
КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫ ҮШІН КӘСІПТІК ПРАКТИКАНЫ ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН 

ШАРТ 
                                                                        Петропавл қаласы       2022__ жылғы "__01_"_ қыркүйек_____ 
««Ермек Серкебаев атындағы өнер колледжі – өнерде дарынды балаларға мамандандырылған мектеп-интернат» кешені» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі директоры Кашенева Р.А, бұдан әрі «Білім беру ұйымы» деп аталатын бір тарап 

және      _практикалық_балалар музыка мектебі______________________                                    негізінде әрекет етуші 

                               (құрылтайшы құжаттардың реквизиттері) 

      _________________________________________________________________________атынан, 

 _Шубнова Наталья Александровна______________________________________________________ 

                    (басшының немесе басқа өкілетті тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты 

      (бар болған жағдайда)) 
      бұдан әрі "кәсіпорын (ұйым)" деп аталатын 

_____________________________________________________________________________________                             

(кәсіпорынның атауы) 

      деп аталатын екінші жақтан Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаға сәйкес 

      төмендегілер туралы осы шартты жасады: 

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ 

      1. Білім беру ұйымы 2019-2020,2020-2021_ жылы түскен _________________________________________ 

                                               (мамандықтың коды және атауы) мамандығының (біліктіліктің) 

      _музыка теориясы_______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                (білім беру бағдарламаның атауы) 
      білім беру бағдарламасы бойынша білім алушыны оқытуды жүзеге асырады. 

      2. Кәсіпорын (ұйым) білім алушыны білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес кәсіптік практиканың базасымен 

қамтамасыз етеді. 

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ  

 3. Білім беру ұйымы: 

      1) осы Келісімге, білім беру ұйымының жарғысына, білім беру ұйымының ішкі тәртіп 

      қағидаларына және білім беру ұйымы қызметін реттейтін білім беру актілеріне сәйкес білім 

      алушыдан адал және тиісті міндеттерді орындауын талап етуге құқылы.  

      4. Білім беру ұйымы өзіне мынадай міндеттемелер алады: 

      1) ___0406000_________________________ оқу нысаны бойынша _________________________ 

      (мамандықтың коды және атауы) 

      Музыка теориясы_______________________________ 
      мамандық бойынша оқитын білім алушыны оқу үдерісінің кестесіне сәйкес 

      _____  «Мектеп»______ практикадан өту үшін кәсіпорынға жіберу; (практика түрі); 

      2) білім алушыны осы Шартта көрсетілген міндеттер мен жауапкершілікпен таныстыру;  

      3) кәсіптік практиканың бағдарламасын және кәсіптік практикадан өтудің күнтізбелік кестесін кәсіпорынмен бірге 

әзірлеу және келісу; 

      4) кәсіпорынға (ұйымға) кәсіптік практиканың басталуынан екі апта бұрын білім алушылардың санын көрсетіп, 

кәсіптік практиканың бағдарламасын, практикадан өтудің күнтізбелік кестесін ұсыну;  

      5) білім беру ұйымның тиісті мамандықтары бойынша оқытушылар және өндірістік оқыту шеберлері арасынан 

практика жетекшілерін білім беру ұйымның басшысының бұйрығымен бекіту;  

      6) кәсіпорынның қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын еңбек тәртібін және ішкі тәртіп ережелерін білім 

алушымен сақталуын қамтамасыз ету; 
      7) білім беру бағдарламасы мен оқу процесінің тізбесіне сәйкес білім алушының кәсіптік практикаданөтуін 

ұйымдастыру және мерзімді бақылауды жүзеге асыру; 

      8) кәсіпорынның қызметкерлеріне білім алушылардың кәсіптік практиканы ұйымдастыруға және өткізуге әдістемелік 

көмек көрсету; 

      9) қажеттілігіне қарай кәсіпорынға білім алушының оқу жетістіктері туралы мәліметтер беру;  

      10) егер олар практикадан өту барысында білім алушының қатысуымен жазатайым оқиғалар болған жағдайда оларды 

тергеуге қатысу; 

      11) білім беру ұйымы таратылған немесе білім беру қызметі тоқтатылған жағдайда кәсіпорынды (ұйымды) хабардар 

ету және басқа білім беру ұйымында білім алуды жалғастыру үшін білім алушыны ауыстыру бойынша шаралар қабылдау. 

3.КӘСІПОРЫННЫҢ (ҰЙЫМНЫҢ) МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚҰҚЫҚТАРЫ    

 5. Кәсіпорын: 

      1) жаңа технологияларға және өндірістік процестің өзгерген жағдайларына сәйкес кәсіптік практиканың білім беру 
бағдарламасын әзірлеуге қатысуға; 

      2) кәсіпорынның қажеттеліктеріне сәйкес курстық және дипломдық жұмыстардың тақырыптарын ұсынуға;  

      3) білім алушылардың қорытынды аттестаттауына қатысуға; 

      4) білім алушылардың ағымдағы үлгерімі туралы ақпарат сұрастыруға;  

 

 

 






