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Жастар ісі жөніндегі комитеті
1.Жалпы ережелер
Жастар ісі жөніндегі комитеті студенттердің оқу-тәрбие үрдісін басқаруға,
студенттік жастар өмірінің мәселелерін шешуге, оның әлеуметтік
белсенділігін дамытуға, әлеуметтік ұстанымдарын қолдауға қатысуын жүзеге
асыруды қамтамасыз ету мақсатында құрылады.
ЖІК күндізгі оқу формасындағы студенттердің жұмыс істеу мерзімі
шектелмеген тұрақты түрде әрекет ететін өкілдік және реттеуші органы,
студенттердің конференциясында қабылданатын ЖІК туралы Ереженің
негізінде әрекет етеді. ЖІК еріктілік, жариялылық және комитет мүшелерінің
теңдігі принциптерінің негізінде жұмыс істейді.
Жастар ісі жөніндегі комитет өз жұмысында келесілерді басшылыққа
алады:
-ҚР 2007 жылы 27 шілдедегі «Білім беру» Заңдары мен «ҚР білім беруді
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы»
- Мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы,
- ҚР Тұңғыш Президенті Н.Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына әр жылғы
Жолдаулары және білім беру мекемелерінің тәрбие және әлеуметтік
жөніндегі
жоспарларымен
жұмыс
атқарады.
Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Тоқаев 2020 жылды
Волонтерлер (еріктілер) жылы деп жариялуына байланысты Қазақстан
Республикасының білім және ғылым министрлігінің «Ашық жүрек»
волонтерлер жобасы аясында жүзеге асады.
Жастар ісі жөніндегі комитет негізгі функциялары
- Студенттерінің өзін-өзі басқаруың ұйымдастыру.
-Жастарының саясаттың қалыптастыру
-Жастар саясатын уақытында жүзеге асыру бойынша шаралар әзірлеу.
-Колледждің, оқу топтарда оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруға және
жетілдіруге қатысу.
-Студенттерді қоғамның әлеуметтік, саяси және мәдени өміріне толық үлес
қосу.
-Интеллектуалды және шығармашылық потенциалдыәлеуметті дамыту және
оқу-тәрбие, ғылым, студентжастардың өзін-өзі жетілдіруіне көмектесу.
Негізгі мақсаттары:
- Студенттердің көшбасшы топтарының басқарушылық қабілеттерін дамыту.
- Студенттің тұлғасын қалыптастыру, оның ішкі әлеуметтік дамыту,
қоршаған ортаға деген мейірімділікке тәрбиелеу;- Студенттердің студенттік
өзін-өзі басқару (студенттік жиналыстарға) жұмысына қатысуы, колледждің

студенттік өмір мәселелері бойынша бірлесіп шешім қабылдау;
- Колледждің жалпы контингенті бойынша көшбасшыларды анықтау.
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Студенттік Кеңес құрамы:
Төрағасы:
СагынбаеваЖаркынай-Студенттер кеңесінің төрайымы – «Медбикелік ісі»
бөлімінің 2 курс студенті
Мақсаты-білікті маман болу. Ағылшын, француз тілдерінжетікмеңгеру.
Ұстанымы: "Өзін-өзібасқару – көшбасшылықбастауы".
Қызығушылығы: Халықаралықжобалар мен түсірілімпроцестерінеқатысады.
Қумар Ажар– Шығармашылық –ізденіс секторы, «Лабораториялық
диагностика» бөлімінің 2 курс студенті, спортқа бейім
Мақсаты-біліктімаман болу, жаңаныойлап табу
Ұстанымы: "Ештеңе жасамайтын адам қателеспейді".
Қызығушылығы: волейбол, баскетболойнайды, шығармашылық-ізденіс
жұмыстарына белсене қатысады
Жарасова Альбина– мәдени-көпшілік шаралар секторы, координатор «Акушерлік ісі» бөлімінің 2 курс студенті
Мақсаты-медицина саласында сұранысқа ие маман болу.
Ұстанымы: "Белсенді бол – өз жоспарыңды іске асыр"
Қызығушылығы: іс-шараларды ұйымдастырады,қайырымдылық акцияларға
қатысады, волейбол ойнайды, әдеби кітаптарды оқығанды ұнатады

Батырбекулы Райымбек– Салауатты өмір салтын насихаттау секторы«Гигиена-эпидемиология» бөлімінің 2 курс студенті
Ұстанымы: "Шынықсаң –шымырболасың".
Қызығушылығы: поэзияны оқығанды ұнатады, монологтарды оқумен
айналысады, концерттік бағдарламалар жүргізеді,
салауаттыөмірсалтыннасихаттайтынакциялардыұйымдастырады, спортпен
(шаңғы тебу)айналысады
СапановаДиана –Ақпараттық сектор - «Фармация» бөлімінің 2 курс
студенті
Ұстанымы: "мақсатқажетуүшін, еңалдыменоған бару керек. Өйткеніжолды
тек кележатқанадамғанаақтайды".
Қызығушылығы : классикалық музыка тыңдау, көркемәдебиетоқу.

