БАТЫС ҚАЗАҚСТАН БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ
«АҚСАЙ ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» МКҚК

СӘТТІ ТАҢДАУ
Студенттің анықтамажол нұсқаушысы

ҚҰРМЕТТІ СТУДЕНТТЕР!!!
Қайшылықтар мен қатыгездіктерге және дағдарыстар көріністеріне
толы үлкен де күрделі әлемде біздер болашақты ойлаймыз. Ал біздің
болашағымыз жарқын да тамаша болуы тиіс. Оны осылайша құру өз
еліне берілген, кәсіби жағынан жетілген жастардың ғана қолынан
келеді.
Біздер осындай жастарды Ақсай техникалық колледжі қабырғасында
дайындаймыз. Педагогикалық ұжымымыз студенттердің кәсіби
жағынан дайындықтарына ғана көңіл бөліп қоймайды, сонымен қатар
біздің әрбір тәрбиеленушіміздің өздерінің жеке істері мен көзқарастары
үшін өз елінің алдында жауап беретіндей тұлға болып қалыптасуына
үлкен көңіл бөледі.
Біздер өзіміздің колледжімізде өмірден өз орнын табуға асығушыларды,
мамандық алып, нағыз үлкен және жауапты адам болам деушілерді
күтеміз.

Колледж директоры: Дияров Мирбулат Мрадымович

КОЛЛЕДЖ ТАРИХЫ









Ақсай техникалық колледжі 1958 жылы Орал облысы, Теректі ауданы, Буденов
селосындағы № 99 машина трактор станциясы негізінде құрылған болатын.
1981 жылы Ақсай қаласында көшірілді. Бірнеше жылдар ішінде оқу орнының аты да,
мәртебесі де өзгерді. Бүгінгі колледж- жылдар бойы жинақталған ардагерлер
тәжірибесі мен қазіргі білімдік бағдарламаларды біріктіретін жаңа жүйе бойынша
іргелі білім мен білікті меңгеретін, сондай-ақ қосымша білім беру қызметінде кең
өріске ие болған, қайта дайындауға және өндірістен қол үзбей біліктілікті
арттыруға мүмкіндік беретін мамандандырылған оқу орны. Колледждің
материалдық базасы оқу зертханалары мен кабинеттерін, спортпен акт залдарын,
кітапхана мен асхананы және интернет желісіне қосылған кабинеттерді қамтиды.
Студенттерді өндірістік практикадан өткізумен бітіргеннен кейін жұмысқа
орналастыруда бірнеше компаниялармен серіктестік қызметтеміз. Олар: «КПО б.в»
компаниясы, «Ақсайавтотранс», «Ақсайгазсервис», «Казбургаз», «Транспортник»,
«Ақсай тағам өнімдері» т.б.компаниялар, өндіріс орындары. Жыл сайын 150 түлек
колледжді бітірсе, оның 80 пайызы еңбекке сөзсіз орналаса алады. Түлектердің
кейбіреулері сырттай, іштей жоғары оқу орындарына түсіп, оқуларын
жалғастыруда. Колледж сіздерді тегін оқу, мемлекеттік үлгідегі диплом, ай сайынғы
шәкіртақы, тегін тамақ, тегін жатақхана, түрлі қызықты үйірмелер, жарқын
студенттік өмірмен қамтамасыз етеді.
Дияров Мирбулат Мұрадымұлы басшылық ететін білім ошағында қазіргі таңда 357
студент кәсіптік білім алуда.
Ақсай техникалық колледжі Батыс Қазақстан облысының білім саласындағы
бақылау департаменті 2012 жылдың 29 қарашада берген №12022659 мемлекеттік
лицензияға сәйкес жұмыс атқаруда.
Қазіргі таңда колледжде мына мамандықтар бойынша қазақ және орыс тілдерінде
мамандарды дайындау жүргізілуде.
Өндірістердегі электромеханикалық жабдықтар;
Дәнекерлеу ісі;
Фермер шаруашылығы;
Тамақтандыруды ұйымдастыру;
Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу;
Мұнай және газды қайта өндеу технологиясы;
Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану;
Аталған мамандықтар бойынша білім беру үрдісінде 29 оқытушы және 11 өндірістік
оқыту шебері жұмыстанады.
Колледждің оқу ғимараты және өндірістік шеберханасы: 1-спорт залы, 200 орындық
–асханасы, 95 орындық акт залы, 1- кітапхана;,
Оқу ғимараты оқу процесіне қажетті стенділермен және техникалық оқу
құралдарымен жабдықталған
оқу кабинеттері саны -15 және 7- оқу
лабораториялары, 2 шеберхана бар. Студенттердің кәсіби білімін жоғарылату үшін
колледждегі педагог кадрлар саны - 39, оның ішінде: оқытушылар -29, өндірістік
оқыту шеберлері -10, жоғары білімді -37, орта –арнаулы білмді -2 оқытушы. Жоғарғы
санатты қызметкерлер -6, бірінші санатты – 13, екінші санатты –11, санаттары
жоқ – 9.
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КОЛЛЕДЖ МАМАНДЫҚТАРЫ

