«Павлодар гуманитарлық колледжі» мекемесінің
Қамқорлық кеңесі мәжілісінің хаттамасы.
20.10.2017 жыл

№1

Қатысқандар: Мадиров Дулат Сарденович, Бейсенов Болат Кудайбергенович,
Шитов Александр Владимирович, Ордабаева Акмарал Кожабековна, Филатова
Ольга Егоровна, Абдрахманов Сайлау Байкенович, Рак Василий Григорьевич,
Кучер М.А, Мамжанов Кайрат Ербулатович.
Педагогикалық ұжым мүшелері - колледж директоры Батталов А. Б.
директордың ОТЖ бойынша орынбасары Ченваев Ж. К.
Хатшы:
Ордабаева А.К. - құқық сақтау органының өкілі.
Күн тәртібі:
1. Қамқорлық кеңесінің эрекетін ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық
негіздері;
2. Қамқорлық кеңесінің жұмысын ұйымдастыру тэртібі;
3. Қамқорлық кеңесінің төрағасын сайлау;
4. Қамқорлық кеңесінің хатшысын сайлау.
СӨЗ СӨЙЛЕГЕНДЕР:
Бірінші мәселе бойынша мекеменің директоры Батталов А. Б. тыңдалды.:
Қамқоршылар кеңесі мекеменің даму стратегиясын анықтау үшін кұрылады.
Қамқоршылар кеңесінің пайдасына көп жылғы қоғам мен білім беру
мекемелерінің табысты ынтымақтастыгы дәлел бола алады.
Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым министрінің 2017 жылғы 27
шілдедегі № 355 бұйрыгы Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің
жұмысын ұйымдастыру жэне оны сайлау тәртібінің үлгілік қагидаларын бекіту
туралы сәйкес, Қамқоршылық кеңес қызметінің міндеттері болып табылады:
5. Оның жаргылық функцияларын жүзеге асыру кезінде білім беру
үйымдарына көмек көрсету;
6. Студенттер мен педагогикалық құрам үшін білім беру жоспарын табысты
іске асыру мақсатында білім беру ұйымына қажетті жағдайлар тудыру;
7. Қаржылық қолдау көрсету, білім беру ұйымының материалдықтехникалық базасын нығайту;
8. Білім беру ұйымдарын одан әрі дамытуға жәрдемдесу.
Дауыс берілді:
үшін - 11
қарсы - 0
қалыс қалды - 0
ШЕШІМ ҚАБЫ ЛДАНДЫ:

Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым министрінің 2017 жылғы 27
шілдедегі № 355 бұйрығы Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің
жұмысын ұйымдастыру жэне оны сайлау тэртібінің үлгілік қағидаларын бекіту
Қамқоршылық Кеңестің жұмысының ережелері мен міндеттері негізге алынады.
Бкінші мәселе бойынша мекеменің директоры А. Б. Батталов тыңдалды:
Ол Қамқоршылар Кеңесінің мүшелеріне Кеңестің жұмысына қатысты өзінің
көзқарасын айтып, Қамқоршылық кеңестің отырыстарына нұсқаларын үсынды.
Колледждегі Қамқоршылар Кеңесінің жүмысын ұйымдастыру тэртібін оқыды.
«Павлодар техникалық-экономикалық колледжі» мекемесінің Қамқоршылар
кеңесінің 2017-2018 оқу жылына арналған жұмыс жоспарымен таныстырды.
Қамқоршылар кеңесімен 2017-2018 оқу жылы үшін мақсаттары анықталды:
оқу-тәрбие үрдісін одан әрі жетілдіру бойынша жұмысты жалғастыру,
материалдық - техникалық базасының жаңғырту негізінде, оқыту үрдісіне
ақпараттық технологияларды енгізу, тәжірибелік даярлау сапасын арттыру,
студенттердің өзіндік қызметін дамыту үшін колледжде жағдай жасау.
Жыл бойы қазан, ақпан, мамыр айларында Қамқоршылар Кеңесінің үш
отырысы өткізілсін.
1. Қамқоршылық Кеңестің № 1 отырысы - қазан;
2. Қамқоршылық Кеңесінің №2 отырысы - ақпан;
3. Қамқоршылық Кеңесінің № 3 отырысы - мамыр;
4. Қамқоршылық Кеңесінің № 4 отырысы - тамыз.

Дауыс берілді:
үшін - 11
қарсы - 0
қалыс қалды - 0

ШЕІПІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:
3. Жобаның жоспары негіз ретінде қабылдансын.
«Павлодар гуманитарлық
колледжі» Қамқоршылық Кеңесінің жұмыс
жоспары бекітілсін.
Үшінші мәселе бойынша мекеменІң директоры А. Б. Батталов тыңдалды,
Қамқоршылық Кеңесінің жұмысын үйлестіру үшін, ол Кеңес мүшелеріне Кеңес
Төрағасын сайлау туралы өтінішпен жүгінді.
Қамқоршылар Кеңесінің Төрағасы лауазымына коммерциялық емес үйым
өкілі, «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ Өнеркәсіптік қауіпсіздік жэне еңбекті
қорғау департаментінің бастығы Мадиров Дулат Сарденовичтің кандидаты
ұсынылды.
ДАУЫС БЕРІЛДІ: бірауыздан

ШЕШІЛДІ: Мадиров Дулат Сарденовичтің кандидатурасы Қамқоршылар
Кеңесінің төрағасы лауазымына бекітілсін.
Төртінші мәселе бойынша мекеменің директоры Батталов А. Б. Кеңес
мүшелерін Кеңес хатшысын сайлауды өтінді.
Құқық қорғау органдарының өкілі Ақмарал Қобжабекқызы Ордабаеваны
Қамқоршылар Кеңесінің хатшысы ретінде ұсынды.
ДАУЫС БЕРІЛДІ: бірауыздан
ШЕШІЛДІ:
Ордабаева
Ақмарал
Қожабекқызының
кандидатурасы
қамқоршылар кеңесінің хатшысы лауазымына тағайындалсын.