Ізмұханова Алина - кәсіптік бағдар беру секторы – «Емдеу ісі» бөлімінің
3 курс студенті.
Ұстанымы: "Өзіңді-өзің жетілдір, қажетіңе жарайды"
«Жас Отан» жастар қанатының белсенді мүшесі
Қызығушылығы: дебат белсендісі

2020-2021 оқу жылының
Жылдық жоспары
№
1

Іс-шаралардың атауы
«Конституция еліміздің болашағы»
атты 1 қыркүйек- Білім күніне арналған
жиын
Студенттердің студенттік өзін-өзі
басқару ұйымы құрамын жаңарту,
міндеттерін нақтылау
Жастар ұйымының жұмыс жоспарын
талқылау, бекіту
«Тіл-тірегіміз,соғып тұрған жүрегіміз»
ҚР халқының тілдері күніне арналған
апталыққа қатыстыру
1-ші курс білім алушыларының
студент қатарына қабылдауды
ұйымдастыру
«Қариялар күні»
«Көп жасаған қария,ақылы теңіз
дария» тақырыбында қариялармен
кездесу
Басқару ұйымының оқу-тәрбие
процесін ұйымдастыруға және
жетілдіруге қатыстыру, ұсыныспікірлер
Мұғалімдер күні «Ұстаздар-ұлы
тұлғалар» тақырыбында мерекелік кеш
«Жетістік жолы» «Еңбегімен елге
сыйлы»тақырыбында кездесу
ұйымдастыру
«ҚР Тұңғыш Президенті күні»
«Елін сүйген, Елбасы» тақырыбында
мерекелік шара

Өту мерзімі
Қыркүйек

Нысаны
Әзірлеме
Хаттама

Қыркүйек

Хаттама

Қыркүйек

Хаттама, жұмыс
жоспары
Әзірлеме
Хаттама

Желтоқсан

Әзірлеме
Есеп

11

«SANALY URPAQ» КЛУБЫНЫҢ ЖҰМЫС
БАРЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Желтоқсан
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«Қош келдің Жаңа жыл»Жаңа жыл
мерекесіне орай студенттерге арналған
мерекелік кеш өткізу
Қысқы және жазғы
«Таза сессия» акциясы аясында
студенттер арасында сыбайлас
жемқорлыққа жасырын сауалнама
жүргізу.

Желтоқсан

Хаттама
Есеп
Әзірлеме
Есеп
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Қыркүйек
Қазан

Әзірлеме
Есеп

Қазан

Әзірлеме
Есеп

Қазан

Хаттама

Қазан

Әзірлеме
Есеп
Есеп

Қараша

Қаңтар

Ақпарат

«100 жаңа есім» тақырыбында
дөңгелек үстел
Студенттік кеңес ұйымының кезекті
отырысы,жоспардағы шараларды
ұйымдастыруды талқылау
«Жастар және интернет»тақырыбында
дебат өткізу
«Нұр Отан» партиясы жанындағы
«Жас Отан» Жастар қанаты қоғамдық
бірлестігімен кездесу өткізу.
Топ басшылары (старосталармен)
отырысын ұйымдастыру

Қаңтар

Хаттама

Қаңтар

Хаттама
Есеп

Ақпан
Ақпан

Әзірлеме
Хаттама
Хаттама

Ақпан

Ақпарат

19

«Қош келдің-әз Наурыз»

Наурыз

20

«Көктем аруы-2021» байқауы

Наурыз

21

Сәуір

25

«Идеялар банкі», «Ойлан тап!»
ойындарын ұйымдастыру
«SANALY URPAQ» клубының
мүшелерімен кездесу
«ҚР Отан қорғаушылар күні» «Ерелімнің қорғаны» «9 мамыр-Жеңіс
күні» «Бейбіт күн жасасын әлемде...»,
«Ардагерлерге мың тағзым» акциясы
«Ашық жүрек» волонтерлық үйірме
мүшелерінің жылдық жұмысының
қорытындысын талдау,талқылау
Медицина қызметкерлерінің күні

Әзірлеме
Есеп
Әзірлеме
Хаттама
Есеп
Әзірлеме
Есеп
Хаттама
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Түлектерге диплом табыстау шарасы

Шілде
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Жастар ісі жөніндегі маманы:

Сәуір
Мамыр

Әзірлеме
Хаттама
Есеп

Мамыр

Хаттама.
Есеп

Маусым

Әзірлеме
Есеп
Әзірлеме
Хаттама
Есеп
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