«Павлодар химия-механикалық колледжі» КМҚК
ХАТТАМА
« 2 0 » 10. 2017ж
Қамқорлық кеңесінің

№ 1
отырысы

Қатысқандар: 8 адам (тізімі қоса беріледі)
1.М.А. В эй-«В эй М.А.» атындағы жеке кэсіпкер
2.Л.В.Пак -«ПНХЗ» ЖШ С оқу орталығының басшысы
3.Е.В.Засыпкина -«Нефтехим LTD»TiriHini
4.А.Е.Кадырбаева -«ПНХЗ» ЖШС № 70 цехыныңбасқарма төрағасы
5.Ж .В.Бажаев.- Павлодар қаласының ювеналдық полиция инспекторы
6.
Е.А.Трусов - ПНХЗ» ЖШС жабдықтарды жабдықтау бойынша бас
инженері
7.Н.П.Москаленко -«Самал»қоғамдық бірлестікті оңалту орталығы
төрағасының орынбасары
Ш ақырылды А.К.Бейсембаева -колледждің ТЖ бойынша директордың
орынбасары
Күн тәртібі:
1.Қамқоршылар Кеңесінің қызметін ұйымдастыру бойынша нормативтіккұқықтық базасы.
2.Қамқоршылар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру тэртібі
3 .Қамқоршылар кеңесі торағасының сайлауы
4. Қамқоршылар кеңесі хатшысын сайлауы
1.ТЫ НДАЛДЫ :ТЖ
бойынша
колледж
директорының
орынбасары
А.К.Бейсембаева
«Павлодар химия-механикалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорнының (бұдан әрі - колледж) Қамқоршылар кеңесі колледждің
коллегиялық басқару нысандарының бірі болып табылады, ол оқу орнына
оның қызметінің барлық салаларында қолдау корсетеді.
Колледждің Қамқорш ылық Кеңесі (бұдан эрі - Кеңес) өз қызметінде:
- Қазақстан Республикасының Конституциясын
- Қазақстан РеспубликасыныңАзаматтықкодексін
- «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңын
-«Қамқоршылар
кеңесі қызметінің типтік ережелері жэне оны сайлау
тәртібін»
- Кеңестің қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерін
- Колледж жарғысын
- бұл ережені басшылыққа алады
Қамқоршылық Кеңестің жұмысын ұйымдастырудың стандартты ережелері
және оны оқу орындарында сайлау тэртібі (бұдан әрі - Ереже) «Білім туралы»

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 44-бабының
9-тармағына сэйкес әзірленді жэне білім беру ұйымының Қамқоршылық
Кеңесінің қызметін ұйымдастыру тэртібін айқындайды (бұдан эрі Қамқоршылар кеңесі) жэне оның сайлауын. Қамқоршылар
Кеңесінің
мүшелерін іске асыру өтеусіз негізде жүзеге асырылады. (баяндама қоса
беріледі)
ШЕШІЛДІ: 1. Ақпаратты назарға алу.
2.ТЫ НДАЛДЫ :

ТЖ

бойынша

колледж

директорының

орынбасары

А.К.Бейсембаева
Қамқоршылық кеңесінің жұмысымен таныстырды. Колледждің ресми
сайтында Қамқоршылар Кеңесін құру туралы жэне оның құрамы туралы
ұсыныстар
қабылдау
туралы
хабарландыру
орналастырылды.
Қамқоршылар Кеңесінің құрамы үміткерлердің Қамқоршылық Кеңесіне
жазбаша келісімімен алынған ұсыныстар негізінде құрылады. Қамқоршылар
кеңесі мыналарды қамтиды:

