
2022-2023 оқу жылының жоспары  

 
Мақсаты: Оқу мен  тәрбие сапасын, оқу үрдісі қатысушыларының өмірі мен қызметін 

жақсарту. 

Қызметтің міндеттері:  

1. Оқу-тәрбие үрдісін жетілдіруге жетілдіруге қатысу және білім сапасын арттыру. 

2. Қазақстандық ұлтжандылық, азаматтылық, адамгершілік-рухани төзімділік, дені сау 

және әлеуметтік мықты тұлғаны қалыптастыру  үшін тәрбие жұмысының барлығын 

жақсартуға ат салысу. 

3. Білім беру ұйымын үздіксіз қызмет ету мен дамуына көмектесу. 

4. Білім беру ұйымдарының мұқтаждықтарына жеке және заңды тұлғалардың 

мақсатты жарналары мен ерікті садақаларын қолдану арқылы қоғамдық бақылауды 

жүзеге асыру 

5. Оқу-материалдық  техникалық базаны жетілдіру. 

6. Инновациялық және ғылыми-зерттеу қызметін қолдау.  

7. Қолдаудың қаржы, материалдық және басқа түрлерін іске асырудағы жігерлерін 

біріктіру. 

8. Білім беру үрдісі қатысушыларының құқықтарын сақтауда бақылауды жүзеге асыру. 

9. Білім беру ұйымының қызметін қамтамасыз ету және дамуы үшін қосымша 

қорларды тарту. 

10. Білім беру ұйымының түлектерін жұмысқа орналастыруға көмектесу.  

 

2022-2023 оқу жылына  

қамқоршылық кеңесі отырысын өткізу кестесі 

. 

 

Күні Қарастырылатын сұрақтар Орындаушылар Ескерту  

Қыркүйек  

 (1 апта)  

1. Қамқоршылық кеңесі жұмысының 

жоспарын өңдеу және бекіту, отырысты 

өткізу мерзімдері.  

2. Тексеру комиссиясының құрамын 

бекіту. 

3. Білім беру ұйымының жұмыс істеу 

және дамуына көмектесу мақсатында 

демеушілік материалдық құралдарды, 

сондай-ақ  басқа сипаттағы көмек пен 

қызметтерді тарту  сұрақтарын 

талқылау. 

Б.А. Шаймерденов  

Дуль А.С. 

Абдрахманова А.Т. 

 

Қазан 1. 1 курс студенттерінің бейімделу 

мәселелерін зерттеу, 1 курс 

студентерінің жалпы оқу 

құзыреттіліктерін қалыптастыру 

деңгейін талдау,  білім алушылардың  

базистік даярлығын бақылау.   

2.  Ата-ана қаморлығынсыз қалған 

балалардың оқу мен тұруы үшін жағдай 

жасау.  

Б.А. Шаймерденов  

Дуль А.С. 

Абдрахманова А.Т. 

Бөлім меңгерушілері 

 



Желтоқсан 1. Студенттердің аттестаттауын талдау. 

Түрлі мамандықтар бойынша студенттің 

жалпы оқу құзыреттілігін дамыту.  

2. Түрлі циклдағы пәндер бойынша 

емтихан сессиясын ұйымдастыру және 

өткізуді талдау.  

Б.А. Шаймерденов  

Дуль А.С. 

Бөлім меңгерушілері 

 

 

Мамыр 1.  Түлектердің кәсіптік даярлығын 

талдау, олардың жұмысқа орналасуы.  

2. Жаңа оқу жылына қабылдау 

жоспарының жобасы.  

Б.А. Шаймерденов  

Бөлім меңгерушілері 

 

 

 

 

Қамқоршылық кеңесінің төрайымы ___________ Б.А. Шаймерденов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қамқоршылық кеңесінің негізгші бағыттары: 

 

 

Жұмыс мазмұны\Содержание работы Орындалу 

мерзімі\сроки 

Орындаушылар\Исполнители 

1. Қамқоршылық кеңес қызметінің үлгілік 

ережелерімен танысу. Төрайым мен хатшыны 

таңдау.  

Қыркүйек  Е. Жанділдин - колледж 

директоры  

2. Тексеру комиссиясының құрамын құру.  

