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«Білім беру процесінің сапасын арттырудағы колледжішілік бақылау. I жартыжылдық 

қорытындысы бойынша үлгерім қорытындылары және білім сапасы» тақырып бойынша 

педагогикалық кеңестің отырысының хаттамасынан үзінді 

 

Төраға - Каткенов К.А., директор 

Хатшы - Кайпбаева Ж.Ш., директордың ОӘЖ жөніндегі орынбасары 

Қатысқандар: 108 адам (тізімі қоса беріліп отыр) 

 

Отырыстың мақсаты: 2021-2022 оқу жылының 1 жартыжылдығындағы колледждің 

педагогикалық ұжымының қызметін талдау. 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

 

1. 2021 жылға мемлекеттік қызмет көрсету туралы есеп 

Кайпбаева Жулдыз Шамильевна -  

директордың ОӘЖ жөніндегі орынбасарының, 

Щербакова Ирина Альбертовна - 

директорының ОІ жөніндегі орынбасарының, 

Дюсекеева Людмила Кабдулаевна – 

директордың ОТЖ жөніндегі орынбасарының 

баяндамалары 

 

1. ТЫҢДАЛДЫ: 

Директордың ож жөніндегі орынбасары И.А. Щербакова 5 тармақ бойынша мемлекеттік 

қызмет көрсету туралы есеп берді: 

1) Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға 

анықтама беру; 

2) Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжаттардың 

телнұсқаларын беру; 

3) Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау; 

4) Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары 

бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және 

оқуға қабылдау; 

5) білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру. 

Директордың ОӘЖ жөніндегі орынбасары Ж.Ш. Кайпбаева мемлекеттік қызмет көрсету 

бойынша есеп берді: 

1) Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін педагог қызметкерлерге 

және оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (өту) үшін аттестаттаудан 

өткізуге құжаттар қабылдау. 

Директордың ОТЖ жөніндегі орынбасары Л.К. Дюсекеева мемлекеттік қызмет көрсету 

бойынша есеп берді: 
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1) Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы 

тәрбиеленушілер мен білім алушылардың жекелеген санаттағы азаматтарына, сондай-ақ, 

қорғаншылық (қамқоршылықтағы) пен патронаттағы тұлғаларына тегін тамақтандыруды ұсыну. 

Сұрақтар - жоқ. 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1.1 «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 

15 сәуірдегі № 88-V заңына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету бойынша жұмыс 

қорытындылансын. Жауаптылар: Щербакова И.А. директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, 

Кайпбаева Ж.Ш. директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, Дюсекеева Л.К. директордың оқу ісі 

жөніндегі орынбасары. Мерзімі: тұрақты. 

 

Дауыс беру қорытындысы: Жақтаушылар - 100%, қарсылар - жоқ, қалыс қалушылар - жоқ. 

 

 

 

Төраға:       Каткенов К.А. 

 

 

 Хатшы:       Кайпбаева Ж.Ш. 