Қамқоршылар кеңесінің төрағасы
Хатшы

Мадиров Д.С.
Ордабаева А.К.
L

Заседание Попечительского совета
НОУ «Павлодарский гуманитарный колледж».
20.10.2017 года

№1

Присутствовали члены Попечительского совета:
Мадиров Дулат Сарденович, Бейсенов Болат Кудайбергенович, Шитов
Александр Владимирович, Ордабаева Акмарал Кожабековна, Филатова Ольга
Егоровна, Абдрахманов Сайлау Байкенович, Рак Василий Григорьевич, Кучер
М.А, Мамжанов Кайрат Ербулатович.
Члены педагогического коллектива - директор колледжа Батталов А. Б.,
замдиректора по УПР Ченваев Ж. К.
Секретарь:
Ордабаева А.К. - представитель правоохранительных органов.
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.
ВЫСТУПИЛИ:
По первому вопросу слушали директора колледжа Батталова А. Б.:
Попечительский совет создается для определения стратегии развития
учреждения. В пользу создания Попечительского совета говорит и многолетний
опыт успешного взаимодействия образования и общественности.
В соответствии с Приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан № 355 от 27 июля 2017 года об утверждении Типовых правил
организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в
организациях образования, целями деятельности Попечительского совета
являются:
1. Содействие организации образования в осуществлении ее уставных
функций;
2. Создание необходимых условий для обучающихся и педагогического
коллектива организации образования с целью успешной реализации
образовательных учебных программ;
3. Обеспечение финансовой поддержки, укрепление материально-технической
базы организации образования;
4. Содействие дальнейшему развитию организации образования.
ГОЛОСОВАЛИ:
за
11
против
0
—

—

воздержались — О
РЕШИЛИ:
Принять за основу Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан № 355 от 27 июля 2017 года Об утверждении Типовых правил
организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в
организациях образования
По второму вопросу слушали директора колледжа Батталова А. Б.:
Он рассказал членам Попечительского Совета свое видение работы Совета,
предложила варианты заседаний Попечительского Совета. Зачитала Порядок
организации работы Попечительского совета в колледже. Ознакомила с планом
работы попечительского совета НОУ «Павлодарский гуманитарный колледж» на
2017-2018 учебный год.
Попечительским Советом определены цели на 2017 - 2018 учебный год:
продолжать работу по дальнейшему совершенствованию учебно
воспитательного процесса, на основе модернизации материально технической
базы, внедрения в учебный процесс информационных технологий, повышения
качества практического обучения, создания условий в колледже для развития
самостоятельной деятельности учащихся.
В течении года провести три заседания попечительского совета октябрь,
февраль, май.
1. Заседания Попечительского Совета № 1 - октябрь;
2. Заседания попечительского Совета № 2 - февраль;
3. Заседание попечительского Совета № 3 - май;
4. Заседание попечительского Совета № 4 - август.
ГОЛОСОВАЛИ:
за
— 11
против
—0
воздержались — 0
РЕШИЛИ:
1.
Принять проект плана за основу.
2.
Утвердить план работы Попечительского Совета НОУ «Павлодарский
гуманитарный колледж».
По третьему вопросу слушали директора колледжа Батталова А. Б. , он
обратился к членам Совета с просьбой избрать председателя Совета, который
координировал бы работу Попечительского Совета в целом.
Была предложена кандидатура представителя некоммерческой организации
Мадирова Дулата Сарденовича, начальник управления промышленной
безопасности и охраны труда АО «Казахстанский электролизный завод», на
должность Председателя Попечительского Совета.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

РЕШИЛИ: утвердить кандидатуры Мадирова Дулата Сарденовича на
должность председателя Попечительского совета.
По четвертому вопросу слушали директора колледжа Батталова А. Б. , он
обратился к членам Совета с просьбой избрать секретаря Совета.
Была предложена кандидатура представителя правоохранительных органов
Ордабаеву Акмарал Кожабековну, на должность секретаря Попечительского
Совета.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры Ордабаеву Акмарал Кожабековну, на
должность секретаря Попечительского совета.
Председатель Попечительского совета
Секретарь
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Мадиров Д.С.
Ордабаева А.К.

Приложение 1.
Қосымша 1
КЕББМ «Павлодар гуманитарлық колледжі» Қамқоршылық Кеңесі
отырысының №1 тіркеу парағы.
Регистрационный лист заседания №1 членов Попечительского Совета.
НОУ «Павлодарский гуманитарный колледж»
№

А ты -ж өні

Қолы

р/с

ФИО

Подпись

п/п
1

Мадиров Дулах Сарденович

2

Бейсенов Болах Кудайбергенович

3

Шитов Александр Владимирович

4

Ордабаева Акмарал Кожабековна

5

Филатова Ольга Егоровна

6

Рак Василий Григорьевич

7

Кучер Марина Андреевна

8

Мамжанов Кайрат Ербулатович

9

Абдрахманов Сайлау Байкенович
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Директор:

Батталов А.Б.
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