


1. Жалпы  ереже 

1.1. Колледждің студенттік комитеті өзін-өзі басқару формаларының бірі 

болып табылады, студенттердің студент жастардың өмір сүру мәселелерін 

талқылауға және шешуге қатысу құқығын жүзеге асыру, оның әлеуметтік 

белсенділігін дамыту, әлеуметтік бастамаларды қолдау және іске асыру 

мақсатында құрылған. 

1.2. Студенттік комитет-күндізгі бөлімде оқитын студенттердің тұрақты 

жұмыс істейтін және үйлестіруші өкілетті органы колледж директоры 

бекіткен студенттік комитет туралы ереже негізінде әрекет етеді. 

1.3.Студенттік өзін-өзі басқару Қазақстан Республикасының жастар саясаты 

тұжырымдамасына және студенттердің бос уақытын ұйымдастыру, тұлғаның 

жан-жақты дамуына жағдай жасау мақсатында Даму стратегиясына сәйкес 

құрылған. 

1.4.Колледждің әрбір студенті осы Ережеге сәйкес кез келген деңгейдегі 

студенттік Комитетке сайлауға және сайлануға құқылы. 

1.5 Студенттік комитеттің қызметі колледждің барлық студенттеріне 

бағытталған. 

1.6. Студенттік комитеттің шешімі колледждің барлық студенттеріне 

таралады. 

1.7. Колледждің студенттік комитеті тікелей директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасарына бағынады. 

1.8. Студенттік комитет барлық тараптарды, салаларды, колледждің өмір 

сүру аспектілерін қамтиды: оқу, ғылыми, тәрбие жұмысы, шаруашылық 

мәселелер, тұрмыс, бос уақыт, колледждің даму болашағы және т. б.   

1.9. Студенттік комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының 

Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын,  «Студенттің ар-

намыс кодексін»; «Студенттердің оқу сабақтарын өткізу және педагогикалық 

ұжымның оларды болдырмау жөніндегі қызметі туралы»,  «Колледждің 

тәртіптік кеңесі туралы», «Колледждегі ішкі тәртіп ережелері туралы» 

Ережелерін; колледж директорының бұйрықтары мен өкімдерін және осы 

Ережені басшылыққа алады. 

1.10. Осы Ереже директордың бұйрығымен бекітілген күннен бастап күшіне 

енеді. 

1.11. Осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар, сондай-ақ оның жаңа 

редакциясы директордың бұйрығымен бекітілгеннен кейін күшіне енеді. 
2. Студенттік комитет қызметінің мақсаты, міндеттері, принциптері  

2.1. Студенттік комитеттің мақсаты: 

- оқу барысында туындайтын мәселелерді бірлесіп шешуге бағытталған 

студенттердің күш-жігерін біріктіру; 

- студенттердің колледждің студенттік өмірін басқаруға белсенді қатысуы 

үшін қолайлы жағдай жасау, олардың өзін-өзі жүзеге асыруы және 

шығармашылық әлеуетін ашу; 

- Колледж дамуының стратегиялық жоспарын іске асыруға ықпал ету. 

- студенттердің азаматтық рөлін арттыру; 

- Қазақстан Республикасының жастар саясатын жүзеге асыру; 

- жастардың өзін-өзі анықтауына және өмірлік құндылықтарды таңдауына 

қолдау көрсету, оның патриоттық рухында толық және үйлесімді дамуы; 



 

 

- студенттердің оқытушылар құрамымен және колледж әкімшілігімен кері 

байланысын орнату; 

-студенттік бірлестіктер мүшелерінің колледждің мәдени-көпшілік іс-

шараларына белсенді қатысуы және оларға студенттерді тарту; 

- студенттердің көзқарастары мен пікірлерін зерттеу, осы саладағы істің 

жағдайы туралы әкімшілікті жедел хабардар ету. 

 

 

2.2. Студенттік комитеттің  міндеттері: 

 

- студенттердің құқықтары мен мүдделерін қорғау және ұсыну; 

- білім беру, әлеуметтік - тұрмыстық және басқа да мәселелерді шешуге 

ықпал ету; 

- студенттердің демократиялық дәстүрлерін сақтау және дамыту;  

- колледждің басқару органдарына білім беру және ғылыми міндеттерді 

шешуде, студенттердің бос уақыты мен тұрмысын ұйымдастыруда, 

салауатты өмір салтын насихаттауда көмек көрсету; 

- колледждің құрылымдық бөлімшелеріне, олар өткізетін іс-шараларға, білім 

беру үрдісі аясында көмек көрсету; 

- студенттердің санасын және олардың білім деңгейіне деген талаптарын 

арттыруға бағытталған жұмыстарды жүргізу, мүліктік кешенге ұқыпты 

қарауға тәрбиелеу, колледждің рухы мен дәстүрлеріне патриоттық көзқарас; 

- Колледж қызметі туралы студенттерді ақпараттандыру;  

- студент жастар туралы қоғамдық пікірді қазақстандық қоғам дамуының 

нақты күші және стратегиялық ресурсы ретінде қалыптастыруға қатысу; 

- қоғамдық маңызы бар жастар бастамаларын іске асыруға жәрдемдесу. 

