
 

 

  



 

8. Задачи Парламента:  

1) реализация творческой активности и самодеятельности 

обучающихся; 

2) содействие защите прав и интересов обучающихся, в том числе в 

решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих их интересы;  

3) содействие руководству организации образования в решении 

образовательных и научных задач, организации досуга и быта обучающихся, 

пропаганде здорового образа жизни;   

4) содействие организации образования в проводимых мероприятиях в 

рамках образовательного и воспитательного процесса; 

5) проведение работы, направленной на патриотическое отношение к 

духу и традициям организации образования, повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имуществу;  

6) информирование обучающихся о деятельности организации 

образования;  

7) участие в формировании общественного мнения  молодежи как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития казахстанского общества; 

8) содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. 

 

 

Глава 3. Структура Парламента 

 

10. Лидером Парламента является президент, избираемый на выборах 

обучающимися и педагогами организации КГКП «Рудненский музыкальный 

колледж».  

11. Президент и члены Парламента избираются сроком на один 

учебный год.   

12. Парламент состоит из президента, его заместителей, лидеров и 

членов фракций Парламента. В случае необходимости по решению 

Парламента в его состав дополнительно избираются члены Парламента из 

числа обучающихся. Выборы членов Парламента осуществляются на 

собраниях групп.    

 

 

Глава 4. Деятельность Парламента 

 

13. Деятельность Парламента координирует в колледже– председатель 

Комитета по делам молодежи (далее – КДМ) организации образования, 

который несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на Парламент задач и функций. 

14. Президент Парламента:  



1) руководит деятельностью Парламента и несёт персональную 

ответственность за выполнение возложенных на него задач и осуществление 

им своих функций; 

2) распределяет обязанности между своими заместителями, лидером 

фракций и координирует их деятельность; 

3) при выполнении своих обязанностей пользуется правами, 

предоставленными руководством КГКП «Рудненский музыкальный 

колледж». 

15. Парламент представляет на утверждение руководству Положение о  

деятельности Парламента КГКП «Рудненский музыкальный колледж». 

  

16. Структура Парламента состоит из  фракций: 

Фракция культуры и искусства (музыкальное, художественное 

творчество). 

Высший орган Парламента – общее собрание лидеров фракций. 

17. Планирование деятельности Парламента осуществляется на основе 

плана работы КГКП «Рудненский музыкальный колледж». 

18. Президент Парламента участвует в работе всех коллегиальных 

органов КГКП «Рудненский музыкальный колледж». 

19. Парламент осуществляет связь с государственными и 

неправительственными организациями.  

20. Парламент взаимодействует с педагогическим коллективом с целью 

эффективного выполнения задач, стоящих перед организацией образования. 

   

 

Глава 5. Права и обязанности Парламента 

 

21. Парламент имеет право: 

1) участвовать в разработке и совершенствовании положений, планов 

работ, затрагивающих интересы обучающихся КГКП «Рудненский 

музыкальный колледж». 

2) участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся, в том числе в распределении средств 

организации образования, дотаций и средств, выделяемых на культурно-

массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;  

3) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

КГКП «Рудненский музыкальный колледж»;  

4) участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности;  

5) рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

обучающихся КГКП «Рудненский музыкальный колледж».;  



6) запрашивать и получать в установленном порядке от председателя 

КДМ организации образования информацию, необходимую для деятельности 

Студенческого парламента;  

7) определять и использовать законные формы протеста для защиты 

прав и свобод обучающихся; 

8) принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий организации образования; 

9) принимать участие в работе клубов, создаваемых в организации 

образования. 

22. Парламент обязан: 

1) проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имуществу организации образования, укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих 

общежитиях, повышение гражданского самосознания обучающихся, 

воспитание чувства долга и ответственности;  

2) проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и правил 

внутреннего распорядка организации образования; 

3) содействовать руководству организации образования в вопросах 

организации внеучебной деятельности; 

4) своевременно рассматривать в установленном порядке все заявления 

и обращения обучающихся, поступающих в Парламент;  

5) проводить работу в соответствии с Положением и планом 

деятельности Парламента на учебный год; 

6) поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

7) содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, 

также условий для учебы и отдыха обучающихся;   

8) представлять и защищать интересы обучающихся перед 

руководством организации образования, государственными органами, 

общественными объединениями, иными организациями;   

9) информировать руководство организации образования о своей 

деятельности. 

