
Протокол №2 

заседания Попечительского совета  

от  28  декабря  2018  года 

Присутствовали: 25  человека 

Зам по ВР Карашина А. А.  
 

Повестка дня 

1. Подведения итогов работы попечительского совета за предыдущие 

кварталы  

2. О мероприятиях на второй семестр 

3. Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организации 

образования (кол-во детей) 

4. Совершенствование материально-технической базы организации 

образования (приобретения) 

5. Развитие спорта, здорового образа жизни, проведение внеклассных 

мероприятий, поддержка одаренных детей (мероприятия) 
 

1.Слушали: 

Заместителя руководителя по воспитательной работе Карашину А. А.  

подвела итоги работы попечительского совета за предыдущие кварталы. На 

протяжении нескольких лет состав попечительского совета музыкального 

колледжа работает по утвержденному плану, каждый год в сентября 

избирается актив попечительского совета, 1 раз в семестр проводится 

собрание, участвуют в родительских собраниях, которые регулярно 

проводятся по отделениям и в общеколледжном собрании, регулярно 

посещают концерты и мероприятия, проводимые в колледже.   

1.Решили: 

Принять к сведению и продолжать работать ежегодно по утвержденному 

плану работы попечительского совета.  

2. Слушали  

Заместителя руководителя по воспитательной работе Карашину А. А.  

Во втором семестре 2018-2019 учебного года планируются следующие  

масштабные мероприятия: Международный конкурс «Silk way», 52 

Областной конкурс юных музыкантов, юбилейный концерт Комплекса, День 

Единства нардов Казахстана, Наурыз, Парад оркестров Республиканское 

мероприятие и Выпускной вечер 

2.Решили: 

Принять к сведению и принимать активное участие в планируемых 

мероприятиях  

3. Слушали  

Заместителя руководителя по воспитательной работе Карашину А. А.  

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организации 

образования (кол-во детей) 

В музыкальном колледже нет студентов, нуждающихся в социальной 

поддержке  

3. Решили: 



Принять к сведению отсутствие в музыкальном колледже детей, 

нуждающихся в социальной помощи  

4. Слушали 

Председателя ПС Бастамеева  Жанболата  Бастамиевича.  

Совершенствование материально-технической базы организации 

образования (приобретения) 

Представители ПС готовы в организации помощи  совершенствования  

материально-технической базы организации образования 

4. Решили:  

Принять к сведению, при необходимости организовать помощь родителей в   

совершенствовании  материально-технической базы организации 

образования 

5. Слушали 

Председателя ПС Бастамеева  Жанболата Бастамиевича. Развитие спорта, 

проведение внеклассных мероприятий, поддержка одаренных детей 

(мероприятия) 

Учитываю специфику обучения в музыкальном колледже, студенты не 

принимают участие в спортивных соревнованиях городского или областного 

масштаба. В колледже обучаются исключительно одаренные дети, в связи, с 

чем при выборе специальности родители и студенты в курсе о 

совершенствовании и творческом росте ребенка, который требует 

определённых вложений.   

Заместителя руководителя по воспитательной работе Карашину А. А. 

В колледже функционируют и ведут свою работу спортивные секции и 

дополнительные кружки по интересам. Ведет свою работу танцевальный 

кружок, в состав которого входят студентки из танцевльно – 

хореографической группы «Red lips». Действует кружок «Шахматы». 

Регулярно проводятся соревнования по волейболу и баскетболу среди команд 

музыкального колледжа. В связи с чем в музыкальном колледже 100% 

занятость студентов 

5. РЕШИЛИ: Родители студентов берут на себя ответственность за 

материальную поддержку ребенка, выездные конкурсы оплачиваются 

учебным заведением.   
 

Председатель: 
 

Секретарь: 

Члены Попечительского совета: _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________   

    



2018 жылғы 28 желтоқсандағы қамқоршылық кеңес отырысының                               

№ 2 хаттамасы  

 

Қатысты: 25 адам 

Директордың ТІ жөніндегі орынбасары А.А. Карашина 

 

Күн тәртібі 

 

1. Өткен тоқсандар бойынша қамқоршылық кеңес жұмысының 

қорытындысын шығару  

2. Екінші семестрдегі іс-шаралар туралы 

3. Білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін 

әлеуметтік қолдау (балалар саны) 

4. Білім беру ұйымының материалдық-техникалық базасын жетілдіру 

(сатып алулар) 

5. Спортты, салауатты өмір салтын дамыту, сыныптан тыс іс-шаралар 

өткізу, дарынды балаларды қолдау (іс-шаралар) 

 

1. Тыңдадық:  

Басшының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары А. А. Карашинаны. Өткен 

тоқсандар бойынша қамқоршылық кеңесінің жұмысын қорытындылады. 

