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«Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік 
одағының Павлодар облыстық ұйымы» ҚБ-нің Жастар кеңесі туралы 

ЕРЕЖЕ 
 

1. Жалпы ереже 
 
1.1. Жастар кеңесі (әрі қарай Кеңес) «Қазақстандық салалық білім 

және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Павлодар облыстық 
ұйымы» қоғамдық бірлестігі жанындағы мерзімдік құзыреті бойынша 
қызмет ететін орган болып табылады. 

1.2. Кеңес кәсіподақ мүшесі болып табылатын білім беру 
мекемелері мен ұйымдарының жас педагогтарынан, жоғары оқу 
орындары студенттерінің кәсіподақ комитеттерінен құрылады.   

1.3. Кеңес мүшелері Қоғамдық бірлестік филиалдары жанындағы 
қалалық және аудандық жастар кеңесімен, қоғамдық бірлестіктің ішкі 
құрамына кіретін ЖОО студенттік кәсіподақ комитеттерімен, бастауыш 
кәсіподақ ұйымдарымен ұсынылады.  

1.4. Кеңес мүшесінің құзыреті келесі жағдайда мерзімінен бұрын 
тоқтатылуы мүмкін: 

- делегат ретінде ұсынған ұйымның шақырылуымен;  
- Кеңестің және облыстық сайланбалы алқалық органдар 

ұйымдарының шешімдерін бірнеше рет орындамаған жағдайда; 
- облыстан тыс басқа тұрғылықты жерге көшуі жағдайында; 
- Кеңестің екі кезекті отырысына себепсіз қатыспаған 

жағдайында.  
 

2. Кеңестің негізгі мақсаты мен міндеттері 
 

2.1. Мақсаты: Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар 
саясатын жүзеге асыру. 

2.2. Міндеттері: 
- жас педагогтардың әлеуметтік-кәсіби бейімделу мәселелерін 

зерттеу, олардың шешу жолдарын айқындау; 
- жас педагогтардың  кәсіби, еңбек және әлеуметтік-

экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғаудағы қалалық және 
аудандық жастар кеңесінің әрекетін үйлестіру; 

- педагогтың имиджін арттыру, білім және ғылым саласындағы жас 
қызметкерлерді, ЖОО-ның студенттерін кәсіподақ мүшелегіне 
мотивациялау жөнінде шаралар өткізу;  

- жас педагогтардың жұмыс орнында тиісті жағдай жасау, 
олардың кәсіби жоғарылауына, шығармашылық әлеуетінің жүзеге 
асуына, білім беру мекемесінде бейімделуіне шаралар қолдану; 

- жас педагогтардағы волонтерлік әрекетті қолдау. 
 

3. Кеңес әрекеттерінің негізгі бағыттары 
 

3.1.  Жас педагогтардың  кәсіби, еңбек және әлеуметтік-
экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғаудағы қалалық және 
аудандық жастар кеңесінің әрекетін үйлестіру. 



3.2. Жас педагогтардың ұқықтары мен мүдделерін қорғау 
мәселесі жөнінде мемлекеттік органдармен, білім беру ұйымдарымен, 
қоғамдық құрылымдармен, жастар ұйымдарымен қарым-қатынаста 
және өзара ынтымақтастықта болу. 

3.3. Жастардың мүдделеріне қатысы бар, оның ішінде білім беру 
саласындағы жас мамандарды нормативтік актілерді жасау үдерісіне 
тарту. 

3.4. Жас педагогтардың көкейкесті мәселелерін шешу жөнінде 
тиісті құзыретті органдарға жас педагогтардың қажеттілігін айқындауға 
және даярлауға ұсыныс берудің мониторингісі мен бағалауын жүргізу.  

3.5. Білім және ғылым саласында қызмет ететін жастардың жеке 
әрі кәсіби өсуіне, қоғам ішінде сәтті әлеуметтендірілуіне, 
интеллектуалдық және шығармашылық әлеуетінің жүзеге асуына 
жағдай жасау жөнінде салалық келісімдер, ұжымдық шарттар жасауда 
ұсыныстар беруге қатысу.  

3.6. Құқықтық мәселелер, көшбасшылық сипаттар және басқа да 
өзекті мәселелер жөніндегі семинарлар өткізу.  

3.7. Жас педагогтар арасында шығармашылық, спорт және 
интеллектуалдық конкурстар (байқаулар) ұйымдастыру. 

3.8. Жас мамандардың волонтерлік әрекеттеріне қолдау және 
ықпал көрсету.  

