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Қатысқандар:
Коломоец Н.И. - Қамқоршылық кеңестің төрағасы
Жумадилов А.С., Орсаринов К.А., Мухтаров Д.М., Наговицин Г.Н.,
Макаренко Е.В.
Аскаров С.А. - колледж директоры, Останина Т.В. – директордың тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары
Күн тәртібі:
1. «Жас маман» республикалық жобасына колледждің қатысуы туралы
ақпарат.
2. Колледждің әкімшілік құрамына кандидатураларды қарастыру.
3. Репродуктивті денсаулық ресурстық орталығының жұмысы, еріктілік
отрядтың жұмысы туралы ақпарат.
Тыңдалды:
1. Коломоец Н.И. – Қамқоршылық кеңестің төрағасы - Қамқоршылық
кеңес мүшелерінің болмау себебін анықтады және кеңес мүшелерінің көп
бөлігі кеңеске қатысып отырғандақтан,
жалпы дауыс беру арқылы
Қамқоршылық кеңес өткізу туралы шешім қабылдады. Ол қатысушыларды
жиналыстың күн тәртібімен және ағымдағы жылға арналған жұмыс
жоспарымен таныстырды.
2. ҚР Тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 2019 жылдың
23 қаңтардағы тапсырмасына сәйкес әзірленген «Жас маман» республикалық
жобасын жүзеге асыру туралы Л. В. Симонованың ақпараты тыңдалды.
Жобаның мақсаты: 100-ден аса қажетті мамандықтар бойынша Қазақстанның
180 колледжін жаңғырту, білікті кадрларды даярлаудың халықаралық
тәжірибесін енгізу. Біздің колледж металлургиялық сала мамандарын даярлау
бойынша осы жобаға кірді. Колледж базасында таңдаған мамандықтар
бойынша құзыреттілік орталығын құру жоспарлануда:
- 1003000 «Түсті металдардың металлургиясы»
- 1003082 Түсті металлургия өнімдерін бақылаушы
- 10031112 Аппаратшы-гидрометаллург
- 1003102 Барлық атаудағы аппаратшы

Орталықтың міндеті - колледж студенттерінің тәжірибелік дағдылары
мен іскерліктері бөлігінде кәсіби дайындық деңгейін арттыру, еңбек нарығында
бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
3. Колледж директоры Асқарова С. А. зейнетке шыққан әкімшілік
мүшелерінің орнына директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары лауазымына
Шегирова Жанар Бақытбековна, директордың оқу-өндірістік жұмысы жөніндегі
орынбасары лауазымына Симонова Людмила Валерьевна кандидатураларын
қамқоршылық кеңесінде қарастыру туралы өтінішімен шықты.
4. Останина Т. В. – Ж. Шегированың және Л. Симонованың
сипаттамаларын оқыды.
Ұжым оларға оң сипат береді және жұмысқа өте қабілеттілікті,
кәсібилікті және коммуникабельділікті, жақсы ұйымдастырушылық қабілетін
атап өтеді.
5.Репродуктивті
денсаулық
орталығының
жетекшісі
Меркульева Н. А. атқарылған жұмыс туралы ақпаратпен сөз сөйледі. Ол
Орталық 2016 жылдың мамыр айынан бастап 5 жыл жұмыс істейді деп атап
өтті. Осы кезеңде мынадай жұмыстар атқарылды: жеті жоба жүзеге асырылды Квестомания, «Жеңіс», Y-Peer Ridder жобасы, «Сенің менің біздің» жобасы,
жануарлар баспанасы үшін жем жинау бойынша қайырымдылық акциялар,
«Көшбасшы. кz» жобасы, еріктілер мектебі, жоба жұмыстары. Ең бастысы YPeer Ridder жобасы - еріктілік қозғалыстың халықаралық желісі. Балалар
көшбасшылық қабілеттерін дамыту, салауатты өмір салтын насихаттау
бойынша тренингтер, акциялар өткізеді. Олар «Тең теңін үйретеді» қағидасы
бойынша жұмыс істейді. Еріктілер тәжірибе алмасу мақсатында Ақтөбе
қаласында республикалық оқыту тренингіне қатысты (2019ж.), Алматы
қаласында «Волонтерлік» республикалық алаңында (2018ж), Астана қаласында
еріктілер слетінде болды (2017ж.).
Еріктілік саласында жобалық қызмет бойынша үлкен жұмыс жүргізілуде,
қалалық және облыстық деңгейлерде тұрақты қойылымдар жүргізілуде. Ерікті
Ильинский Станислав – ең үздік ерікті, «Квестомания» жобасын іске асырғаны
үшін қала әкімінің сыйақысымен, қаладағы волонтерлік қозғалысты дамытуға
қосқан үлесі үшін қалалық әкімдіктің дипломымен, Қазақстан халқы
саласындағы БҰҰ қорының бағдарламалық қызметкерінен еріктілік
қозғалыстың қосқан үлесі үшін алғыс хаттармен марапатталды.
Осы кезеңде 2020 жылдың қаңтар айында бірінші курс студенттері үшін
оқыту семинарын өткізуді жоспарлап отырмыз. Казцинк еріктілер ұйымы
жұмыс істей алатын Қазақстандағы еріктілер жылына арналған жобаны жүзеге
асыру туралы ойлануды сұрады. Қайырымдылық саласында жұмыс істеуді
ойлаймыз. (ақпарат қоса беріліп отыр).

Қаулы етті:
«Жас маман» республикалық жобасын іске асыру мақұлдансын.
Колледждің әкімшілік құрамына директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
Шегирова Ж. Б., директордың оқу-өндірістік жұмысы жөніндегі орынбасары
Симонова Л. В. лауазымына кандидатуралар колледж басшысы тарапынан оң
сипаттамаларға сәйкес мақұлдансын. (Қамқоршылық кеңестің төрағасы
Н.
Коломоецтың
айтуынша,
Қамқоршылық
кеңестің
жұмысын
ұйымдастырудың Типтік ережелері бұған тыйым салмайды).
Ресурстық орталықтың жұмысын оң деп тану, осы бағытта белсенді
жұмысты жалғастыру. Еріктілердің қалалық жұмыспен қамту орталығымен
мүгедектерге арбаларды жеткізу және басқа да гуманитарлық көмек көрсету
бойынша, сондай-ақ студенттерді жазғы кезеңде жұмысқа орналастыру
бойынша Халыққа ерікті көмек көрсету саласындағы өзара іс-қимыл тетігін
ойластыру. Экологиялық бағыт жобасын жүзеге асыруды ұсыну, өйткені бұл
біздің қала үшін өзекті.

