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ЖАЛПЫ ЖОБО
*1.1 Кочкор-Ата колледжинин (мындан ары - КАК) студент-жаштарынын өзүн-өзү 
башкаруу структурасы -  Студенттер комитети (мындан ары - комитет) болуп саналат. Ал 
Кыргыз Республикасынын Президентинин «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 
жаштар саясатын өнүктүрүү» жөнүндөгү указынын негизинде түзүлүп, Кыргыз 
Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү», «Мамлекеттик жаштар саясатынын 
негиздери жөнүндөгү» мыйзамдарына, КАКтын уставына, тарбия концепциясына жана 
башка нормативдик укуктук актыларга, 2010-жыл чейинки Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик жаштар саясатын өнүктүрүү концепциясына жана ушул жобого таянып иш 
жүргүзөт. КАКтын Студенттер комитети мамлекеттик жаштар саясатын өз 
компетенциясынын чегинде жүзөгө ашыруучу окуу жайдагы структуралык түзүм болуп 
эсептелет.
1.2 Комитет окуу жайдын 14 жаштан 28 жашка чейинки студенттеринин курамында 
түзүлөт;
1.3 Комитет республикалык аткаруу жана жергиликтүү башкаруу органдары, коомдук 
жана өкмөттүк эмес жаштар уюмдары менен тыгыз байланышта иш алып барат.
1.4 Комитеттин дареги -  Кочкор-Ата ш., Транспортная к., 5. Тел.: 0773049693

II. КОМИТЕТТИН МАКСАТТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
Студенттер комитетинин негизги максаты жана милдеттери катары төмөндөгүлөр 
эсептелет:
2.1 КРнын «Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндөгү» мыйзамын аткаруу;
2.2 КРнын мамлекеттик жаштар саясатын КАКтын компетенциясынын чегинде жүзөгө 
ашыруу;
2.3 Улуттук «Кыргызстан жаштары» программасын аткарууну камсыздоо;
2.4 КРнын башка Орто кесиптик окуу жайлары менен байланыштарды түзүү жана 
күчөтүү;
2.5 Студент-жаштардын арасында фестиваль, форум, конкурс, илимий-практикалык 
конференция, семинар, тренинг, жолугушуу, лекция, маектешүү, дебат, дискуссия, 
маданий-массалык жана спорттук иш-чараларды ырааттуу түрдө мезгил-мезгили менен 
уюштуруу ошондой эле регионалдык жана республикалык иш-чараларга активдүү 
катышу у;
2.6 Студентердин долбоор-программаларын жана демилгелерин кубаттоо, жаштардын 
жумуш менен камсыз болуусуна жана студент-жаштардын укуктук, социалдык, 
экономикалык кызыкчылыктарын коргоого көмөктөшүү, студенттик курулуш отряддарын 
уюштуруу; ' ,
2.7 Студенттер дин ар тараптуу өнүгүүсү үчүн мамлекеттик, жеке жана коммерциялык 
ишкерлер ошондой эле эл аралык уюмдар менен биргеликте социалдык программаларды, 
долбоорлорду иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;
2.8 Окуу-тарбия иштерине көмөк көрсөтүү, студент-жаштардын маданий эс алуусун 
уюштуруу, жаштар арасында дене тарбиясын жана спортту өнүктүрүү;
2.9 Мамлекеттин социалдык-экономикалык, маданий, демографиялык өзгөчөлүктөрүн 
эске алуу менен жаштардын укугун коргоо, мыйзамдык кызыкчылыктарын камсыздоо;
2.10 Студенттер дин интеллектуалдык, маданий-эстетикалык жактан өнүгүүсүнө жана 
патриоттук сезимде тарбиялануусуна өбөлгө түзүү.