2.3. Студенттік комитет қызметінің принциптері: 

- студенттік комитет жұмысындағы жариялылық; 

- оның қызметіне қатысу еріктілігі; 

- шешім қабылдауда алқалылық, өз қызметінде жария есептілік;  

- студенттер алдында өз қызметі үшін жауапкершілік. 

3. Студенттік комитеттің құрамы 

3.1. Студенттік комитеттер колледждің белсенді студенттері, оқу топтарының 

старосталары қатарынан құрылады. 

3.2. Оқу тобының старостасы-қоғамдық және әкімшілік функцияларды 

орындау үшін ашық дауыс беру жолымен жалпы жиналыста топ мүшелері 

сайлайтын топта оқитын студент. Оқу тобының старостасын сайлау оқу 

тобында сабақтар ресми басталған күннен бастап алғашқы екі аптада өтеді. 

Староста өз жұмысында колледж әкімшілігінің, оқу тобы кураторының, 

студенттік комитеттің өкімдеріне бағынады. Староста колледж әкімшілігі 

мен студенттік Комитеттің алдында өз тобының мүддесін білдіреді. 



3.2.1.  Оқу тобының старостасы міндетті:  

- топта оқу тәртібін, топ студенттерінің сабаққа қатысуын қадағалау;  

- студенттердің оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысу журналына жеке 

есеп жүргізу; 

- директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарының, колледж әкімшілігінің 

өз тобындағы оқу және тәрбие жұмыстарына қатысты тапсырмаларының 

барлық түрлерін белгіленген мерзімде орындау; 

- студенттер үшін оқу, ғылыми/оқу - зерттеу жұмыстары мен Топтың және 

колледждің қоғамдық өміріне үлгі болу;  

- топ студенттерін қоғамдық-пайдалы жұмыстарға ұйымдастыру;  

- студенттер ұжымында салауатты климатты қалыптастыру, барлық 

жағымсыз және бейәлеуметтік құбылыстарды, оқу тобының студенттері 

арасында девиантты мінез-құлықты (нашақорлық, алкоголь және темекі 

тәуелділігі, т. б.) жою үшін барлық күш-жігерін салу . ); 

-- оқу тобының студенттерінің сабаққа қатысу журналын жүргізу, бөлім 

меңгерушілерінің алдында есеп беру;  

- оқу бөлімі мен қоғамдық ұйымдардан қажетті ақпаратты топтың барлық 

студенттеріне уақытында беру;  

- байланыс телефондарын, олардың туған күнін, тұратын жерін, оқу нысанын 

көрсете отырып, өз тобының тізімі болуы; 

- студенттерге сабақ кестесіндегі өзгерістер туралы хабарлау;  

- сынақ кітапшалары мен емтихан ведомостарын салыстырып тексеруге 

көмектесу;  

- студенттер билеттерін және өз тобының студенттерінің сынақ 

кітапшаларын жинау және бөлім меңгерушісіне тапсыру;;  

- топтың әлеуметтік паспортын жүргізу және ай сайын бөлім меңгерушісіне 

топтағы істің жағдайы туралы ақпарат береді; 

3.2.2.  Оқу тобының старостасы құқылы:  

- колледж әкімшілігінің, колледждің қоғамдық ұйымдарының қызметі 

туралы, студенттердің құқықтары мен міндеттеріне қатысты ақпарат алу;  

- колледждің сайланбалы және әкімшілік органдарында, студенттік 

комитеттің отырыстарында оқу тобының мүдделерін білдіру;  

- ішкі тәртіп ережелерін бұзған студенттерге жаза қолдану туралы ұсыныстар 

енгізуге;;  

- өз құзыреті шегінде топтың барлық студенттерінің орындауы үшін міндетті 

болып табылатын ауызша өкімдер беру. 

3.2.3. Топ жиналысының шешімі бойынша топ старостасы орындалатын 

міндеттерден мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін: староста өз міндеттерін 

қанағаттанғысыз орындау кезінде кураторлардың ұсынысы; нашар оқу 

немесе лайықсыз мінез-құлық жағдайларында; өз қалауы бойынша. 

3.3. Студенттік комитет құрамындағы оқу топтарының старосталары 

"старостат" жеке секторына біріктіріледі, ол оқу қызметі саласындағы 

мәселелерді анықтаумен, оқу үдерісі саласындағы бастамаларды қолдаумен, 

оқу тәртібін бұзуға жол берген студенттердің бақылауымен айналысады. 