Бірнеше жыл бойы музыкалық колледждің қамқоршылық кеңесінің құрамы 

бекітілген жоспар бойынша жұмыс істеп келеді, жыл сайын қыркүйек айында 

қамқоршылық кеңесінің белсенділері сайланады, семестрде 1 рет жиналыс 

өткізіледі, бөлімдер бойынша және жалпы колледжде өткізілетін ата-аналар 

жиналыстарына тұрақты түрде қатысады. Колледжде өткізілетін концерттер 

мен іс-шараларға үнемі қатысады. 

1. Шешім: 

Жыл сайын Қамқоршылық кеңесінің бекітілген жұмыс жоспары бойынша 

жұмыс істеуді жалғастыру. 

2. Тыңдадық:  

Басшының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары А. А. Карашинаны.  

2018-2019 оқу жылының екінші семестрінде келесі ауқымды іс-шаралар 

жоспарланып отыр: Халықаралық «Silk way» байқауы, 52-ші Облыстық жас 

музыканттар байқауы, Кешеннің мерейтойлық концерті, Қазақстан 

Халқтарының Бірлігі күні, Наурыз, Оркестрлер шеруі республикалық іс-

шарасы және түлектер кеші. 

2. Шешім: 

Жоспарланған іс-шараларды назарға алу және белсенді қатысу. 

3. Тыңдадық:  

Басшының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары А. А. Карашинаны.  

Білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін 

әлеуметтік қолдау (балалар саны). 

Музыкалық колледжде әлеуметтік қолдауға мұқтаж студенттер жоқ. 

3.Шешім: 



Музыкалық колледжде әлеуметтік көмекке мұқтаж балалардың жоқтығы 

назарға алынсын. 

4. Тыңдадық: 

ҚК төрағасы Жанболат Бастамиевич Бастамеевті.  

Білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын жетілдіру (сатып 

алулар) 

ҚК өкілдері білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын 

жетілдіруге көмек көрсетуге дайын 

4. Шешім:  

Қажет болған жағдайда білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық 

базасын жетілдіруде ата-аналардың көмек көрсетуін ұйымдастыру назарға 

алынсын. 

5. Тыңдадық: 

ҚК төрағасы Жанболат Бастамиевич Бастамеевті. Спортты дамыту, 

сыныптан тыс іс-шаралар өткізу, дарынды балаларды қолдау (іс-шаралар). 

Музыкалық колледжде оқу ерекшелігін ескере отырып, студенттер қалалық 

немесе облыстық деңгейдегі спорттық жарыстарға қатыспайды. Колледжде 

тек дарынды балалар білім алады, осыған байланысты мамандық таңдауда 

ата-аналар студенттер белгілі бір салымдарды талап ететін баланың 

шығармашылық өсуі мен жетілуі туралы хабардар болады.   

Басшының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары А. А. Карашинаны. 

Колледжде спорт секциялары мен қызығушылықтары бойынша қосымша 

үйірмелер жұмыс істейді. «Red lips» би – хореографиялық тобының 

студенттері қатысатын би үйірмесі өз жұмысын жүргізеді. «Шахмат» 

үйірмесі жұмыс істейді. Музыкалық колледж командалары арасында 

волейбол және баскетбол бойынша жарыстар үнемі өткізіледі. Осыған 

байланысты музыкалық колледжде 100% студенттердің бос уақыты 

қамтылған. 

6. Шешім:  

Студенттердің ата-аналары баланы материалдық қолдауға жауапкершілік 

алады, көшпелі концерттер оқу орны тарапынан төленеді. 

 

 

Төраға: 
 

Хатшы: 

 

Қамқоршылық кеңес мүшелері: _______________________ 

              _______________________ 

               _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________  