III. КОМИТЕТТИН УКУКТАРЫ



3.1 Окуу жайдын ичинде студенттер саясатын жүргүзүү максатында негизги 
приоритеттер жана багыттар боюнча сунуштарды окуу жайдын жетекчилигине 
жеткирүүгө жана аларды ишке ашыруу боюнча механизмдерди иштеп чыгууга, ошондой 
эле жаштар саясаты боюнча регионалдык, республикалык мамлекеттик иш-чараларга 
катышууга;
3.2 КРнын мыйзамдарына каршы келбеген учурларда оз компетенциясынын чегинде өз 
алдынча чечимдерди кабыл алууга;
3.3 Социалдык-психологиялык, педагогикалык, укуктук жана турмуштук татаал 
кырдаалдарда жаштарга жардамдык кубаттоо көрсөтүү иш-чараларына катышууга;
3.4 КАКтын окуу имараттарынын, жатаканаларынын санитардык, электрдик-техникалык 
коопсуздук абалын текшерүү боюнча атайын рейддерге катышууга;
3.5 Студенттердин арасында профилактикалык-түшүндүрүү жана тарбиялык иштерди 
жүргүзүүгө;
3.6 Окуу процессинде сапаттык жана абсолюттук жетишүүсү томен болгон жана 
коомдук жайларда өзүн алый жүрүүсү, дисциплиналык эрежелерге жооп бербеген 
студенттерди комитеттин кеңешмелеринин күн тартибине коюуга;
3.7 Жылдын жыйынтыгы боюнча жана майрамдык даталарга (Бүткүл дүйнөлүк жаштар 
күнү, Эл аралык студенттер күнү, Ата-Мекенди коргоочулардын күнү, Эл аралык аялдар 
күнү ж.б.) карата окуу процессиндеги мыкты жетишкендиктери, спорттук мелдештерде 
жогорку көрсөткүчтөрү жана маданий-массалык, коомдук иш-чараларга активдүү 
катышкандыгы үчүн студенттерди сыйлоо (ардак грамота ж.б.) жөнүндө окуу жайдын 
администрациясына сунуш берүүгө;
3.8 КАКтын Студенттер комитетинин курамын түзгөн бөлүмдөрдүн Студенттер 
комитеттеринин торагаларына оз компетенциясынын чегинде тарбия иштери боюнча 
методикалык координацияны камсыздоого;
3.9 Жаштар саясатына байланыштуу иш-чараларды уюштурууда ыктыярдуу жана 
келишимдик негизде спонсорлорду жана уюмдарды тартууга;
3.10 Студент-жаштардын арасында окуу-методикалык борборлорду, спорттук клубдарды, 
чыгармачыл топторду ж.б. уюмдарды түзүүгө көмөктөшүүгө;
3.11 Жаштар иштери боюнча маалымат бюллетендерин, тарбиялык-методикалык ж.б. 
материалдарды даярдоого.

IV. КОМИТЕТТИН БАШКАРУУ ОРГАНЫ ЖАНА СТРУКТУР АСЫ
4.1. КАКтын Студенттер комитетинин торагалык кызматына тарбия иштер боюнча 

директордун орун басары тарабынын бекитилет.
4.2 14 жаштан 28 жашка чейинки студенттер комитетке мүчө боло алышат.

Төраганын укуктары жана милдеттери:

4.3 Торага комитеттин жалпы ишмердүүлүгүн жетектейт;
4.4 Комитетке жүктөлгөн милдеттердин жана тапшырмалардын аткарылышын торага 
координациялайт жана жооп берет;
4.5 Комитеттин структурасын иштеп чыгат жана кырдаалга карата өзгөртүүлөрдү 
киргизет;
4.6 Комитеттин структуралык жетекчилери (орун басар, сектор башчылары, бөлүмдөрдүн 
Студенттер комитеттеринин торагалары) комитеттин жобосуна ылайык иштелип чыккан 
функциялык милдеттери жана укуктары жөнүндөгү жобонун негизинде иш алып 
барышат;
4.7 Комитеттин актив-мүчөлөрүн (орун басары жана сектор башчыларын) кызматка 
дайындайт, мыйзам чегинде дисциплиналык жоопкерчиликке тартат жана комитеттин 
жобосуна каршы келген учурда кызматынан бошотот;
4.8 Бөлүмдөрдүн Студенттер комитеттеринин жоболорун бекитет;