 



3.3.1. Старостат топтағы ағымдағы істерді - сабаққа қатысушылығын, 

үлгерімін, практика қорытындысын талдайды. Оқу пәнін ұйымдастыруда 

өзін-өзі басқару органдарына көмек көрсетеді. 

3.3.2. Старостатты-Төраға басқарады. Старостат төрағасы кураторлармен, 

бөлімше меңгерушілерімен өзара іс-қимылды жүзеге асыруға міндетті.  

 

4. Студенттік комитеттің құрылымы және қалыптастыру тәртібін 

ұйымдастыру  

 

4.1.  Ұйымдастыру құрылымы. 

4.1.1. Студенттік өзін-өзі басқару өз қызметін директордың тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасарымен үйлестіреді. 

4.1.2. Колледждің студенттік комитетінің төрағасы студенттік жастар мен 

оқытушылар құрамы арасында беделге ие, оқуда үлгеретін студенттік 

комитеттің активінен 1 жылға жалпы дауыс беру арқылы сайланады. 

4.1.3. Студенттік қоғамдық бірлестіктердің жоғары органы: жалпы жиналыс, 

Атқарушы орган — төраға, төрағаның орынбасарлары және студенттік 

комитеттің мүшелері болып табылады. 

4.1.4. Студенттік комитеттің мүшесі осы Ережені мойындайтын және оның 

талаптарын орындайтын колледж студенті бола алады. 

4.2. Студенттік комитеттің қызметі. 

4.2.1. Студенттік комитет бекітілген студенттік өзін-өзі басқару ережесіне 

сәйкес әрекет етеді, студенттік бірлестіктердің негізгі функциялары болып 

табылады: 

- студенттердің мүдделеріне сай түрлі іс-шаралар өткізу бойынша ұсыныстар 

енгізу; 

- оларды әртүрлі іс-шараларға қатысуға және студенттердің бос уақытын 

ұйымдастыруға тарту; 

- кездесулер ұйымдастыру және өткізу, соғыс және еңбек ардагерлеріне 

құрмет көрсету, белгілі мәдениет қайраткерлерімен кездесулер, дөңгелек 

үстелдер, пікірталастар, колледжде және т. б. тақырыптық және 

шығармашылық кештер өткізу. 

4.3. Студенттік комитеттің құқықтары.  

Студенттік қоғамдық бірлестіктер мүшелерінің құқығы бар: 

- студенттік Комитеттің қызметіне қатысты мәселелер бойынша ұсыныстар 

енгізу; 

- студенттік Комитеттің қызметіне қатысты ақпарат алу; 

4.4. Студенттік комитеттің жауапкершілігі. 

Студенттік комитет мүшелері жауапты: 

- колледждің студенттік комитеті туралы бекітілген Ережені сақтауға; 

- қойылған міндеттердің уақтылы және сапалы орындалуына; 

- еңбек тәртібін сақтау, сақтауға қабылданған немесе өндірістік мақсаттарда 

пайдаланылатын мүліктің сақталуы үшін; 



- Қазақстан Республикасы заңнамасының, сондай-ақ осы Ережеде көзделген 

нормалардың сақталуына бақылауды жүзеге асырады. 

 

 

5. Студенттік комитеттің қызметін ұйымдастыру  

 

5.1. Студенттік комитет өз құрамынан төраға мен төрағаның орынбасарын 

сайлайды. 

5.2. Студенттік комитет мүшелерінің жалпы саны студенттік комитетке 

сайланған мүшелердің санымен анықталады. 

5.3. Студенттік комитет өз отырыстарын айына кемінде 1 рет өткізеді. 

5.4. Студенттік комитеттің отырысы оның жұмысына оның мүшелерінің 

жалпы санының жартысынан астамы қатысқан жағдайда заңды. 

5.5. Студенттік комитеттің шешімі отырысқа қатысып отырған мүшелерінің 

көпшілік дауысымен қабылданады. 

5.6 . Студенттік комитеттің төрағасы Кеңес отырыстарын дайындауды және 

өткізуді ұйымдастыру жағынан қамтамасыз етеді, оның ішінде комитет 

мүшелерінің келісімі бойынша отырыстардың күн тәртібін анықтайды, 

оларға төрағалық етеді. Төрағаның орынбасары төрағаның тапсырмасы 

бойынша оның жекелеген өкілеттіктерін орындайды, сондай-ақ Төраға 

болмаған кезде оның міндеттерін атқарады. 

 

6. Құжаттары және есептері  

6.1. Студенттік комитеттің жұмысы келесі құжаттармен белгіленеді:  

- студенттік комитет құру туралы директордың бұйрығы; 

- Студенттік комитет туралы ереже;  

- студенттік комитет мүшелерінің тізімі;  

- студенттік комитет отырысының хаттамалары; 

6.2. Хаттамалар директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарында 

сақталады. 

6.3. Іс жүргізуге жауапкершілік студенттік комитеттің төрағасына жүктеледі. 

 

 

 

 

 


