
Кәсіподақ өмірі 

Павлодар технологиялық колледжінің кәсіподақ өмірі 

Технологиялық колледжінің кәсіподақ ұйымы оқытушылар құрамы мен 

колледж ұжымын біріктіреді. Колледжінің кәсіподақ ұйымының құрамына 

117 кәсіподақ мүшесі кіреді. 10 жыл бойы,колледждің кәсіподақ ұйымын 

басқарып тұрған-Серикпаева Кунсулу Наскеновна – физика және астрономия 

пәнінің ұстазы. Колледж кәсіподақ ұйымының ең басты мақсаты еңбек 

жағдайларын және колледж қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайын 

жетілдіру. Кәсіподақ комитетінің басты жұмысы саналатыны, ол еңбек және 

колледж қызметкерлерінің әлеуметтік-экономикалық құқыктары мен 

мүдделерін қорғау болып саналады. 

Кәсіподақ комитетінің құрамында 5 адам бар және олардың әрқайсысы 

белгіленген сектор жұмысына тиісті. Кәсіподақ комитетінің жылдық 

жоспары негізінде кәсіподак комитетінің, оны жүзеге асыру жолдары туралы 

колледж әкімшілігінің, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігін,еңбекке 

жарамсыз парағын төлеу жөніндегі, жинақтаушы қорларына зейнетақы 

жарналарына аудару есептері, ұжымдық шарт талаптарының орындалуына 

бақылауы кіреді. 

Кәсіподақ комитетінің төрағасы және жұмыс беруші нормативтік 

құжаттарымен жұмысына көп көңіл аударады,олар колледждің еңбек 

ережелеріне сәйкес құзыретті және уақытылы орындау болып табылады. 

Кәсіподақ комитеті демалыс кестесін,баға және оқу кестелерін 

жасауға,оқутышылардың сертификаттауына қатысады. 

Ұжымдық еңбек шарты 2017-2018ж колледжде  2 жылға қабылданды. Біздің 

колледжінің бастапқы кәсіподақ ұйымының жыл сайын екіжақты комиссия 

әлеуметтік ерекшелігінің даму деңгейі туралы баяндама өткізеді, еңбек 

қатынастарын жұмыс берушінің өзекті мәселелері бірге шешіледі. Тәжірибе 

өз қызметін өндірістің жаңа технологиясы бар, заманауи жабдықтарда жүзеге 

асыратын кәсіпорындарда жүргізіледі. Бұл  «Сүт» АҚ, Молком-Павлодар 

ЖШС, «Гофротара» ЖШС. - «Нефтехим ЛТД» ЖШС, «Кэмми» ЖШС өз 

жұмысында шетелдік өндіріс технологиясын қолданады. Кәсіпорындарда 

білім алушыларға тәжірибелі тәлімгерлер бекітіледі, оларды тәжірибеге алу 

туралы бұйрық шығарылады. Тәжірибеге жетекшілік ететін колледж 

оқытушылары тәжірибе барысын бақылайды, тәжірибе аяқталғаны туралы 

есеп беріп, ведомостар, күнделік толтырады, білім алушылар және 

кәсіпорынның пікірін жинақтайды.      



Бүгінде колледжде  21жас оқытушылар мен 50 жасқа дейін қызметкерлер 

жұмыс істейді. Біз оларға  үміт артамыз.  Кәсіподақ ұйымы облыстық 

конкурстарда, науқандарда, спорт пен спартакиадаларда белсенді қатысады 

2016 жылы «Павлодар облысының кәсіподақ орталығы» оқу шеңберіне 

әлеуметтік және еңбек кепілін қамтамасыздануына, тиімді әлеуметтік 

серіктестік, кәсіподақ қозғалысының дамуына үлес қосқаны кәсіподақ 

ұйымының төрайымы Серикпаева К.Н. Құрмет грамотасымен марапатталды. 

2017 жылы білім және ғылым кәсіподақ қызметкерлері өткізген кәсіподақ 

ұйымының мүшелері «Студенттер үйі» сайысына қатысып, қымбат 

сыйлықтармен марапатталды. 

Колледж кәсіподақ ұйымы соғыс пен еңбек ардагерлеріне ерекше қамқор 

болады. Еңбек ардагері Рахимбаев Г.Р. айтуынша «Павлодар технологиялық 

колледжінің кәсіподақ ұйымы адамдарға ерекше көңіл бөлуімен, олардың 

өмірінде ат салыса білуімен, қамқорлығы мен мейірімділігімен даңқты 

болды.Біз зейнеткерлерді ешқашан ұмытпай, біздің жеке іс-шарамыз болсын 

немесе колледждің қоғамдық өмірі болсын, біз ешқашан шетте қалмаймыз». 

Біздің  микрорайонда ардагерлер советі құрылған. Осы ардагерлер советін 

Распопова Ж.Н. басқарады. Біз ардагерлермен тығыз байланыста болып, 

оларды бізде болып жатқан  іс - шараларға шақырамыз. 

Колледждің кәсіподақ ұйымы жазғы уақытта кәсіподақ ұйым мүшелерінің 

денсаулықтарын жақсартуына ерекше көңіл бөледі. Жыл сайын колледж 

кәсіподақ ұйым мүшелері шипажайларда, демалыс үйлерінде демалады. 

Колледж кәсіподақ ұйымы дәстүрлі колледжішілік іс-шараларға: 

«Мұғалімдер күні», «Қарттар күні», «Наурыз мейрамы», «Денсаулық күні», 

«Ардагерлер бізде қонақта», «8 Наурыз», «Отан қорғау күні» және т.б 

қатысады. 

ПТМК кәсіподақ ұйымы еңбек ұжымының денсаулығын жақсарту жұмысын 

жалғастырып, білім мекемесінің жаңартылуына,  әлеуметтік серіктестер 

арасында еңбек қатынастарын механизм жүйесін дамыту мен жақсартуда өз 

жұмысын жалғастырады 
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