
Протокол №2 

заседания Попечительского совета  

от 26 октября 2020 года 

Online формат  

 

Присутствовали: 25 человека (в конференции Zoom) 

Зам по ВР Карашина А. А.  

 

Повестка дня 

1. О создании попечительского совета в организациях технического и 

профессионального образования; 

2. Об утвержденном составе Попечительского совета в организациях 

технического и профессионального образования; 

3. Ознакомление с типовыми правилами организации работы 

Попечительского совета, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РК №355 от 27 июля 2017 года (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 

Республики Казахстан 29 августа 2017 года под № 15584), а также уставами 

организаций образования  

4. Переизбрать  председателя Попечительского совета; 

5. Переизбрать секретаря Попечительского совета. 

 

1.Слушали: 

Заместителя руководителя по воспитательной работе Карашину А. А., 

которая выступила, объединив два первых вопроса Повестки дня: - о 

создании попечительского совета в организациях технического и 

профессионального образования; - об утвержденном составе 

Попечительского совета в организациях технического и профессионального 

образования. Ознакомила участников конференции с приказом Управления 

образования Павлодарской области за №2-02/470 от 26 октября 2020 года «О 

создании Попечительских советов в организациях технического и 

профессионального образования Павлодарской области на 2020-2023 гг.» 

1.Решили: 

Принять к сведению приказ Управления образования Павлодарской области 

за №2-02/470 от 26 октября 2020 года «О создании Попечительских советов в 

организациях технического и профессионального образования Павлодарской 

области на 2020-2023 гг.» 

 

2.Слушали: 

Заместителя руководителя по воспитательной работе Карашину А. А.,   

ознакомила с типовыми правилами организации работы Попечительского 

совета, утвержденного приказом Министерства образования и науки РК 

№355 от 27 июля 2017 года (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 29 августа 

2017 года под № 15584), а также уставами организаций образования  



В соответствии с данными правилами, Попечительский совет может быть 

создан по инициативе учредителя учебного заведения и родителей, 

обучающихся в данной организации образования на общем собрании.  

2.Решили: 

Принять к сведению типовые правила организации работы Попечительского 

совета, утвержденного приказом Министерства образования и науки РК 

№355 от 27 июля 2017 года (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 29 августа 

2017 года под № 15584), а также уставами организаций образования  

 

2. Слушали  

Заместителя руководителя по воспитательной работе Карашину А. А.  

Порядок организации работы Попечительского совета 

Состав Попечительского совета избирается сроком на 3 года, по мере 

необходимости решением общего собрания в его состав могут вноситься 

отдельные изменения. В состав Попечительского совета могут входить: 

руководитель организации образования, при которой создается 

Попечительский совет; представители иных организаций образования, 

органов управления; работодатели и социальные партнеры; представители 

общественных организаций, фондов, ассоциаций; спонсоры. Выполнение 

членами Попечительского совета своих функций осуществляется на 

безвозмездной основе. 

2.Решили: 

Принять к сведению Порядок организации работы Попечительского совета и 

внести изменения в состав Попечительского совета 

3. Слушали  

Заместителя руководителя по воспитательной работе Карашину А. А.  

Выборы председателя Попечительского совета 

Предложила кандидатуру Дюсеновой Сауле Базановны в качестве 

председателя Попечительского совета  

3. Решили  

Дюсенова С.Б. утверждена в качестве председателя Попечительского совета  

4. Слушали  

Заместителя руководителя по воспитательной работе Карашину А. А.  

Выборы секретаря Попечительского совета 

Предложила Сергазину Асемгуль Ермаганбетовну – стать секретарем 

Попечительского совета 

4. Решили  

Сергазина А.Е. – секретарь Попечительского совета  

 

 

Председатель: _________________ 

 

Секретарь: _______________________ 

 



2020 жылғы 26 қазан 

Қамқоршылық кеңесі отырысының 

 № 2 хаттамасы 

Online формат 

Қатысты: 25 адам (Zoom конференциясы) 

ТІ жөн. орынб. А.А. Карашина 

 

Күн тәртібі  

1. Павлодар облысының техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 

қамқоршылық кеңестер құрылуы туралы; 

2. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының қамқоршылық 

кеңестер құрамы қосымшаға сәйкес бекітілген туралы; 

3. Оқу орындарының басшылары қамқоршылық кеңестердің қызметі 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 

шілдегі №355 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының 

нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылғы 

29 иамыз № 15584 болып тіркелді) қамқоршылық кеңестің жұмысын 

ұйымдастыру қағидаларына, сондай-ақ білім беру ұйымдарының 

жарғыларына сәйкес қамтамасыз етілгені туралы  

4. Қамқоршылық кеңесінің төрағасын қайта сайлауға; 

5. Қамқоршылық кеңесінің хатшысын қайта сайлауға. 

