2017 жылдың мамыр айына арналған
«Өскемен қаласы әкімдігінің «ЖІГЕР» Өскемен балалар-жасөспірімдер клубтарының бірлестігі» МКҚК жұмыс жоспары
Іс-шара
Мезгілі
Уақыты
Орны
Жауаптылар
Бір айдың
Бір
БЖК барлығы
Балалар-жасөспірімдер клубтарының білім алушыларымен еңбекті
Губарева З.И.
ішінде
күннің
қорғау және өртке қарсы қауіпсіздігі бойынша қайталама
БЖК ҰП мен ҚБП
ішінде
нұсқаманы өткізу
Бір айдың ішінде
«Жігер» БЖКБ
«Жігер» және «Алые паруса» ЖДЛ балалар мен жасөспірімдердің
Әдістемелік қызметі
жазғы демалысын және балалар-жасөспірімдер клубтарына
арналған жазғы жобаларды ұйымдастыру бойынша жұмыс
02.05.2017Бір
Қаланың
БЖК ҰП мен ҚБП
«Жаңа ұрпақ стандарттардың шеңберінде сабақтан тыс іс06.05.2017
күннің
шағынаудандары
әрекеті» жобасы
ішінде
Шығыс к.
«Внуки и внучки» балалар-жасөспірімдер клубтарының қалалық
акциясы:
1. Тимурлық рейдтері, егде адамдарға, ҰОС, тыл ардагерлеріне
көмек көрсету
2. ҰОС ардагерлері, шағынаудандарының тұрғындары үшін
«Біз соғысқа қарсымыз!» концерттік бағдарламалар
3. Шағынауданның мерекесі.
4. Ұлы Отан соғысы Жеңісіне арналған Ново-Явленка кенті
мен Шығыс кенті тұрғындары үшін «Жеңіс шеруі»
концерттік бағдарлама
Балалар-жасөспірімдер клубтарының жазғы каникулға арналған желілік
05.05.2017
Бір
«Жігер» БЖКБ
Ботвина О.М.
жұмыс кестелерін тапсыру
дейін
күннің
БЖК ҰП мен ҚБП
(электронды нұсқасын e-mail: botvina1977@mail.ru, қағазды нұсқасы
ішінде
– 2 данада тапсыру)
05.05.2017
11.00
ШҚО ІІД акт залы
Балалар-жасөспірімдер клубтары мен ШҚО ІІД әлеуметтік
Деш Е.Н.
Ворошилов к., 2/1
әріптестік шеңберінде және ҰОС Жеңіс күні қарсаңында «Ұлы
Аскарова М.С.
жеңіс – бұл біз!» құттықтау акциясы
Дроздова Г.И.
Атудинова А.М.
05.05.2017
12.00
Өскемен қаласының
Балалар-жасөспірімдер клубтары мен ШҚО ІІД әлеуметтік
Иманова А.З.
шағынаудандары
жобасы шеңберінде «Эставелла» балалар-жасөспірімдер
Лискова М.А.
клубындағы «Жас құтқарушы» мектебінің жұмысы:
тимурлық рейдтер, ШҚО ІІД ардагерлеріне көмек көрсету
05.05.2017
15.00
Севастопольский к.,16/1 Батыр күніне арналған «Мықты жігіттер» атты жасөспірімдер спорт
Аскарова М.С.
Жасанды мұз алаңы
ойындары
Фадеева Е.В.
Тараненко О.В.
06.05.2017
14.00
«Достык» БЖК
Ұлы Жеңістің 72 жылдығы қарсаңында өткізілетін «Достық»
Ахметова А.Е.
балалар-жасөспірімдер клубының «9 мамыр – Жеңіс күні!» есептік
Кузнецова Н.И.

шарасы
06.05.2017

16.00

Севастопольский к.,16/1
Жасанды мұз алаңы

Шағынауданның мерекесі
Отбасыларға арналған "Желмен жарыса" атты спорт іс-шарасы

Аскарова М.С.
Катернюк Я.В.

11.05.201725.05.2017
13.05.2017

Кесте
бойынша
16.00

БЖК барлығы

Фартусова Т.Н.
БЖК ҰП мен ҚБП
Аскарова М.С.
Чернобаева Е.А.

