


І.Жалпы ережелер

Студенттік Кеңес құрылу мақсаты:
* Білім алушылардың бірыңғай ұжымын қалыптастыру арқылы колледждің тәрбие жүйесін
қалыптастыру және оқу-тәрбие процесін жетілдіру.
* Басқарудың демократиялық формаларын кеңейту және колледж оқушыларын
педагогикалық ұжыммен ынтымақтастыққа тарту.
* Мамандарды даярлау сапасын жақсарту және пәнді нығайту.
* Білім алушылардың ұжымдық шешім қабылдау, іскерлік қарым-қатынас,
ұйымдастырушылық жұмыс дағдыларын, олардың бастамалары мен белсенділігін
дамыту, мәселелерді шеше білу дағдыларын меңгеру.
* Колледждің дәстүрлерін қалыптастыру және сақтау,  оның меншігіне  ұқыпты қарауға
тәрбиелеу.
* Оқушылардың өзіне-өзі қызмет көрсетуге, бос уақытын тиімді ұйымдастыру, дене
шынықтыру мен спортты дамыту туралы мәселелерді шешуге қатысуы.
1. Кеңестің қызметі демократияның, ізгілік, келісім, ашықтық, сайлау және есеп берушілік,
жаңартылу және сабақтастық принциптерінің жалпы адами қағидаттарына құрылады.
2. Студенттік кеңес келесі құжаттар негізінде әрекет етеді:
*Колледж жарғысы;
*Білім алушылардың ішкі тәртіп ережелері;
* Оқушылардың өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру және оның комиссияларының қызметі 
туралы ереже;
3. Студенттік кеңестің құрамына колледж активінің жиналысында  таңдалған, кеңесте
жұмыс істеуге ықыласы бар оқу топтарының өкілдері және директордың тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары кіреді.
4. Студенттік кеңес мүшелері өз міндеттерін қоғамдық негізде орындайды.
5. Қажет болған  жағдайда  студенттік кеңестің жұмысына  топ кураторлары, директор,
директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, бөлім меңгерушілері қатысады.
6. Студенттік кеңестің мүшелері колледж Жарғысына бағынбайтын, ішкі тәртіп ережелерін
орындамайтын білім алушылар бола алмайды.
7. Кеңес мүшелері отырыстарға жүйелі түрде қатыспағаны және оларға жүктелген
міндеттерді орындамағаны үшін оның құрамынан шығарылуы мүмкін. Бұл туралы шешім
білім алушылардың жалпы жиналысымен немесе студенттік кеңеспен оның өкілеттілігі
шегінде қабылданған студенттік кеңестің шешімдерін қабылдауы мүмкін, білім беру
процесінің барлық қатысушылары үшін міндетті болып табылады.

2. Студенттік кеңестің жұмысын ұйымдастыру

1. Студенттік кеңестің жұмысы жоспар және ағымдағы істер негізінде ұйымдастырылады.
2. Студенттік кеңестің жұмыс жоспары барлық оқу жылына колледждің тәрбие
жұмысының жоспарына сәйкес жасалады және оқушылардың жалпы жиналысымен
бекітіледі.
3. Студенттік кеңес айына кемінде бір рет жиналады, кеңес отырысы хаттамаланады.
4. Студенттік кеңес келесі қызметтерді орындайды:
* Білім алушылардың барлық органдары мен бірлестіктерінің қызметін үйлестіреді, 
колледжде сыныптан тыс жұмыстарды жоспарлайды және ұйымдастырады;
* Маңызды іс-шараларды дайындау жоспарын талқылайды және бекітеді;
* Білім алушыларға өз-өзіне қызмет көрсетуді, олардың кезекшілігін ұйымдастырады, 
колледжде тәртіп пен тәртіпті қолдайды;
* Колледж оқушыларының жалпы жиналысын шақырады, жиналыстың күн тәртібі 
бойынша ұсыныстар енгізеді, білім алушылардың жиналысын дайындайды және өткізеді;
* Жиналыс шешімін әкімшілікке, педагогикалық ұжымға, білім алушыларға жеткізеді.