 

 

Глава 6. Обеспечение деятельности Парламента 

 

23. Руководство организации образования создает условия, 

необходимые для обеспечения деятельности Парламента, предоставляет в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 

оргтехнику и другие необходимые материалы.  

 

 

 

 

 



  



 

 

 

2) білім алушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға, оның 

ішінде білім беру, әлеуметтік-тұрмыстық және олардың мүдделерін 

қозғайтын өзге де мәселелерді шешуге көмек көрсету болып табылады; 

3) білім беру ұйымының басшылығына білім беру және ғылыми 

міндеттерді шешуде, білім алушылардың бос уақыты мен тұрмысын 

ұйымдастыруда, салауатты өмір салтын насихаттауда көмек көрсету; 

4) білім беру ұйымдарына білім беру және тәрбие процесі шеңберінде 

өткізілетін іс-шараларға көмек көрсету; 

5) білім беру ұйымының рухы мен дәстүрлеріне патриоттық қатынас 

жасауға, білім алушылардың санасын және олардың өз білім деңгейіне талап 

етуін арттыруға, мүлікке ұқыпты қарауға тәрбиелеуге бағытталған жұмыстар 

жүргізу; 

6) білім алушыларды білім беру ұйымының қызметі туралы хабардар 

ету; 

7) қазақстандық қоғамды дамытудың нақты күші және стратегиялық 

ресурсы ретінде балалар мен жастар туралы қоғамдық пікір қалыптастыруға 

қатысу; 

8) жастардың қоғамдық маңызы бар бастамаларын іске асыруға көмек 

көрсету. 

 

3-тарау. Парламент құрылымы 

10. Парламент көшбасшысы сайлауда білім алушылар мен «Рудный 

музыкалық колледжі» КМҚК  педагогтері сайлайтын президент болып 

табылады. 

11. Президент пен парламент мүшелері бір оқу жылы мерзіміне 

сайланады. 

12. Парламент Президенттен, оның орынбасарларынан, парламент 

фракцияларының басшылары мен мүшелерінен тұрады. Қажет болған 

жағдайда Парламенттің шешімі бойынша оның құрамына білім алушылар 

арасынан Парламент мүшелері қосымша сайланады. Парламент мүшелерін 

сайлау топтардың жиналыстарында жүзеге асырылады. 

 

4-тарау. Парламент қызметі 

13. Парламенттің колледждегі қызметін  - білім беру ұйымының 

Жастар ісі жөніндегі комитетінің (бұдан әрі – ЖІК) төрағасы біріктіріп, 

парламентке жүктелген міндеттер мен функциялардың орындалуына дербес 

жауапты болады. 

14. Парламент Президенті: 

1) Парламент қызметіне басшылық жасайды және өзіне жүктелген 

міндеттердің орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге асыруы үшін 

дербес жауапты болады; 



2) өз орынбасарлары, фракция көшбасшылары арасында міндеттерді 

бөледі және олардың қызметін үйлестіреді; 

3) өз міндеттерін орындау кезінде «Рудный музыкалық колледжі» 

КМҚК басшылығы берген құқықтарды пайдаланады. 

15. Парламент «Рудный музыкалық колледжі» КМҚК Парламентінің 

қызметі туралы Ережені басшылыққа бекітуге ұсынады. 

 

16. Парламент құрылымы  фракциялардан тұрады: 

         Мәдениет және өнер фракциясы (музыкалық, көркем шығармашылық). 

Парламенттің жоғарғы органы – фракциялар көшбасшыларының жалпы 

жиналысы. 

17. Парламенттің қызметін жоспарлау «Рудный музыкалық колледжі» 

КМҚК жұмыс жоспары негізінде жүзеге асырылады. 

18. Парламент Президенті «Рудный музыкалық колледжі» КМҚК 

барлық алқалы органдарының жұмысына қатысады. 

