
 

№1 отырыс  –тамыз  2022 ж. Тақырыбы: « Бекіту педагогикалық кеңесі» 

 

 
№ Жұмыстың мазмұны, қарастырылатын 

мәселелер 

Орындаушылар Педагогикалық кеңес 

дайындығына үлес 

қосушылар 

Ұсынылған 

материалдар 

Есеп беру 

нысаны 

1.  2022-2023 оқу жылына арналған сервис және 

туризм колледжін дамытудың басым 

бағыттары 

Колледж  директоры Құрылымдық 

бөлімшелердің 

басшылары 

Баяндама  Хаттама  

2.  2022-2023 оқу жылына арналған колледждің 

нормативтік және оқу-бағдарламалық 

құжаттамасын жоспарлау және бекіту 

ОӘІ, ОІ, ОТІ, ОӨІ, ӨО, 

ИT бойынша 

директордың 

орынбасарлары  

Бөлім меңгерушілер, 

ЦӘК  

Жоспар  

3.  Сервис және туризм колледжінде Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты 

қалыптастыру 

Кадр бөлімінің 

меңгерушісі  

Жұмыс тобы Ақпарат  

4.  Педагогикалық кеңестің хатшысын сайлау   Ақпарат  

5.  Әр түрлі: педагогикалық этика жөніндегі 

комиссияны сайлау 

Кадр бөлімінің 

меңгерушісі 

 Ақпарат   

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

 

№2 отырыс  –қазан 2022 ж. Тақырыбы: «Сапалы білім – колледждің табысқа жету кепілі» 

 
№ Жұмыстың мазмұны, қарастырылатын 

мәселелер 

Орындаушылар Педагогикалық кеңес 

дайындығына үлес 

қосушылар 

Ұсынылған 

материалдар 

Есеп беру 

нысаны 

 № 1 педагогикалық кеңестің шешімдерінің 

орындалуы 

Педагогикалық кеңестің 

хатшысы 

 Ақпарат Хаттама  

1.  Бітіруші топтардың Қорытынды аттестацияға 

дайындығын талдау және бақылау 

Директордың ОІ 

жөніндегі орынбасары 

Бөлім меңгерушілері Ақпарат, 

бұйрық жобасы 

2.   «Педагогтың кәсіби құзыреттілігін арттыру 

арқылы студенттердің білім сапасын көтеру» 

колледждің оқу-әдістемелік жұмысын 

ұйымдастыру. 

Директордың ОӘІ 

жөніндегі орынбасары 

 

Құрылымдық бірліктер Баяндама  

3.  «Жас маман мектебінің» қызметі Директордың ОӘІ 

жөніндегі орынбасары, 

Әдіскер 

Тәлімгерлер Баяндама 

4.  Педагогқа біліктілік санатын беру (растау) 

ережесі 
Директордың ОӘІ 

жөніндегі орынбасары 

Әдіскер  Баяндама 

5.  Ерте кәсіптік бағдар беру: кәсіптер әлемі жас 

оқушылар көзімен. Нұр-Сұлтан қаласының 

мектептерінде оқу үйірмелерін ұйымдастыру 

Директордың ӨО 

жөніндегі орынбасары 

Бөлім меңгерушілері Ақпарат 

6.  Әртүрлі:  

2022 жылғы колледж қабылдау комиссиясы 

жұмысының нәтижелері 

2023 жылға қабылдау комиссиясының 

жауапты хатшысын таңдау 

Қабылдау 

комиссиясының жауапты 

хатшысы 

техникалық хатшылар  Баяндама 

 

  

 

 



 

 

№3 отырыс –желтоқсан  2022 ж.  

 
№ Жұмыстың мазмұны, қарастырылатын 

мәселелер 

Орындаушылар Педагогикалық кеңес 

дайындығына үлес 

қосушылар 

Ұсынылған 

материалдар 

Есеп беру 

нысаны 

 № 2 педагогикалық кеңестің шешімдерінің 

орындалуы 

Педагогикалық кеңестің 

хатшысы 

 Ақпарат Хаттама  

1.  Оқу топтары жетекшілерінің тәрбие 

жұмысының белсенді формалары мен 

әдістерін қолдану. 

Директордың ОТІ жөніндегі 

орынбасары 

Топ жетекшілері Баяндама  

2.  Жаңа қабылданған студенттердің 

бейімделуінің бірінші кезеңі, проблемалар 

және оларды шешудің негізгі жолдары 

туралы. 

Колледж педагог – психологы  Топ жетекшілері Баяндама  

3.  Студенттер арасындағы құқық 

бұзушылықтың алдын алу 

Құқықбұзушылықтың алдын-

алу бойынша менеджері 

Топ жетекшілері Баяндама  

4.  Халықтың әлеуметтік осал топтарынан 

шыққан студенттерді әлеуметтік-

педагогикалық қолдау  

Колледждң әлеуметтік 

педагогі 

Топ жетекшілері Баяндама  

5.  Колледж кітапханасы қорының заман 

талабына сай болуы және кітапхана қорын 

оқу әдебиетімен толықтыру туралы 

Кітапхана меңгерушісі  Кітапханашы  Баяндама 

6.  Азаматтық қорғаныс. Білімалушылардың 

қауіпсіздігі- оқу процесінің басты шарты. 

«Терроризм қаупі немесе актісі туындаған 

кездегі мінез-құлық ережелері» 

Койлыбаев М.Н. 

 

АӘД кабинет жетекшісі Баяндама 

7.  Әртүрлі: Қорытынды аттестация 

төрағаларын қарастыру және бекіту 

Директордың ОӨІ және ОІ 

жөніндегі орынбасарлары 

ЦӘК төрағалары Ақпарат   

 

 

 



 

№4 отырыс – ақпан 2023 ж. 

