
Протокол №3 

заседания Попечительского совета  

от  17   мая    2019 года 

 

Присутствовали: 25  человека 

Зам по ВР Карашина А. А.  

Повестка дня 

1) отчет заместителя руководителя ГУ «Комплекс «Музыкальный 

колледж – музыкальная школа-интернат для одарённых детей» о 

деятельности организации образования за 2018-2019 учебный год; 

2) подведение итогов участия членов Попечителського совета  в 

конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам деятельности 

музыкального колледжа; 

3) подведение итогов работы Попечительского совета за период 2018-

2019 учебного года.   

 

1.СЛУШАЛИ:  

Отчет  заместителя руководителя ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – 

музыкальная школа-интернат для одарённых детей» о деятельности 

организации образования 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заместитель руководителя  ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – 

музыкальная школа-интернат для одарённых детей» Карашина А.А.    

Отчиталась,  о деятельности ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – 

музыкальная школа-интернат для одарённых детей» за 2018-2019 учебный 

год.  В отчете была  отмечена  деятельность  колледжа за текущий учебный 

год, в том числе о качественном предоставлении образовательных услуг, об 

использовании благотворительной помощи,  проведение благотворительных 

концертов  и принятию  мер поддержки  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Ознакомила о деятельности и работы 

психологической службы в колледже.  

1.РЕШИЛИ: 

Принять к сведению отчет заместителя руководителя о деятельности ГУ 

«Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа-интернат для 

одарённых детей» за 2018-2019 учебный год.   

 

2. СЛУШАЛИ: 

Подведение итогов участия членов Попечителського совета  в конференциях, 

совещаниях, семинарах по вопросам деятельности музыкального колледжа  

ВЫСТУПИЛИ: 

Председатель Попечительского совета Бастамеев Жанболат Бастамиевич  

Подвел   итоги участия членов Попечителського совета  в конференциях, 

совещаниях, семинарах по вопросам деятельности музыкального колледжа. В 

течений учебного года были проведены 3 заседания Попечительского совета, 



так как заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.   

2.РЕШИЛИ: 

Регулярно посещать концерты и участвовать всем  членам  Попечителського 

совета  в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам деятельности 

музыкального колледжа. Принимать участие в заседаниях  Попечительского 

совета, который созывается его председателем по собственной инициативе, 

по инициативе двух третей от общего количества членов Попечительского 

совета и  проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал.   

 

3. СЛУШАЛИ:  

Подведение итогов работы Попечительского совета за период 2018-2019 

учебного года  

ВЫСТУПИЛИ: 

Председатель Попечительского совета Бастамеев Жанболат Бастамиевич  

За 2018-2019 учебный год были проведены 3 заседания Попечительского 

совета, все вопросы расмотренные на заседаниях, реализованы. Члены 

Попечительского совета принимали участие в концертной деятельности 

музыкального колледжа. Ежегодно оказывается  помощь родителями  в 

организации и проведении выпускного бала. 

 

3. РЕШИЛИ:  

Принять к сведению отчет председателя Попечительского совета и оказать 

содействие в ежегодной   помощи  родителями  в организации и проведении 

выпускного бала.  

 

Председатель: 

 

Секретарь: 

 

 

Члены Попечительского совета: _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

 

 

 

 



2019 жылғы 17 мамырдағы  

Қамқоршылық кеңесі отырысының 

 № 3 хаттамасы 

 

Қатысты: 25 адам 

ТІ жөн. орынб. А.А. Карашина 

 

Күн тәртібі  

1) «Музыкалық колледж – дарынды балаларға арналған музыкалық  

мектеп-интернат» кешені» ММ  басшысы орынбасарының 2017-2018 оқу 

жылының   білім беру ұйымының қызметі туралы есебін тыңдау;  

2) Қамқоршылық кеңесінің мүшелерінің музыкалық колледж 

қызметінің мәселелері бойынша конференцияларға, кеңестерге, семинарларға 

қатысуы туралы қорытынды;  

3)  2018-2019 оқу жылына Қамқоршылық кеңесі жұмысының 

қорытындысы 

 

1.ТЫҢДАДЫ: 

«Музыкалық колледж – дарынды балаларға арналған музыкалық  мектеп-

интернат» кешені» ММ  басшысы  орынбасарының 2018-2019 оқу жылына    

білім беру ұйымының қызметі туралы есебін тыңдау  

СӨЗ СӨЙЛЕДІ: 

А.А. Карашина «Музыкалық колледж – дарынды балаларға арналған 

музыкалық  мектеп-интернат» кешені» ММ  басшысының орынбасары  

 2018-2019 оқу жылына  «Музыкалық колледж – дарынды балаларға 

арналған музыкалық  мектеп-интернат» кешені» ММ  қызметі туралы есеп 

берді.  Ағымдағы оқу жылына арналған колледждің қызметі, оның ішінде 

сапалық білім беру қызметтерін беру туралы есепте атап өтілді. Колледжде 

психологиялық қызмет жұмысы қалай атқарылғанын таныстырды.   

1. ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

2018-2019 оқу жылына  «Музыкалық колледж – дарынды балаларға арналған 

музыкалық  мектеп-интернат» кешені» ММ  қызметі туралы есебі назарға 

алынсын 

 

2. ТЫҢДАДЫ: 

Қамқоршылық кеңесі  мүшелерінің музыкалық колледж қызметінің 

мәселелері бойынша конференцияларға, кеңестерге, семинарларға қатысу 

туралы қорытынды 

СӨЗ СӨЙЛЕДІ: 

Жанболат  Бастамиевич Бастамеев Қамқоршылық кеңесінің төрағасы 

Қамқоршылық  кеңесі мүшелерінің  музыкалық колледжі қызметінің 

мәселелері бойынша конференцияларға, кеңестерге, семинарларға қатысу   

қорытындысын шығарды. Бұл ағымдағы  оқу жылының Қамқоршылық 

кеңесінің 3 отырысы өткізілді, себебі Қамқоршылық кеңестің отырысы 

қажеттілігіне қарай, тоқсан сайын кемінде бір рет өткізіледі  



2. ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

Қамқоршылық  кеңесі мүшелерінің  музыкалық колледжі қызметінің 

мәселелері бойынша конференцияларға, кеңестерге, семинарларға үнемі 

барлық концерттерге міндетті түрде қатыссын.  Қамқоршылық кеңестің 

отырысын оның төрағасы өз бастамашылығымен, Қамқоршылық кеңес 

мүшесінің жалпы санының үштен екісінің бастамасымен шақырады. 
 

3. ТЫҢДАДЫ: 

2018-2019 оқу жылының Қамқоршылық кеңесінің жұмысының қорытындысы  

 

СӨЗ СӨЙЛЕДІ: 

Жанболат  Бастамиевич Бастамеев Қамқоршылық кеңесінің төрағасы 

2018-2019 оқу жылы Қамқоршылық кеңестің 3 отырысы өткенін және барлық 

отырыстарында қаралған мәселелер іске асырылғанын айтты. Музыкалық 

колледж концерттік қызметтіне  Қамқоршылық кеңесінің мүшелері  қатысты. 

Жыл сайын  оқу бітіру кештерін ұйымдастырып және өткізуіне  ата-

аналардан  көмек көрсетіледі. 

 

3. ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

Қамқоршылық кеңесінің төрағасы Жанболат  Бастамиевичтің  есебі назарға 

алынсын және жыл сайын  оқу бітіру кештерін ұйымдастырып және өткізуіне  

ата-аналардың   көмек көрсетуі  қолдансын.  

 

 

 

Төраға: 

 

Хатшы: 

 

 