1) жергілікті өкілді, атқарушы
жэне құқық қорғау органдарының
өкілдерін
2) жұмыс берушілер мен элеуметтік серіктестердің өкілдерін;
3)коммерциялық емес ұйымдардың өкілдерін (болған жағдайда);
4)
ата-аналар комитеті ұсынған курстарының кез-келген параллеліне
білім беру ұйымындағы студенттердің бір ата-анасын немесе заңдыөкілін;
5)қайырымдылық қорынан (болған жағдайда).
Тағайындалған
Қамқоршылар
кеңесінің отырыстарына
білім беру
ұйымының басшысы жэне оның орынбасары
қатысады.
(баяндама қоса беріледі)
ШЕШ ІЛДІ: І.А қпаратты назарға алу.
2.01.11.2017 ж. дейін 2017-2018 оқу жылындағы Қамқоршылық
Кеңестің жұмыс жоспарын әзірлеу жэне бекіту.
3.ТЫ НДАЛДЫ:
ТЖ бойынша колледж директорының
орынбасары
А.К.Бейсембаева Ол
қатысушыларды
2017-2018
оқу
жылындағы
Қамқоршылық
Кеңестің
жобасымен
таныстырды
жэне
колледж
қамқоршылар кеңесінің төрағасы лауазымына кандидатурасын сипаттады.
СӨЗ АЛҒАНДАР: Н.П.Москаленко - «Самал» қоғамдық бірлестікті оңалту
орталығы.Ол М .А.Вэй кандидатурасын ұсынды. Жеке кәсіпкер, ата-аналар
комитетінің төрағасы.
Е.А.Трусов - ПНХЗ» ЖШС жабдықтарды жабдықтау бойынша бас инженері
Ол «ПНХЗ» ЖШ С оқыту орталығының басшысын Л.В.Пак кандидатурасын
ұсынды. Дауыстардың басым көпшілігі бойынша М.А.Вэй сайланды.
Ш ЕШ ІЛДІ :1.2017-2018 оқу жылындағы ҚК құрамы бекітілсін

2.Қамқорлық кеңесінің төрағасы М.А. Вэй болып тағайындалсын
4.ТЫ НДАЛДЫ :ТЖ бойынша колледж директорының орынбасары
А.К.
Бейсембаева. Колледж қамқоршылар кеңесінің хатшысының лауазымына
кандидатурасын сипаттады.
Ол Е.В Засыпкина - «Нефтехим LTD»
кампаниясының ұсынды. Барлығы бірауыздан қолдады.
Шешілді:
І.Қамқорлық кеңесінің хатшысы Е.ВЗасыпкина болып тағайындалсын
Төрайымы:
Хатшысы:

КГКП «Павлодарский химико-механический колледж»

ПРОТОКОЛ
« 20» 10. 2017 г

№1

Заседания Попечительского совета
Присутствовали:8 человек (список прилагается)
1.Вэй М.А.- индивидуальный предприниматель «Вэй М.А.»
2.Пак JI.B.-начальник СО и РП рук учебного центра ТОО «ПНХЗ»
З.Засыпкина Е.В.-ткач «НефтехимЬТБ»
4.Кадырбаева А.Е.- ТОО «ПНХЗ» цех № 70 нач.управленияЗиБН
5.Бажаев
Ж.В.- инспектор П О П УВД г. Павлодар
6.
Трусов Е.А.-ТОО «ПНХЗ» вед инженер по комплектации оборудования
7.Москаленко Н.П.- зам. председателя ООРЦ «Самал»
Приглашена Бейсембаева А.К.-заместитель директора колледжа по ВР
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Нормативно-правовые основы организации деятельности Попечительских
советов
2.Порядок организации работы Попечительского совета
3.
Выборы председателя Попечительского совета
4. Выборы секретаря Попечительского совета
1. СЛУШ АЛИ: Бейсембаеву А .К .-заместителя директора колледжа по ВР
Попечительский совет коммунального государственного
казенного
предприятия «Павлодарский химико-механический колледж» (далее,
колледж) является одной из форм коллегиального управления колледжем,
созданный для поддержки и содействия учебному заведению во всех сферах
его деятельности. Попечительский совет (далее, Совет) колледжа в своей
деятельности руководствуется:
- Конституцией Республики Казахстан,
- Гражданским Кодексом Республики Казахстан,
-Законом Республики Казахстан «Об образовании»
-«Типовыми правилами деятельности Попечительского совета и порядка его
избрания»
-нормативными и правовыми актами, регламентирующими деятельность
Совета
-Уставом колледжа
- настоящим положением.
Типовые правила организации работы Попечительского совета и порядок его
избрания в организациях образования (далее - Правила) разработаны в
соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона Республики Казахстан от 27 июля