4.9 Өзүнүн компетенциясынын чегинде комитеттин актив-мүчөлөрүнө тапшырмаларды, 
инструкцияларды жана көрсөтмөлөрдү берет;
4.10 Комитеттин ишмердүүлүгүнө байланыштуу келишимдерди жана макулдашууларды 
түзөт;
4.11 Комитеттин ишмердүүлүгүнүн негизги перспективалык багыттарын аныктайт, 
пландарын иштеп чыгат жана алардын аткарылышы жөнүндө отчет даярдайт;
4.12 Бөлүмдөрдүн Студенттер комитеттеринин торагаларын кызматка дайындоо, шайлоо 
же конкурстук тандап алуу үчүн бөлүмдүн жетекчилигине талапкер сунуштайт;
4.13 Бөлүмдөрдүн Студенттер комитеттеринин торагаларынын иш-пландарын бекитет 
жана алардын аткарган иштери тууралуу отчетторун семестрде бир жолу угат;
4.14 Комитеттин материалдык-техникалык каражаттарынын максаттуу жана 
эффективдүү пайдаланылуусун контролдойт;
4.15 Комитет, курамына торага, тораганын орун басары кирген коллегия түзүүгө 
укуктуу. Коллегиянын курамына окуу жайдын администрациясынан (бөлүм 
башчылар), профсоюз уюмунан, бөлүмдөрдүн Студенттер комитеттеринин мүчөлөрүнөн, 
жатаканалардын студенттик кеңештеринен өкүлдөр мүчө катары кире алат;
4.16 Коллегия мамлекеттик жаштар саясатынын негизги маселелерин карайт жана 
талкуулайт;
4.17 Коллегиянын курамынын мүчөлөрүн тораганын сунушу боюнча окуу жайдын 
жетекчиси бекитет;
4.18 Коллегиянын чечимдери коллегиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушунун 
негизинде кабыл алынат.

КОМИТЕТТИН ФИНАНСЫЛЫК ЖАНА 
МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК КАРАЖАТТАРЫ

5.1 Комитет тарабынан аткарылуучу иш-чараларды финансылык каржылоо КРнын 
мыйзамдарына туура келген түрдө колледждин бюджетинин, гранттардын, проекттердин, 
спонсорлордун ж.б. каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт;
5.2 Комитетке тиешелүү иш-чараларды аткарууда комитеттин актив-мүчөлөрү 
колледждин администрациясы тарабынан бөлүнүп берилген материалдык-техникалык 
каражаттардан пайдаланышат.
5.3 Кочкор-Ата колледжинин Студенттер комитетинин тайпалар арасында өткөрүлүүчү 
иш-чараларды финансылык жана материалдык-техникалык каражаттарын камсыздоо 
үчүн Студентте комитетинин казыначы студенттерден айына 5 (беш) сомдон казынага 
жыйнап алууга укуктуу.

У1.КОМИТЕТТИ ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ ЖАНА ЖОЮУ

6.1 Комитеттин ишмердүүлүгүн токтотуу төмөндөгүдөй жолдордун биринин негизинде 
ишке ашат:

t

а) башка структурага кошуу;
б) өзгөртүп түзүү;
в) структураны жоюу
6.2 Комитеттин ишмердүүлүгүн токтотуу КАКтын директору тарабынан атайын 
түзүлгөн комиссиянын чечиминин негизинде жүргүзүлөт;
6.3 Комитеттин жүргүзгөн ишмердүүлүгүнө тиешелүү жана комитеттин ишмердүүлүгүн 
токтотуудагы түзүлгөн документтер КРнын «Кыргыз Республикасынын улуттук архивдик 
фонду» жөнүндөгү мыйзамынын негизинде сакталат жана колдонулат.

КАКтын мамлекеттик тил жана 
тарбия иштери боюнча 
директордун орун басары: Эргешова O.K.