14.05.2017

16.30

«Юнга» БЖК

20.05.2017

16.00

Севастопольский к.,16/1
Жасанды мұз алаңы

21.05.2017

16.00

«Мечта» БЖК

25.05.2017
дейін

Бір
күннің
ішінде
Кесте
бойынша

«Жігер» БЖКБ

16.00

Севастопольский к.,16/1
Жасанды мұз алаңы

Көңіл-күйді көтеру үшін «Менімен бірге деміңді ал»
психологиялық тренингі
Шағынауданның мерекесі
Балалар мен жасөспірімдерге арналған танымдық көңіл котеретін
«Саяхаттар аралдары» ойыны
«Бәріне бәрі туралы» демалыс күні клубы
Балалар мен жасөспірімдер, соның ішінде әр түрлі бақылауға
тіркелген балалары үшін «Көңілді старттар» атты спорттық
эстафеталар
Шағынауданның мерекесі
Футбол бойынша жолдастық кездесулер
(«Спутник-4» БЖК–«Юный техник»БЖК)
«Бәріне бәрі туралы» демалыс күні клубы
«Денсаулық әліппесі» дөңгелек үстелі:2016-2017 оқу жылына
арналған «СӨС» БШБ жұмысын қорытындылау
Маусым-шілде айларына арналған балалар-жасөспірімдер
клубтарының жұмыс жоспарларын бекіту
(электронды нұсқасын e-mail: godpk@mail.ruпоштасына жіберу)
2016-2017 оқу жылына арналған қосымша білім беру педагогтардың
журналдары мен есептерін тексеру және олардың тапсырылуы
Жазғы кезеңіне арналған ҚБП жұмыс кестесін тапсыру
Шағынауданның мерекесі
Жасөспірімдерге арналған «По морям, по волнам» квест ойыны

28.05.2017

14.00

«Спутник-1» БЖК

31.05.2017
ж. дейін

ҰП
демалыс
кестесібо

«Жігер» БЖКБ

26.05.2017
30.05.2017
31.05.2017
27.05.2017

Севастопольский к.,16/1
Жасанды мұз алаңы

«Жігер» БЖКБ

«Бәріне бәрі туралы» демалыс күні клубы
Бақылаудың барлық түрлерінде тұрған жасөспірімдер мен жастары
үшін денсаулық клубы: М.С. Калиевпен кездесу- Шығыс Қазақстан
облысының әкімдігі Денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс
Қазақстан облыстық наркологиялық диспансері" КМҚК жетекші
маманымен (жасөспірімдер кабинеті)
2016-2017 оқу жылына арналған жұмыс талдауын, 2017-2018 оқу
жылына арналған жұмыс жоспарын, жазғы кезеңде клубтың жұмыс
тәртібін тапсыру.

Даулетова А.М.

Аскарова М.С.
Тараненко О.В.
Валиева А.Н.
Михайлова Н.П.
Фартусова Т.Н.
БЖК ҰП мен ҚБП
ФартусоваТ.Н.
Аскарова М.С.
Тараненко О.В.
Валиева А.Н.
Рахимбаева А.А.

ФартусоваТ.Н.
Әдістемелік
қызметіӘкімшілік-

йынша

31.05.2017

Бір
күннің
ішінде

«Жігер» БЖКБ

Ұйымдастырушы-педагогтардың журналдарын тексеру:
1. Балалар, жасөспірімдердің БЖК келуін есепке алу журналы;
2. Балалардың ҰП БШБ келуін есепке алу журналы;
3. БЖК тексеруін есепке алу журналы
(әкімшіліктің клубқа келуі);
4. Температуралық режимді есепке алу журналы;
5. Клубтың санитарлық өндеуін есепке алу және санитарлық
күндерді өткізуді тіркеу журналы;
6. Өрт дабылы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету
жұмыстарын есепке алу журналы;
7. Нұсқаулықтарды тіркеу журналы.
Мамыр айында білім алушылардың клубтарға келуі бойынша
мәлімет беру
(botvina1977@mail.ruэлектронды пошта бойынша)
ДиректорДеш Е.Н.

шаруашылық қызметі

Ботвина О.М.
БЖК ҰП

