. 

Оқу жылы 

бойы 

Директордың ОТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

Бөлім меңгеруші 

ЖІЖК инспекторы 

7.  1 курс студенттері арасында «Салауатты өмір 

салтын насихаттау», «Құқық бұзушылықтың 

алдын алу», «Зиянды әдеттерден аулақ 

болайық» тақырыптары аясында дәрістер  

Қыркүйек 

Оқу жылында 

 

ЖІЖК инспекторы 

Бөлім меңгерушілер 

 

8.  

«Қарттар – қазынамыз» атты қарттар күніне 

арналған құттықтау іс-шаралары.  

«Мейірімділік» жарнасын ұйымдастыру  

1 қазан 

2022ж. 

 

 

 

ЖІЖК инспекторы 

«Шуақ» еріктілер ұйымы 

 

9.  

Студенттер арасында «Өзін-өзі басқару» 

ұйымының мүшелерін жаңа тізіммен 

толықтыруды ұйымдастыру. 

Қазан 

2022ж. 

 

 

Директордың ТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

Бөлім меңгеруші 

ЖІЖК инспекторы 

10.  «Студенттер  қатарына қабылдау»  құттықтау 

іс-шарасы. 

 

 

Қазан 

2022ж. 

 

 

Директордың ТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

Бөлім меңгеруші 

ЖІЖК инспекторы 

11.  «Оқытушылық өмір – ұрпақ 

сабақтастығымен...» оқутышылар күніне 

арналған мерекелік іс –шара, құттықтаулар 

және бейнеролик 

 

Қазан 

2022ж. 

 

 

 

21 «Медбикелік іс» тобы 

Топ жетекшісі 

Құлахметова Р.М. 

ЖІЖК инспекторы 

12.  

«Алло, біз таланттарды іздейміз!»   байқауы 

 

 

Қараша 

2022ж. 

 

 

Директордың ТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

 ЖІЖК инспекторы 

13.  

«Біз нашақорлыққа қарсымыз» дебат 

 

Қараша 

2022ж. 

 

ЖІЖК инспекторы 

Топ жетекшілер 

«Өзін-өзі басқару» ұйымы 

14.  25 қазан - Республика күні» іс- шара, 

шығармалар сайысы 

 

 

Желтоқсан 

2022ж. 

 

 

Директордың ТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

ЖІЖК инспекторы 

«Өзін-өзі басқару» ұйымы 



15.  16 желтоқсан – Тәуелсіздіктің 31 жылдығына 

орай «Тәуелсіздік –  шапағат» атты  

құттықтаулар, сурет конкурсы 

 

 

Желтоқсан 

2022ж. 

 

 

 

Директордың ТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

«Өзін-өзі басқару» ұйымы 

16.  

«Кел, жаңа жыл!» жаңа жыл қарсаңында 

ұйымдастырылатын мерекелік шарасы 

  

  

Желтоқсан 

2022ж. 

 

 

 

Директордың ТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

ЖІЖК инспекторы 

Топ жетекшілер 

«Өзін-өзі басқару» ұйымы 

17.  

Құқық қорғау органдарының 

қызметкерлерімен кездесу 

 

 

Оқу жылында 

 

 

 

 

Директордың ТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

ЖІЖК инспекторы 

Топ жетекшілер 

«Өзін-өзі басқару» ұйымы 

18.  9 ақпан – Мұқағали Мақатаевтің туылған 

күніне арналған «Мұқағали – мәңгілік жыр» 

атты ақындар мүшәйрасы («Жас қауырсын» 

ақындар клубы) 

 

Ақпан 

2023ж. 

 

 

 

Директордың ТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

ЖІЖК инспекторы 

 «Өзін-өзі басқару» ұйымы 

19.  

Халықаралық әйелдер күніне арналған «Ана – 

көңілің кең дала» атты мерекелік іс-шара 

 

Наурыз 

2023ж. 

 

 

Директордың ТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

ЖІЖК инспекторы 

Топ жетекшілер 

20.  

«Қош келдің, Әз Наурыз!» қалалық іс-шара 

аясында «Наурыз. Көктем. Береке» мерекелік 

іс-шараға қатынасу 

 

Наурыз 

2023ж. 

 

 

 

Директордың ТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

Бөлім меңгерушілер 

ЖІЖК инспекторы 

Топ жетекшілер 

21.  Қозы Көрпеш – Баян сұлу күніне арналған 

«Ғашықтар әні» атты 1 курс студенттері 

арасында байқау 

 

 

Сәуір 

2023ж. 

 

 

 

Директордың ТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

Бөлім меңгерушілер 

ЖІЖК инспекторы 

Топ жетекшілер 

22.  7 мамыр – Отан қорғаушылар күні 

қарсаңында «Қазақ батырлары – 

Отанымыздың күші!» тақырыбында 

мерекелік шара 

Мамыр 

2023ж. 

 

 

ЖІЖК инспекторы 

Топ жетекшілер 

«Өзін-өзі басқару» ұйымы 

 

23.  9 мамыр – Жеңіс күніне арналған 

«Ардагерлеріміз мәңгі жүрегімізде» Ұлы 

Отан Соғысы ардагерлерімен кездесу. 

 

 

Мамыр 

2023ж. 

 

 

 

Директордың ТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

Бөлім меңгерушілер 

ЖІЖК инспекторы 

Топ жетекшілер 

24.  12 мамыр – Дүниежүзілік медбикелер күніне 

орай «Ең үздік медбике» атты сайыс өткізу 

 

 

12 мамыр 

2023ж. 

 

 

Бөлім меңгерушілер 

Арнайы пәндер 

оқытушылары 

25.  31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын 

еске алу күніне орай іс шара ұйымдастыру. 

 

 

31 мамыр 

2023ж. 

 

 

Директордың ТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

Бөлім меңгерушілер 

ЖІЖК инспекторы 



26.  «Жас түлек» диплом тапсыру салтанатты 

кешін ұйымдастыру 

 

 

 

Маусым 

2023ж. 

 

 

 

Директордың ТІЖ 

орынбасары К.Ы.Ахмет. 

Бөлім меңгерушілер 

ЖІЖК инспекторы 

Топ жетекшілер 

27.  
ЖІЖК жалпы қорытынды жиналысын өткізу 

 

 

Маусым 

2023ж. 

 

ЖІЖК инспекторы 

«Өзін-өзі» басқару ұйым 

мүшелері 

28.  Қала театрлары, мұражайлардағы мәдени-

көпшілік шараларға қатысу 

 

Жыл бойы 

 

 

Бөлім меңгерушілер 

Топ жетекшілер 

 

  

  
 

 