 

1.Тыңдады: 

Басшының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары  А. Карашинаны тыңдады.  

Павлодар облысының техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 

қамқоршылық кеңестер құрылуы туралы және Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарының қамқоршылық кеңестер құрамы қосымшаға сәйкес 

бекітілген туралы Күн тәртібінің алғашқы екі мәселесін біріктіріп сөз сөйледі 

1. Қаулы етті: 

Павлодар облысының техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 

қамқоршылық кеңестер құрылуы және Техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының қамқоршылық кеңестер құрамы қосымшаға сәйкес бекітілгені 

назарға алынсын  

2. Тыңдады 

Басшының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары  А. Карашинаны тыңдады.   

Оқу орындарының басшылары қамқоршылық кеңестердің қызметі Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдегі №355 

бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылғы 29 иамыз № 15584 

болып тіркелді) қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру 

қағидаларына, сондай-ақ білім беру ұйымдарының жарғыларына сәйкес 

қамтамасыз етілгені туралы сөз сөйледі. Осы Ережеге сәйкес Қамқоршылық 

Кеңес білім беру мекемесінің құрылтайшысы және ата-аналардың 

бастамасы бойынша осы білім беру ұйымында жалпы жиналыста құрыла 

алады. 



2. Қаулы етті: 

Оқу орындарының басшылары қамқоршылық кеңестердің қызметі Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдегі №355 

бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылғы 29 иамыз № 15584 

болып тіркелді) қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру 

қағидаларына, сондай-ақ білім беру ұйымдарының жарғыларына сәйкес 

қамтамасыз етілгені назарға алынсын.  

3. Тыңдады 

Басшының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары А.А. Карашина тыңдады.  

Қомқоршылық кеңесінің жұмысын ұйымдастыру тәртібі, Қамқоршылық 

Кеңесінің құрамы жалпы жиналыс шешімімен 3 жылға сайланады, оның 

құрамына өзгертулер енгізілуі мүмкін. Қамқоршылық кеңесі мыналарды 

қамтуы мүмкін: Қамқоршылық Кеңесі құрылған білім беру ұйымының 

басшысы; басқа білім беру ұйымдарының, басқару органдарының өкілдері; 

жұмыс берушілер мен әлеуметтік серіктестер; қоғамдық ұйымдар, қорлар, 

қауымдастықтар өкілдері; демеушілер. Қамқоршылық кеңесі мүшелерінің 

функцияларын іске асыру өтеусіз негізде жүзеге асырылады. 

3.Қаулы етті: 

Қамқоршылық кеңесі жұмысын ұйымдастыру тәртібі назарға алынсын, 

Қамқоршылық кеңесінің  құрамына өзгеріс енгізу қажет  

4. Тыңдады: 

Басшының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары А.А. Карашина тыңдады.  

Қамқоршылық кеңесі төрағасының сайлау 

Қамқоршылық кеңесінің төрағасы ретінде Сауле Базановна Дюсенованы  

ұсынды. 

3. Қаулы етті: 

Қамқоршылық кеңесінің төрағасы ретінде Сауле Базановна Дюсенованы 

сайлансын. 

  

5. Тыңдады 

Басшының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары А.А. Карашина тыңдады.  

Қамқоршылық кеңесінің хатшысы ретінде Асемгуль Ермаганбетовна 

Сергазиновнаны сайлауды ұсынды. 

 

4. Қаулы етті: 

Қамқоршылық кеңесінің хатшысы ретінде Асемгуль Ермаганбетовна 

Сергазиновна сайлансын. 

 

Төраға: 

 

Хатшы: 


