
2018-2019 оқу жылының 

Жылдық жоспары 

№ Іс- шаралардың атауы Өту мерзімі Аяқталуы 

 

1 1 қыркүйек білім күніне орай мерекелік іс-

шара 

ұйымдастыру. 

Қыркүйек 2018ж Әзірлеме 

хаттама 

2 22 қыркүйек "Тіл мерекесін" колледж 

көлемінде атап өту. (өзге ұлт өкілдері 

қатысуы) 

Қыркүйек 2018 ж Есеп 

3 1 қазан қарттар күніне орай жалғызбасты 

қарттарға көмек 

көрсету. (еріктілердің қатысуы) 

Қазан 2018 ж Есеп 

4 Қазанның 

алғашқы жексенбісі мұғалімдер күніне 

арналған "Ұстаз-Ұлы тұлға" 

атты мерекелік іс шарасын өткізу. 

Қазан 2018 ж Әзірлеме 

хаттама 

5 І-ші курс 

студенттерін студент қатарына қабылдау 

салтанатына арналған мерекелік кеш 

ұйымдастыру. 

Қазан 2018 ж Әзірлеме 

хаттама 

6 17 қараша 

студенттер күніне орай "Гранд бал" 

мерекелік сайысын өткізу. 

Қараша 2018 ж Әзірлеме 

хаттама, 

есеп, сайтқа 

салу 

7 "Тұңғыш 

президент" қүніне арналған дөңгелек үстел 

өткізу. 

Желтоқсан 2018 ж Әзірлеме 

хаттама, есеп 

8 16 желтоқсан 

тәуелсіздік күніне орай "Тәуелсіздік 

тұғырым" атты іс-шара өткізу. 

Желтоқсан 2018 ж Әзірлеме 

хаттама, есеп 

9 "Жаңа 

жыл" мерекесіне орай студенттерге арналған 

мерекелік кеш ұйымдастыру 

Желтоқсан 2018 ж Әзірлеме 

хаттама, есеп 

10 «Тәртіп-тән үшін, ынтымақ-жан үшін» 

тақырыбында пікір-талас 

Қаңтар 2019 ж Әзірлеме 

хаттама, есеп 

11 8 наурыз 

"Халықаралық әйелдер күні" мерекесіне 

арналған "Аналар-асыл 

жандар" атты іс-шара ұйымдастыру. 

Наурыз 2019 ж Әзірлеме 

хаттама, есеп 

12 Сенбілік Наурыз 2019 ж Әзірлеме 

хаттама, есеп 

13 22 наурыз Наурыз 2019 ж Әзірлеме 



"Ұлыстың Ұлы күні" мерекесіне орай ұлттық 

спорт түрлерінен сайыстар 

өткізу. 

хаттама, есеп 

14 Күлкі күніне 

орай мамандықтар арасында "Жайдарман" 

сайысын өткізу.(еріктілер қатысуы) 

Сәуір 2019 ж Әзірлеме 

хаттама, есеп 

15 "Қозы 

Көрпеш – Баян Сұлу күніне орай мерекелік 

шара ұйымдастыру. 

Сәуір 2019 ж Әзірлеме 

хаттама, есеп 

16 1 мамыр 

"Қазақстан Халқының бірлігі күніне" орай 

"Татулық-ел 

бірлігі" атты өзге ұлт өкілдерінің 

қатысуымен мерекелік іс-шара өткізу. 

Мамыр 2019 ж Әзірлеме 

хаттама, есеп 

17 9 мамыр 

"Ұлы Жеңіс" күніне байланысты 

"Ардагерлерді ардақтайық" 

атты мерекелік іс-шара ұйымдастыру. 

Мамыр 2019 ж Әзірлеме 

хаттама, есеп 

18 Бітіруші 

түлектерге арналған мерекелік кеш 

ұйымдастыру. 

Маусым 2019 ж Әзірлеме 

хаттама, есеп 

   31.06.2019 ж 

 

 

 

 

 

 

 


