Попечительский совет
Риддерского аграрно – технического колледжа
На заседании заслушаны следующие вопросы:
1. Информация о внедрении модульных программ.
Зам.директора по УР.
2. Информация о работе по вопросам профилактики терроризма.
Руководитель НВП.
3. Информация о выполнении стратегического плана развития колледжа за
2016-2019годы и необходимости корректировки плана.
Директор
Отмечена работа по внедрению в учебный процесс модульных программ.
Вопросы внедрения рассматриваются на методическом совете,
педагогическом совете, Отраслевом совете, приняты для исполнения
рекомендации.
Выполнены все требуемые условия для технического оснащения территории,
учебных корпусов и общежития – видео камеры, ограда, сигнализация,
визуальное оформление. Проводится обучение преподавателей, сотрудников
и студентов с последующим тестированием. Ежеквартально проводится
тренировки формирований.
Изменения в Стратегическом плане коснулись учебной работы в связи с
внедрением модульных планов и развития МТБ в связи с планируемым
созданием Центра компетенции.
За прошедший финансовый год спонсорской помощи оказано не было.

Риддер аграрлық техникалық колледжінің
Қамқоршылық кеңес
отырысының хаттамасы
Қатысқандар –8 адам
Қатыспағандар – 3 адам
25.12.2018ж.
Күн тәртібі:
1. Модульдік бағдарламаларды енгізу туралы ақпарат.
ОІ жөніндегі директордың орынбасары.
2. Терроризмнің алдын алу мәселелері бойынша жұмыс туралы ақпарат.
АӘД басшысы.
3. 2016-2019 жылдарға арналған колледждің стратегиялық даму жоспарының
орындалуы және жоспарды түзету қажеттілігі туралы ақпарат.
Директор
1- сұрақ.
- Оқу процесіне модульдік бағдарламаларды енгізу туралы ақпарат
тыңдалды. Бағдарламалар 2017 жылдан бастап оқу процесіне енгізілуде,
пәндер бойынша оқу бағдарламалары мен КТП әзірленді, оқытушылар үшін
бірнеше оқыту семинарлары өткізілді, бағдарламаларды енгізу және
тәжірибелерді ұйымдастыру мәселелері, МТБ дамыту, Салалық кеңес,
әдістемелік кеңестер, ЖЖБА отырыстарында талқыланды. Қорытынды
бойынша ұсыныстар әзірленді, ағымдағы және перспективалық жоспарларға,
колледждің стратегиялық даму жоспарына өзгерістер енгізілді.
2-сұрақ
- Колледжде өткізілген терроризмге қарсы іс-шаралар бойынша ақпарат
тыңдалды - 59 бейнекамералар орнатылды, колледж аумағы периметр
бойынша қоршалды, дабыл түймесі бар. Қауіп-қатер төнген жағдайда ісәрекеттерді зерделеу бойынша оқытушылармен, студенттермен және
қызметкерлермен
үнемі
сабақтар
өткізіліп
тұрады,
тиісті тақырыптарға жаднамалар таратылған. Оқу корпустары мен
жатақханаларда ақпараттық стендтер рәсімделді. Есеп қоса берілген.

3-сұрақ

- Қамқоршылық кеңесіне колледждің қаржылық жағдайы, даму
перспективалары, 2018 - 2019 оқу жылына жоспарланған стратегиялық және
ағымдағы даму жоспарларының бөлімдері туралы ақпарат ұсынылды. Кеңес
мүшелеріне колледж директоры Асқаров С. А. ақпарат берді. Оқу процесіне
модульдік бағдарламаларды енгізу бойынша колледж жұмысына және
кабинеттер мен зертханалардың материалдық базасын жаңғырту бойынша
жұмыстарға ерекше көңіл бөлінді.
Қаулы:
1. Модульдік бағдарламаларды енгізу бойынша педагогикалық ұжымның
жұмысы туралы ақпарат назарға алынсын. Зертханалар мен кабинеттер
базасын жақсарту бойынша орындалған жұмыстың үлкен көлемін атап өту
керек. Жаңа оқу жылының басына жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере
отырып, оқу бағдарламаларына өзгерістер енгізу қажет. Тәжірибелерді
өткізу үшін базаны жаңғырту жұмыстарын жандандыру қажет.
«Бақыршық тау-кен кәсіпорны» ЖШС кәсіпорындарымен жұмыс
уақытында басталды, бұл тәжірибе базасын кеңейтуге мүмкіндік берді. Есеп
қоса беріледі.
2. Колледжде терроризмге қарсы іс-шараларды ұйымдастыру туралы
ақпарат назарға алынсын. Материалдық базаның жақсы дайындығын атап
өту - камералардың, күзет орындарының, колледж аумағының қоршауының
болуы. Колледж студенттерімен және қызметкерлерімен алдын алу шаралары
толық көлемде жүргізіледі. Есеп қоса беріледі.
3. Колледждің стратегиялық даму жоспарының орындалуы туралы ақпарат
назарға алынды. Жыл бойы бөлімдер бойынша жоспардың орындалуы
туралы есептер - оқу жұмысы, өндірістік оқыту, курстық дайындық,
әдістемелік жұмыс, тәрбие жұмысы бөлімдері бойынша жоспардың
орындалуы туралы есептер педагогикалық кеңестің отырыстарында,
директормен кеңесте, әдістемелік кеңестерде тыңдалады.
Қорытындылар бойынша ұсыныстар, соның ішінде колледж дамуының
стратегиялық жоспарына өзгерістер енгізу бойынша қабылданады.
Атап айтқанда, 2018 – 2019 оқу жылында колледж базасында құзыреттілік
орталығын құру бойынша 2019 жылдан бастап жоспарланған жұмыстарды
ескере отырып, жоспарға өзгерістер енгізілді, бұл жабдықтар сатып алуға,
жабдықтар орналастырылатын үй-жайларды қайта жаңартуға тиісті
өтінімдерді ресімдеуді талап етті. Жалпы жұмыс жоспары орындалуда.

