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Жашы жете элек балдарга карата зомбулук жана катуу мамилелердин  

алдын алуу боюнча 28.11.22ж.- 28.12.22ж. чейинки өтүлүүчү иш чаралардын планы 

2022-2023 –окуу жылы 

№ Иш чаралар Мөөнөтү Жооптуулар 

1 Жашы жете элек балдарга карата 

зомбулук жана катуу мамилелердин 

алдын алуу иш чараларынын айлык 

планын түзүү жана ишке ашыруу. 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Тарбия завуч 

Соц.педагог 

2 “Балдар зомбулукка каршы”, 

“Менин үй-бүлөөм”, 

“Мээримдүүлүк” деген темада 

сүрөт, плакат конкурстарын 

уюштуруу 

Декабрь 5-10 –класстар 

Тарбия завучу  

Сүрөт мугалими 

Сариева А.Ж. 

Класс жетекчилер 

3 “Үй – бүлөөдөгү зомбулук деген 

эмне?”, “Катуу мамиле”, “Өз 

укуктарыңды бил жана корго”, “Сен 

толеранттуусуңбу?” деген 

темалаларда класстык сааттарды 

өткөрүү  

Ноябрь  

Декабрь  

1-11 класстар  

Тарбия завучу  

Класс жетекчилер 

4 “Үй – бүлөөлүк зомбулукка жол 

жок” деген темада эссе, дил баян 

конкурсун өткөрүү 

Декабрь 5-8-класстар  

Тарбия завуч 

Соц.педагог 

5 Жашы жете элек балдарга карата 

зомбулук жана катуу мамиле кылуу 

фактыларын,жайсыз үй бүлөөлөрдү 

аныктоо максатындагы 

биргелешкен рейддерди уюштуруу 

жана жүргүзүү 

Чейрек сайын Тарбия завучу  

ИДНдин кызматкери 

Класс жетекчилер 

6 Жашы жете электерге карата болгон 

зомбулук фактылары жөнүндө 

маалыматтарды оперативдүү түрдө 

КДДга жеткирүү, билдирүү 

 (3 күндүн ичинде) 

Жыл ичинде  ИДНдин кызматкери 

Класс жетекчилер 

Соц. педагог 

7 Жашы жете элек балдарга карата Чейрек сайын Тарбия завучу  



зомбулук жана катуу мамиле кылуу 

фактыларын, жайсыз үй – бүлөөлүк 

тарбиянын оң, жакшы тажрыйбасын 

жайылтуу 

Класс жетекчилер 

8 Үй – булөлөрдө терс тарбиялык 

таасирлердин алдын алуу, оңдоп 

түзөө, жардам берүү. Үй – бүлөөлүк 

тарбиянын оң, жакшы тажрыйбасын 

жайылтуу. 

Жыл ичинде Соц. педагог 

9 “Балдар зомбулукка каршы”, 

“Менин үй-бүлөөм” деген темада 

сүрөт, плакат конкурстарын 

уюштуруу 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Класс жетекчилер 

Соц. педагог 

10 “Үй – бүлөөдөгү зомбулук деген 

эмне?”, “Катуу мамиле”, “Өз 

укуктарыңды бил жана корго”, “Сен 

толеранттуусуңбу?” деген 

темалаларда класстык сааттарды 

өткөрүү 

Февраль 

Март 

Соц. педагог 

11 “Үй – бүлөөлүк зомбулукка жол 

жок” деген темада эссе, дил баян 

конкурсун өткөрүү 

Февраль 

Март 

Соц. педагог 

12 “Зомбулукту токтотсо болот “, -

деген темада анкеталарды 

уюштуруу 

Февраль 

Март 

Соц. педагог 

13 Кам көрүүчү (опека) үй – бүлөөдө 

жашаган балдардын үйлөрүнө класс 

жетекчи, соц.педагог, ТИ б-ча 

директордун орун басары барышын, 

актыларды түзүшүн, кам көрүүдөгү 

балдардын, кам көрүүчүлөрдүн 

муктаждыктарын аныктоо. 

Жыл ичинде Соц. педагог 

    

 

  

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары:__________________ Н.Ж. Тентиева 

 