 

№ Жұмыстың мазмұны, қарастырылатын 

мәселелер 

Орындаушылар Педагогикалық кеңес 

дайындығына үлес 

қосушылар 

Ұсынылған 

материалдар 

Есеп беру 

нысаны 

 № 3 педагогикалық кеңестің шешімдерінің 

орындалуы 

Педагогикалық 

кеңестің хатшысы 

 Ақпарат Хаттама  

1. Қорытынды аттестаттауға бітіру топтарын 

талдау және мониторингілеу 

Директордың ОІ 

жөніндегі орынбасары 

Бөлім меңгерушілері Ақпарат 

2. 1 семестрдің қорытындысы бойынша колледж 

студенттерінің үлгерімін талдау 

Директордың ОІ 

жөніндегі орынбасары 

Бөлім меңгерушілері Ақпарат 

3. Қорытынды аттестаттау төрағасының есебі Қорытынды аттестаттау 

төрағалыр  (әлеуметтік 

серіктестер) 

ЦӘК төрағалары Есеп 

4. 2021-2022 оқу жылындағы түлектердің 

жұмысқа орналасуын талдау 

Директордың ОӨІ 

жөніндегі орынбасары 

Бөлім меңгерушілері, 

бітіруші топтардың 

жетекшілері 

Баяндама 

5. Бөлімшелердің қызметін талдау: "Орман 

шаруашылығы", "Технологиялық бөлімше", 

"Тамақтандыруды ұйымдастыру", "Сервис" 

Бөлім меңгерушілері Топ жетекшілері Доклад 

6 Әртүрлі     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№5 отырыс  – сәуір  2023 ж. 

 

 

 
№ Жұмыстың мазмұны, қарастырылатын 

мәселелер 

Орындаушылар Педагогикалық кеңес 

дайындығына үлес 

қосушылар 

Ұсынылған 

материалдар 

Есеп беру 

нысаны 

 № 4 педагогикалық кеңестің шешімдерінің 

орындалуы 

Педагогикалық 

кеңестің хатшысы 

 Ақпарат Хаттама  

1.  Әлеуметтік серіктестік білім беру мекемесінің 

кәсіби жетістігін қалыптастыру дәрежесі 

ретінде 

Директордың ОӨІ 

жөніндегі орынбасары 

Арнайы пәндер ЦӘК 

төрағалары 

Баяндама  

2.  Демонстрациялық емтихан түрінде жұмысшы 

біліктілігін алу үшін біліктілік емтиханын 

ұйымдастыру. 

Директордың ӨО 

жөніндегі орынбасары 

ЦӘК төрағалары Баяндама 

3.  WorldSkills чемпионаттары – студенттердің 

құзыреттілігін қалыптастыру құралы 

Директордың ӨО 

жөніндегі орынбасары 

Өндірістік оқыту 

шеберлері, арнайы пән 

оқытушылары 

Баяндама 

4.  Сервис және туризм колледжінің 2022-2023 

оқу жылында кәсіптік бағдар беру жұмысын 

жүзеге асыру туралы. 2023-2024 оқу жылына 

талапкерлерді қабылдау жоспарын бекіту 

Директордың ӨО 

жөніндегі орынбасары 

Қабылдау бөлімінің 

жауапты хатшысы 

Бөлім меңгерушілері, 

ЦӘК төрағалары 

Ақпарат  

5.  «Ландшафтық дизайн» құзыреттілік 

орталығының жұмысы 

Директордың ОӨІ 

жөніндегі орынбасары 

Орман шаруашылығы 

бөлімі 

Баяндама 

6.  Әртүрлі    

 

 

 

 

 

 



 

Отырыс  №6 –маусым  2023 ж.,  қорытынды педагогикалық кеңес 

 
№ Жұмыстың мазмұны, қарастырылатын 

мәселелер 

Орындаушылар Педагогикалық кеңес 

дайындығына үлес 

қосушылар 

Ұсынылған 

материалдар 

Есеп беру 

нысаны 

 № 5 педагогикалық кеңестің шешімдерінің 

орындалуы 

Педагогикалық 

кеңестің хатшысы 

 Ақпарат Хаттама  

1. Сервис және туризм колледжінің 2022-2023 

оқу жылындағы жұмысының қорытындысы. 

Құрылымдық бөлімшелердің жоспарларының 

орындалуы туралы есеп 

ОӘІ, ОІ, ОТІ, ОӨІ, ӨО, 

ИT бойынша 

директордың 

орынбасарлары  

Бөлім меңгерушілері, 

ЦӘК төрағалары 

Баяндама  

 

2. 2023-2024 оқу жылына арналған жұмыс оқу 

жоспарларын бекіту туралы 

Директордың ОІ 

жөніндегі орынбасары 

Оқу бөлімі Ақпарат 

3. 2023-2024 оқу жылына педагогтардың оқу 

жүктемесін алдын ала бөлу 

Директордың ОІ 

жөніндегі орынбасары 

ЦӘК төрағалары Ақпарат 

4. Қорытынды аттестаттау төрағаларының 

баяндамасы. 

ҚА төрағалары 

(әлеуметтік 

серіктестер) 

Арнайы пәндер ЦӘК 

төрағалары 

Есеп  

5. Колледж студенттерін келесі оқу курсына 

ауыстыру туралы 

Директордың ОІ 

жөніндегі орынбасары 

Бөлім меңгерушілері Ақпарат 

6. Әртүрлі     

 

 

 

 

 

 