19. Парламент мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдармен 

байланысты жүзеге асырады. 

20. Парламент білім беру ұйымының алдында тұрған міндеттерді 

тиімді орындау мақсатында педагогикалық ұжыммен өзара іс-қимыл 

жасайды. 

   

5-тарау. Парламент құқықтары мен міндеттері 

21. Парламент құқылы: 

1) «Рудный музыкалық колледжі» КМҚК білім алушыларының 

мүдделерін қозғайтын ережелерді, жұмыс жоспарларын әзірлеуге және 

жетілдіруге қатысуға; 

2) білім алушылардың мүдделерін қозғайтын әлеуметтік-тұрмыстық 

және қаржылық мәселелерді шешуге, оның ішінде білім беру ұйымының 

қаражатын, дотацияларды және мәдени-бұқаралық және спорттық-сауықтыру 

іс-шараларына, демалуға және емделуге бөлінетін қаражатты бөлуге 

қатысуға; 

3) білім алушылардың «Рудный музыкалық колледжі» КМҚК оқу 

тәртібі мен ішкі тәртіп қағидаларын, сондай-ақ студенттік жатақханаларды 

бұзуына байланысты мәселелерді қарауға қатысуға; 

4) оқу және оқудан тыс қызметтің әртүрлі салаларындағы жетістіктері 

үшін білім алушыларды көтермелеу жүйесін әзірлеуге және іске асыруға 

қатысуға; 

5) «Рудный музыкалық колледжі» КМҚК білім алушыларының 

өтініштері мен шағымдарын қарауға және талқылауға қатысуға; 

6) белгіленген тәртіппен білім беру ұйымының ЖІК төрағасынан 

студенттік парламенттің қызметіне қажетті ақпаратты сұрату және алу; 

7) білім алушылардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін 

наразылықтың заңды нысандарын анықтау және пайдалану; 

8) білім беру ұйымдарының оқудан тыс іс-шараларын жоспарлауға, 

дайындауға, жүргізуге және талдауға тікелей қатысуға; 



9) білім беру ұйымдарында құрылатын клубтардың жұмысына 

қатысуға құқылы. 

22. Парламент міндетті: 

1) білім алушылардың санасын және олардың өз білім деңгейіне 

талапшылдығын арттыруға, білім беру ұйымдарының мүлкіне ұқыпты 

қарауға тәрбиелеуге, оқу корпустарында және студенттік жатақханаларда оқу 

тәртібі мен құқықтық тәртіпті нығайтуға, білім алушылардың азаматтық 

сана-сезімін арттыруға, борыш пен жауапкершілік сезімін тәрбиелеуге 

бағытталған жұмыс жүргізуге; 

2) білім беру ұйымдарының Жарғысын және ішкі тәртіп қағидаларын 

орындау бойынша білім алушылармен жұмыс жүргізуге; 

3) оқудан тыс қызметті ұйымдастыру мәселелерінде білім беру 

ұйымының басшылығына көмектесуге; 

4) Парламентке түсетін білім алушылардың барлық өтініштері мен 

арыздарын белгіленген тәртіппен уақтылы қарауға; 

5) Парламенттің оқу жылына арналған ережесі мен қызмет жоспарына 

сәйкес жұмыс жүргізуге; 

6) білім алушылардың әлеуметтік маңызды бастамаларын қолдауға; 

7) қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар жасауға, сондай-ақ білім 

алушылардың оқуы мен демалуы үшін жағдайлар жасауға көмек көрсетуге; 

8) білім беру ұйымы, мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер, 

өзге де ұйымдар басшылығының алдында білім алушылардың мүдделерін 

білдіруге және қорғауға құқылы; 

9) білім беру ұйымының басшылығын өз қызметі туралы хабардар 

етуге міндетті. 

 

6-тарау. Парламент қызметін қамтамасыз ету 

23. Білім беру ұйымының басшылығы Парламент қызметін қамтамасыз 

ету үшін қажетті жағдайлар жасайды, бөлмелерді (кабинеттерді), байланыс 

құралдарын, ұйымдастыру техникасын және басқа да қажетті материалдарды 

өтеусіз пайдалануға береді. 
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