КӘСІБИ БАҒДАР БЕРУ ЖҰМЫСЫ
«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК-на қабылдау Техникалық және кәсіптік
білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға
қабылдаудың үлгілік қағидаларының негізгі ережелеріне, ҚР Білім және ғылым
министрлігінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 200 «Техникалық және кәсіптік білім
беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы»
бұйрығына, «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымдарына құжаттарды қабылдау» мемлекеттік қызмет регламентіне сәйкес жүзеге
асырылады.
Нормативтік құжаттар негізінде «Колледждің қабылдау комиссиясы туралы»
Ереже әзірленді.
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында білім
беру қызметін жүргізу құқығына 18.10.2016 ж. № KZ31LAA00007888 мемлекеттік
лицензиясына сәйкес «Бизнес және сервис колледжі» КМҚК қабылдау жүзеге
асырылады.
Колледжге Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім
туралы» Заңына сәйкес негізгі орта (негізгі жалпы), жалпы орта (орта жалпы),
техникалық және кәсіптік (бастауыш кәсіптік және орта кәсіптік) білімі бар
азаматтары, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.
Негізгі жалпы білім беру негізінде колледжге қабылдау емтихандар негізінде,
жұмыс біліктілігі бойынша - әңгімелесу негізінде жүргізіледі. Колледжге жалпы
орта білім негізінде қабылдау ҰБТ және кешенді тестілеу нәтижелері бойынша
жүргізіледі.
Білім алушылар контингентін қалыптастыру саясаты пәндер бойынша қажетті
балл санын жинаған жағдайда, мамандықты саналы түрде таңдаған адамдарды
қабылдау болып табылады. Емтихандарда ұсынылатын тапсырмалар математика,
орыс (қазақ) тілі бойынша жалпы негізгі білім берудің оқу бағдарламаларының
талаптары мен мазмұнына сәйкес жасалады.
Қабылдау нәтижелері туралы ақпарат ақпараттық стендте орналастыру
арқылы күндізгі және сырттай оқу бөліміне түсушілерге жеткізіледі.
Облыс және қала мектептерінде кәсіптік бағдар беру жұмыстары оқу
жылының басында құрылған және бекітілген колледждің кәсіптік бағдар беру
орталығының жұмыс жоспарына сәйкес жүргізіледі.
АШЫҚ ЕСІК КҤНДЕРІ
Қаланың әр мектебімен әлеуметтік серіктестік туралы келісім-шарт жасалды
(42 мектеп), бірлескен іс-шаралар жоспары әзірленді. Семей қаласының білім
бөлімімен, ШҚО Кәсіпкерлер Палатасының Семей қаласындағы филиалымен және
колледжбен бірлескен жұмыс туралы келісімге қол қойылды.
Мектептермен бірлескен жұмыс жоспары және оқушылардың Ашық есік
күндеріне бару кестесі жасалды, онда колледжбен танысу бағдарламасы ұсынылады:
мамандықтар презентациясы, колледж бойынша экскурсия, көрмелер, мастеркласстар, тренингтер, сауалнама.

Колледждегі Ашық есік күні

«Ашық есік күні»
«Тамақ дайындау технологиясы» зертханасында

КӘСІПТІК БАҒДАР БЕРУ ҤГІТ БРИГАДАСЫ
Колледжде
студенттер арасынан «Кәсіптік бағдар беру бойынша үгіт
бригадасы» құрылған. Олар мектептерге барып мамандықтар презентациясын
өткізеді.
Пәндік онкүндікті өткізу кезінде оқытушылар бекітілген мектеп оқушыларын
колледжде өткізілетін іс-шараларға шақырады, консультативтік көмек көрсетіледі.

«Кәсіптік бағдар беру бойынша үгіт бригадасы»

«ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМДЕРІ МЕН АНТАЛАРЫ -ЕЛІМІЗДІҢ
ҚАРҚЫНДЫ ДАМУЫНА ҚЫЗМЕТ ЕТУ ЖОЛЫНДА»
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ
13 жыл бойы колледжде «Оқушылардың білімдері мен анталары -еліміздің
қарқынды дамуына қызмет ету жолында» атты Халықаралық ғылыми – практикалық
конференция өткізіледі, оған жалпы білім беретін мектеп оқушылары белсенді
қатысады.
Конференция қорытындысы бойынша материалдар жинағы жарияланады,
онда конференцияға қатысушылардың экологиялық және экономикалық, тілдік және
тарихи, математикалық және технологиялық бағыттары бойынша баяндамалары
жинақталған.