3.9. Бастауыш кәсіподақ ұйымдарындағы жастармен жұмыс 
жасау жөнінде қалалық және аудандық жастар кеңесінің үздік жұмыс 
тәжірибесін зерттеу және насихаттау.   

3.10. Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясының 
жастар комиссиясымен, «Қазақстандық салалық білім және ғылым 
қызметкерлерінің кәсіптік одағы» ҚБ жанындағы Жастар кеңесімен, 
Жас педагогтар бірлестіктерімен аймақаралық, халықаралық 
байланыстар орнату.  

 
4.  Кеңестің жұмысын ұйымдастыру 

 
4.1. Кеңестің қызметін кеңес отырысы кезінде сайланатын төраға, 

ол болмаған жағдайда төраға орынбасары  басқарады. Кеңестің іс-
қағаздарын, отырыс хаттамаларын жүргізу үшін Кеңес мүшелері ішінен 
хатшы сайланады.  

4.2. Кеңес отырыс барысында бекітілген жылдық жоспары 
негізінде қызмет етеді.  

4.3. Кеңес отырысы қажетті жағдайда, кеңес мүшелерінің жалпы 
санының үштен екісі қатысқан кезде жылына екі рет өткізілгені құқылы 
болып саналады. Кеңестің шешімі қатысушы мүшелердің көпшілік дауыс 
беруімен қабылданады.  

4.4. Өзінің негізгі бағыттары бойынша Кеңес тиісті ұсынымдар 
жасап, оларды жұмыс барысында пайдалану үшін қалалық және 
аудандық жастар кеңесіне жолдайды, саладағы жастар мәселелерін 
шешу жөнінде ұсыныстар әзірлеп, Павлодар облысының кәсіподағы мен 
білім беру басқармасының алқалық органдарына қарастыруға енгізеді.  

4.5. Мәселенің жедел түрде қарастырылуы мақсатында кеңес 
мүшелерінен сұрау-сауалнама арқылы кезекті отырыста 
ақпараттандыра отырып, шешім қабылдауы мүмкін.  

4.6. Кеңестің ұйымдастырушылық-техникалық жұмыстары 
шаралары облыстық қоғамдық бірлестіктің бюджетінен 
қаржыландырылады.  

 
5. Кеңес мүшелерінің құқықтары мен міндеттері 



 
5.1. Кеңес мүшелерінің құқтары: 
- «Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік 

одағының Павлодар облыстық ұйымы» ҚБ шараларына қатысу; 
- облыстық, қалалық, аудандық кеңестердің жас педагогтарының 

мүддесіне қатысты мәселелер туралы барлық қажетті ақпаратты алуы;  
- мемлекеттік жастар саясатының өзекті мәселелерін талқылауға 

қатысу;  
- саладағы жастармәселелерін шешу жөнінде білім беру 

басқармасына, «Қазақстандық салалық білім және ғылым 
қызметкерлері кәсіптік одағының Павлодар облыстық ұйымы» ҚБ-не 
ұсыныстар енгізу; 

- жас мамандарға әдістемелік және сабағат (консультативтік) 
көмек көрсету; 

- қоғамдық шаралар жасау және ұйымдастыру: форумдар, 
конференциялар, отырыстар, семинарлар, фестивальдер, конкурстар 
(байқаулар), сайыстар, көрмелер, слёттер және т.т. 

5.2. Кеңес мүшелерінің міндеттері: 
- осы Ереженің талаптарын орындау; 
- Кеңес отырыстарына қатысу;  
- Кеңес алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді орындауға 

ықпал ету; 
- қалалық және аудандық жастар кеңесінің қызметтерін бағамдау 

және бақылау;  
- «Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік 

одағының Павлодар облыстық ұйымы» ҚБ, Кеңестің шешімдерін 
орындау; 

5.3. Кеңес төрағасы (болмаған жағдайда орынбасары): 
- Кеңес жұмысын қамтамасыз етеді, бақылайды, жоспарлайды 

және ұйымдастырады; 
- Кеңес мүддесін мемлекеттік мекемелерде, қоғамдық ұйымдар 

мен жұмыс берушілер бірлестігінде, облыстық заңнамалық және 
орындаушылық биліктерде, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында 
ұсынады.  

- Кеңес отырыстарын өткізеді;  
- Кеңес жұмыстары жөнінде «Қазақстандық салалық білім және 

ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Павлодар облыстық ұйымы» 
ҚБ хабарлайды. 