* Колледждің жалпы жиналысының шешімдерін орындауды ұйымдастырады, ол құрған
комиссиялардың жұмысын үйлестіреді.
*Топтар кеңестерімен жұмысты ұйымдастырады, оларға тапсырмалар береді және олардың
орындалуын тексереді.
* Өз жұмыс органдарының жұмысы туралы есептерді тыңдайды;
* Білім алушыларды марапаттау және жазалау мәселелерін шешеді, өз өкілеттіктеріне 
сәйкес білім алушылардың жауапкершілігі туралы шешім қабылдайды;
* Топтар мен білім алушылар арасында байқау-конкурсын ұйымдастырады;
* Қалалық кеңестер мен конференцияларға колледж оқушылары делегациясының 
құрамын бекітеді;
5. Студенттік кеңестің жұмысына басшылық жасауды кеңес төрағасы және оның
орынбасарлары жүзеге асырады, олар Кеңес мүшелері арасынан сайланады.
6. Студенттік кеңестің жұмысына жетекшілік етеді, оған педагогикалық көмек көрсетеді
және директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары қолдау көрсетеді.
7. Студенттік кеңестің жанында келесі комиссиялар жұмыс істейді:
* Староста кеңесі
* Ғылым және білім кеңесі
* Дене шынықтыру және спорт Кеңесі
* Тәртіп штабы
* Баспасөз орталығы
* Мәдениет және демалыс кеңесі
8. Студенттік кеңес комиссияларының жұмысына белсенді студенттер басшылық 
жасайды, оларға педагогикалық көмек педагог-кеңесшілер көрсетеді.

3. Студенттік кеңес мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

1. Студенттік кеңес мүшелерінің құқықтары мен міндеттері:
Құқық:
* Колледждің тәрбие жұмысын жоспарлауға белсенді қатысу.
* Өз отырыстарында колледждің ұжымдық шығармашылық істерін дайындау және өткізу
жоспарларын талқылау және бекіту.
* Колледжде өткізілетін ұжымдық шығармашылық істерді талдау.
* Оқушылардың үлгерімі мен оқу тәртібіне, оқу жұмысын жетілдіруге, оқу және 
технологиялық тәжірибені ұйымдастыруға қатысты мәселелерді талқылауға қатысу.
* Мамандарды даярлау сапасы мәселелерін зерделеу кезінде оқу бөлімінде бар қажетті
мәліметтерді пайдалану.
* Колледждегі оқу-тәрбие процесін жетілдіру бойынша педагогикалық кеңестің,
прокуратура органдарының әдістемелік бірлестігінің, студенттік кеңестің қарауына
ұсыныстар енгізу.
* Өз комиссияларының жұмысы туралы есептерді  тыңдау және олар бойынша қажетті
шешімдер қабылдау.
* Оқуда және қоғамдық өмірде ерекше көзге түскен білім алушыларды көтермелеу туралы
ұсыныстар енгізу.
* Оқу  тәртібін бұзатын, оқудағы  үлгермеген білім алушыларды отырыстарда  тыңдау.
Колледж әкімшілігі мен педагогикалық кеңесі алдында білім алушыларды жазалау туралы
өтініш жасау.
* Оқушылардың ата-аналарымен байланыста болу.
* Өзін-өзі басқару кеңесінің ішінде әр түрлі ұжымдық шығармашылық іс 
жүргізу. Міндеттері:
* Оқу орнының барлық істерінде колледждің әкімшілігі мен педагогикалық ұжымының
тірегі болу.
* Оқуға жауапты қарым-қатынастың үлгісі болу.



* Студенттік кеңестің отырыстарына үнемі қатысу, оның қызметіне белсенді қатысу, 
Кеңестің барлық тапсырмаларын орындау.
* Студенттік кеңес өткізетін барлық іс-шараларды дайындауға және өткізуге қатысу.
* Студенттер кеңесінің шешімдерін педагогтар мен білім алушыларға жеткізу.

Ережемен танысу парағы
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