2007 года "Об образовании" и определяют порядок организации
деятельности Попечительского совета организации образования (далее Попечительский
совет)
и
его
избрания.
Выполнение
членами
Попечительского совета своих полномочий осуществляется на безвозмездной
основе, (выступление прилагается)
Р Е Ш И Л И : 1. Информацию принять к сведению
2.С Л У Ш А Л И : Бейсембаеву А.К.-заместителя директора колледжа по ВР
Ознакомила с порядком организации работы Попечительского совета. Было
размещено объявление на официальном сайте колледжа о формировании
Попечительского совета и приеме предложений по его составу. Состав
Попечительского совета формируется на основе полученных предложений с
письменного согласия кандидатов в члены Попечительского совета. В состав
Попечительского совета входят:
1П редставители
местных
представительных,
исполнительных
и
правоохранительных органов
2) представители работодателей и социальных партнеров;
3) представители некоммерческих организаций (при наличии);
4) по одному родителю или законному представителю обучающихся в
данной организации образования из каждой параллели классов, курсов,
рекомендованные родительским комитетом;
5) благотворители (при наличии).
Руководитель
организации образования,
при
которой
создается
Попечительский совет или его заместитель принимают участие в его
заседаниях.(выступление прилагается)
Р Е Ш И Л И : 1.Информацию принять к сведению
2. В срок до 01.11.2017г. разработать и утвердить план работы
Попечительского совета на 2017-2018 учебный год
3.С Л У Ш А Л И : Бейсембаеву А.К.-заместителя директора колледжа по ВР
Ознакомила присутствующих с проектом состава Попечительского совета
на 2017-2018 учебный год и охарактеризовала кандидатуру председателя
Попечительского совета колледжа.
В Ы С Т У П И Л И : М оскаленко Н.П- зам. председателя ООРЦ «Самал»
Она предложила кандидатуру Вэй М.А. Индивидуальный предприниматель,
председатель родительского комитета.
Трусов Е.А-ТОО «ПНХЗ» ведущий инженер по комплектации оборудования
Он предложил кандидатуру Пак Л.В.-начальника СО и РП руководителя
учебного центра ТОО «ПНХЗ». Большинством голосов была избрана Вэй
М.А.

РЕШИЛИ: 1.Утвердить состав ПС на 2017-2018 учебный год
2.Назначить председателем Попечительского совета колледжа- Вэй М.А.
4.СЛУШ АЛИ: Бейсембаеву А.К.- заместителя
директора колледжа
колледжа по ВР. Охарактеризовала кандидатуру секретаря Попечительского
совета колледжа. Предложила кандидатуру Засыпкиной Е.В.-кампания
«НефтехимІЛЮ». Все единогласно поддержали.
РЕШИЛИ: 1.Назначить секретарем Попечительского совета колледжа
Засыпкину Е.В
Председатель:
Секретарь:

Заседание Попечительского совета от 20.10.2017г.
Члены Попечительского совета:
и ^
1.Вэй М.А.- индивидуальный предприниматель «Вэй М.A.»- іу р *
2.Пак JIB .-начальник СО и РП рук учебного цейтра ТОО «ПНХЗ»- /
З.Засыпкина Е.В.-ткач «Нефтехим LTD»4.Кадырбаева А.Е.- ТОО «ПНХЗ» цех № 70 нач.управдения ЗиБН5.Бажаев
Ж.В.- инспектор ГЮ П УВД г. Павлодара - $ jo .. /
6.
Трусов Е.А.-ТОО «ПНХЗ» вед инженер по комплектации оборудования^
7.Москаленко Н.П- зам. председателя ООРЦ «Самал»- <1<м^лс(Ц^ 8.
Бейсембаева А.К.- заместитель директора колледжа по BP- x/ j ^