Протокол заседания
Попечительского совета
Риддерского аграрно- технического колледжа

Присутствовали –8 чел.
Отсутствующие – 3 чел.
25.12.2018г
Повестка дня:
1. Информация о внедрении модульных программ.
Зам.директора по УР.
2. Информация о работе по вопросам профилактики терроризма.
Руководитель НВП.
3. Информация о выполнении стратегического плана развития колледжа за
2016-2019годы и необходимости корректировки плана.
Директор
1 вопрос.
- Слушали информацию о внедрении модульных программ в учебный
процесс. Программы внедряются в учебный процесс с 2017 года,
разработаны учебные программы и КТП по предметам, проведено несколько
обучающих семинаров для преподавателей, проблемы внедрения программ и
организации практик, развитие МТБ, обсуждался на заседаниях Отраслевого
совета, методических советов, ШППМ. По итогам выработаны
рекомендации, внесены изменения в текущие и перспективные планы, план
стратегического развития колледжа.
2 вопрос
.Слушали информацию по антитеррористическим мероприятиям
проведенным в колледже – установлено 59 видеокамер, территория
колледжа огорожена по периметру, имеется тревожная кнопка. Регулярно
проводятся занятия с преподавателями, сотрудниками и студентами по
изучению действий при возникновении угрозы, розданы памятки

соответствующей тематики. В учебных корпусах и общежитии оформлены
информационные стенды. Отчет прилагается.
3 вопрос
- Попечительскому совету была предложена информация о финансовом
положении колледжа, перспективах развития, выполнению запланированных
на 2018- 2019 учебный год разделов стратегического и текущего планов
развития колледжа. Информацию до членов совета довел Аскаров С.А –
директор колледжа. Особое внимание уделено работе колледжа по
внедрению в учебный процесс модульных программ и работе по
модернизации материальной базы кабинетов и лабораторий.

Постановление :
1.Информацию о работе пед.коллектива по внедрению модульных программ
принять к сведению. Отметить большой объем работы выполненной по
улучшению базы лабораторий и кабинетов. К началу нового учебного года
необходимо внести изменения в учебные программы с учетом рекомендаций
работодателей.
Необходимо активизировать работу по модернизации базы для проведения
практик.
Своевременно начата работа с предприятиями ТОО Бакырчикское
горнодобывающее предприятие, что позволило расширить базу практик.
Отчет прилагается.
2.Информация по организации антитеррористических мероприятий в
колледже принять к сведению.
Отметить хорошую подготовку материальной базы – наличие камер, охраны,
ограждения территории колледжа.
В полном объеме проводятся профилактические мероприятия со студентами
и работниками колледжа. Отчет прилагается.
3. Информация о выполнении стратегического плана развития колледжа
принята к сведению. В течение года отчеты о выполнении плана по
разделам – учебная работа, производственное обучение, курсовая
подготовка, методическая работа, воспитательная работа, заслушиваются на
заседаниях педагогического совета, совещании при директоре, методических
советах.
По итогам принимаются рекомендации в том числе по внесению изменений
в стратегический план развития колледжа.

В частности, в 2018 – 2019 учебном году внесены изменения в план с учетом
планируемой с 2019 года работы по созданию на базе колледжа центра
компетенции, что потребовало оформления соответствующих заявок на
приобретение оборудования, реконструкции помещений в которых будет
размещаться оборудование.
В целом план работы выполняется.

25.12.2018 год