2017-2018 оқу жылында он үшінші конференция өткізілді.

ХІІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

ҚАШЫҚТЫҚ ПӘНДІК ОЛИМПИАДА
Соңғы 4 жыл ішінде 9 сынып оқушылары үшін үш пәннен - математика, Орыс
тілі, Қазақ тілі бойынша қашықтық олимпиада өткізіледі. Қала және облыс
мектептетінің оқушылары қатысады.
І тур қашықтықтан өткізіледі. Тест тапсырмалары колледж сайтында
орналастырылады. ІІ тур І турда ең жоғары ұпай жинаған қатысушылар арасында
өткізіледі.
1 орын алған қатысушыларға колледжде тегін оқуға Грант беріледі. 2 және 3
орын алған қатысушыларға колледжде оқу кезінде 50% жеңілдік беріледі.
Жүлделі орын алмаған басқа қатысушыларға 10% жеңілдік беру сертификаты
беріледі. Олимпиада нәтижелері колледж сайтында жарияланады.

Көңілді тапқырлар клубы – КТК
Кәсіптік бағдар беру жұмысы аясында жыл сайын колледж директорының
кубогына Семей қаласының мектеп командалары арасында КТК турнирі өткізіледі.
Жеңімпаздар кубоктармен, дипломдармен, алғыс хаттармен марапатталады.

Колледж директорының кубогына мектеп командалары арасында КТК

СТЕНД-МОБ
Жыл сайын Кәсіптік бағдар беру жұмысы бойынша колледж маманы «Стендмоб» облыстық мобильді тобының құрамында қатысып, аймақ оқушыларына
болашақ мамандық таңдауда көмек көрсету мақсатында кәсіптік бағдар бойынша ісшаралар өткізеді.
«Стенд-моб» Серебрянск, Риддер, Курчатов, Аягөз, Зайсан қалаларында,
сондай-ақ Күршім, Көкпекті, Бородулиха, Бесқарағай, Глубокое, Абай, Үржар,
Тарбағатай, Жарма, Жаңа Бұқтырма аудандарында өткізілді. Оған 7-11 сынып
оқушылары және жұмыспен қамтылмаған жастар қатысты.
115 мектептен 12000-нан астам оқушы, 1500-ден астам жұмыспен қамтылмаған
жастар және 1800 ата-аналар қоғамының өкілдері қамтылды.
Колледждің кәсіби бағдар беру жұмысы бойынша маман Бейсенбекова Н.Ш.
"Стенд-моб" құрамында

«MY PRO» МАМАНДЫҚТАР ФЕСТИВАЛІ
Колледж облыстық және қалалық «My PRO» кәсіптер фестиваліне қатысады.
Онда колледж мамандықтарымен таныстыру квест форматында, мастер-класстар,
ойындар, көрмелер, кәсіптік диагностика, кәсіптер бойынша тәжірибелік сабақтар
іс-шаралары өткізіледі.

«Arteks» баспа-полиграфиялық фирмасымен келісім-шарт аясында колледж
туралы Кәсіптік бағдар беру материалы ШҚО «Талапкерге» атты оқу орындары
туралы аймақтық анықтамалықта орналастырылған.
Кәсіптік бағдар беру жұмыстарын жүргізу үшін мемлекеттік және орыс
тілдерінде колледж туралы имидждік жарнамалық роликтер құрылды, мамандықтар,
оқу мерзімі, уақыт шеңбері көрсетілген құжаттар тізімі туралы ақпаратты қамтитын
жарнамалық буклеттер дайындалады, сондай - ақ жергілікті «Қазақстан-Семей»,
«ТВК-6» телеарналарында Тегін хабарландырулар жарияланады. Мамандықтарды
насихаттау мақсатында колледж студенттері мен оқытушылар теледидар
бағдарламаларына қатысады, колледжде қалалық газеттерде өткізілген іс-шаралар
туралы материалдар жарияланады.
Колледжде талапкерлер үшін тегін байқау тестілеуі ұйымдастырылды.