Білім беру ұйымының жұмыс істеуіне және 

дамуына жәрдемдесу мақсатында демеушілік 

және өзге сипаттағы қызметтер туралы 

мәселені талқылау  

Қыркүйек Б.А. Шаймерденов – 

қамқоршылық кеңесінің 

төрайымы 

3. Қамқоршылық кеңесі жұмысының жоспарын 

бекіту: отырыс тәртібі мен өткізу мерзімдері 

Қыркүйек Б.А. Шаймерденов – 

қамқоршылық кеңесінің 

төрағасы 

4. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 

Заңының негізінде Қазақстан Республикасында 

техникалық және кәсіптік білім беруді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы білім беру үдерісін 

жетілдіруге және колледж қызметінің басты 

бағыттарын анықтауға ықпал етеді. 

Қазан Б.А. Шаймерденов – 

қамқоршылық кеңесінің 

төрағасы 



5. Білім алушылардың сабақ кестесін құру 

бойынша  колледж әкімшілігімен,  

диспетчермен келісу. 

Қазан Б.А. Шаймерденов  

А.С.Дуль   

 

6. Колледжде тамақты ұйымдастыру, білім 

алушыларға медициналық көмек көрсету, 

олардың денсаулығын нығайту және қорғау 

бойынша шараларды ұйымдастыру үшін 

қажетті жағдай жасауға көмектесу  

Жыл 

ағымында 

Б.А. Шаймерденов  

А.С.Дуль   

 

7. Колледждің кадрлық әлеуетін 

қалыптастыруға қатысу  

Тамыз-

қыркүйек 

Б.А. Шаймерденов  

 

8. Колледждің педагог қызметкерлерін 

аттестаттауға қатысу 

Наурыз Б.А. Шаймерденов 

9. Білім беру процесінің қатысушылары мен 

оқуды ұйымдастыру мүдделеріне қатысты 

даулы мәселелерді шешуге қатысу  

Жыл 

ағымында  

Б.А. Шаймерденов  

10. Байқау, фестиваль, көрме және басқа да іс-

шараларды ұйымдастыруға қатысу.  

Жыл 

ағымында 

Б.А. Шаймерденов  

А.С.Дуль   

11. Колледж студенттеріне шәкіртақы төлеуді 

ұйымдастырудағы тексеріс 

Жыл 

ағымында 

Б.А. Шаймерденов  

А.Т. Абдрахманова 

12. Колледждің педагог қызметкерлері мен 

білім алушыларының жазғы демалысын, 

сауықтыру мен жұмысбастылықтарын 

ұйымдастыруға қатысу.  

Жыл 

ағымында 

Б.А. Шаймерденов  

А.С.Дуль   

А.Т. Абдрахманова  

13. Аз қамтылған отбасыларынан келген 

студенттерге, сондай-ақ жетімдер мен ата-ана 

қамқорлығынсыз қалған балаларға 

материалдық көмек көрсету. 

Жыл 

ағымында 

Б.А. Шаймерденов  

А.С.Дуль   

А.Т. Абдрахманова 

14. Педагог қызметкерлердің біліктілігін 

арттыруға және үздік оқытушыларды 

көтермелеуге көмектесу. 

Жыл 

ағымында 

Б.А. Шаймерденов  

15. Колледждің оқу-тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруға қатысты сұрақтар бойынша 

бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеу, 

конференция, жиналыс, семинарларға қатысу. 

Жыл 

ағымында 

Б.А. Шаймерденов  

А.С.Дуль   

 

16. Колледждің қаржы-шаруашылық 

қызметінің жоспары мен қаражат жұмсау 

тәртібін қалыптастыруға қатысу. 

Жыл 

ағымында 

Б.А. Шаймерденов  

А.С.Дуль   

 

17. Оқу, жатақханада тұру төлемдерінің 

мөлшерін анықтауға, бюджеттен тыс 

қаражаттарды бөлуге қатысу.  Оларды 

мақсатты қолданудың есебі мен бақылауын 

жүзеге асыру. 

Жыл 

ағымында 

Б.А. Шаймерденов  

А.С.Дуль   

 

18. Оқу және қаржы жылының қорытындысы 

бойынша колледж директорының есебін 

тыңдау 

Мамыр Е. Жанділдин  



19. Колледждің дамуына көмектесу 

мақсатында демеушілік материалдық 

құралдарды, сондай-ақ  басқа сипаттағы көмек 

пен қызметтерді тарту.  Оқу-тәрбие процесінің 

мақсатында тартылған құралдарды бағыттау 

туралы шешім қабылдау 

Жыл 

ағымында 

Б.А. Шаймерденов   

 

20. Колледж жатақханасында студенттердің 

тұруы үшін қажетті жағдай жасауға көмектесу.  

Жыл 

ағымында 

Б.А. Шаймерденов  

А.С.Дуль   

А.Т. Абдрахманова 

 

 

 

 


