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Қарасу. 

2023 жыл. 

 



  

 

 

Қамқоршылық кеңестің мақсаттары:  

 

Колледждің дамуына жәрдемдесу және оқу мен тәрбие үдерісіне қоғамдық 

бақылауды жүзеге асыру. Колледждің жарғылық функцияларын жүзеге 

асыруға, материалдық-техникалық базасын нығайтуға жәрдемдесу.   

 

Қамқоршылық кеңес жұмысының басым бағыттары: 

 

 - колледж әкімшілігі мен ҚК ынтымақтастық бағдарламасын іске асыру; 

- колледж бюджетін жоспарлау кезінде ұсыныстар әзірлеу; 

- колледжге әлеуметтік-мәдени, сауықтыру және дамыту іс-шараларын 

өткізуге көмек көрсету; 

- сапалы білім алу үшін жағдай жасауға жәрдемдесу; 

- білім алушыларды оқытуға, тәрбиелеуге және ұстауға қолайлы, қауіпсіз 

жағдайлар жасау. 

 - жұмыс істейтіндер мен білім алушылардың заңды құқықтары мен 

мүдделерін қорғау. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ҚОӘББ «Қарасу ауыл шаруашылығы колледжі» КМҚК 

Қамқоршылық Кеңесінің жұмыс жоспары  

 

№   Іс-шаралар Жауаптылар 

   Қаңтар-наурыз  

1. 

  

1.2023 жылға арналған ҚК жұмыс жоспарын бекіту. 

2. 2023 жылға арналған Қамқоршылық кеңестің құрамын 

қарастыру 

3. Тоқсан сайын ҚК отырыстарын өткізу 

 

ҚК төрағасы 

 ӨОЖ бойынша орынбасары 

МПО 

 Сәуір   

2 1. Отан қорғаушылар күні мен Жеңіс күніне арналған 

салтанатты мерекені ұйымдастыруға және өткізуге 

қатысу.  

2. Аумақты абаттандыру және көгалдандыру бойынша 

акция. 

ҚК төрағасы 

  Директордың ТЖ бойынша 

орынбасары             

АӘД педагог ұйымдастырушы 

Топ кураторлары 

                                      Мамыр  

  

3 

1. Жүргізілетін кәсіптік бағдар беру жұмысының 

нәтижелері туралы (кәсіби сынамалар, кәсіби конкурстар 

және т. б.) 

2. Ұсынылатын білім беру қызметтерінің сапасын талдау. 

Директордың ӨОЖ бойынша 

орынбасары             

  Директордың ТЖ бойынша 

орынбасары             

ҚК құрамы 

                                  Маусым   

4 1. Білім алушылардың жазғы жұмыспен қамтылуын 

ұйымдастыру. 

2. 2023 жылы  талапкерлерді қабылдауға байланысты 

ақпараттық қолдау көрсету. 

Директордың ӨОЖ бойынша 

орынбасары             

  Директордың ТЖ бойынша 

орынбасары             

ҚК құрамы 

                              Шілде-тамыз  

5. 1. 2023 жылғы колледж түлектерін жұмысқа 

орналастыру нәтижелері туралы. 

2. Әлеуметтік серіктестер туралы шарттар жасасу 

 

ҚК төрағасы 

Директордың ӨОЖ бойынша 

орынбасары               

ҚК құрамы. Әлеуметтік 

серіктестер. 

                                   Қыркүйек   

6  1. Студенттердің денсаулығын сақтау үшін жағдай жасау: 

ыстық тамақтың сапасын ұйымдастыру және бақылау. 

2. Көпбалалы және қолайсыз отбасылардың пәтерлерін 

тексеру бойынша рейд, ТҮТЖ актісін жасау 

Директордың ӨОЖ бойынша 

орынбасары             

  Директордың ТЖ бойынша 

орынбасары             

ҚК құрамы. МПО 

Ата-аналар комитеті. 

                                 Қазан-желтоқсан  



7 1. Кәсіпорында өндірістік практика бойынша конференция 

өткізу туралы. 

2. Қамқоршылық Кеңестің атына келіп түскен өтініштерді 

қарау. Қамқоршылық кеңестің 2023 жылғы жұмысы 

туралы есеп. 

Директордың ӨОЖ бойынша 

орынбасары             

  Директордың ОТЖ бойынша 

орынбасары             

   Әлеуметтік серіктестер. 

ҚК құрамы 

 

Төраға:                                 Ж.  Дюсембаев. 
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