2020-2021 оқу жылында кадр дайындауды жүзеге
асыратын кәсіп/мамандықтар атаулары
29.11.2012 жылғы мемлекеттік лицензия №12022659
Код
Кәсіп/мамандықтар
Оқу мерзімі
1115000
Ӛндірістердегі
2жыл 10ай
элетромеханикалық жабдықтар
1114000
Дәнекерлеу ісі
2жыл 10ай
1504000
Фермер шаруашылығы
10ай
(бейіндері бойынша)
0508000
Тамақтандыруды ұйымдастыру 2жыл 10ай
0819000
Мұнай және газды қайта ӛндеу 3жыл 10ай
технологиясы
1201000
Автомобиль кӛлігіне қызмет
3жыл 10ай
кӛрсету, жӛндеу және
пайдалану

Колледж асханасы

АҚСАЙ ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ
КІТАПХАНАСЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕСІ

Оқырман құқығы
1. Оқырманға кітапхананы пайдалану құқығын иемденетін бірыңғай
оқырман билетін беріліп, оқырман формуляры толтырылады.
Кітапханаға жазылар кезде оқырман оның қағидаларымен танысып,
оны орындау жӛніндегі міндеттемесін оқырман формулярына қол
қоюымен растайды
2. Оқырман билетінің қолданылу мерзімі – бір жыл. Курс аяқталғаннан
кейін оқырмандар кету қағазын толтыру арқылы, оқырман билетін
ұзартады.
3. Оқу орнынан кетерде оқырмандар ӛзіне жазылған басылымдар мен
оқырман билетін кітапханаға қайтарады.
4. Кітаптарды, басқа баспасӛз туындылары мен материалдарды алар
кезде оқырмандар басылымды мұқият тексеріп шығады. Қандайда бір
ақау табылған жағдайда ол жӛнінде кезекші кітапханашыға мәлімдейді.
Олай болмаган жағдайды кіиапты бҥлдіргені ҥшін басылымды соңғы
пайдаланған оқырман жауап береді.
5. Пайдалану қағидасын бұзған немесе кітапханаға зиян келтірген
оқырмандар қолданылып жҥрген заңдарда, кітапхана жарғысы мен оны
пайдалану қағидасында кӛзделген нысанда әкімшілік, заттық немесе
қылмыстық жауапқа тартылады. Кітапхана қорынан алынған
кітаптарды, басқа да баспасӛз туындылары мен иатериалдарды
жоғалтқан немесе оған орны толмас зиян келтірген кәмелетке толмаған
оқырмандар ҥшін жауапкершілікті оны қадағалаушы ата-анасы,
асыраушысы тартады.
6. Басылымды жоғалтқаны немесе бҥлдіргені ҥшін жауапты оқырман
оны дәл осындай басылыммен немесе оның кӛшірмесімен, немесе
кітапхана бұны бірдей деп тапқан басылыммен алмастырады, ал
алмастыру мҥмкін болмаған жағдайда оның шынайы нарықтық құнын
ӛтеді Оқушыдан жоғалған кітаптың құнын ӛндіріп алуды білім беру
ұйымының директоры білгілейді.

 кітапхана көрсететін
кітапхана-ақпарат қызметінің
негізгі түрлерін тегін
пайдалануға;
 ақпарат көздерін іздестіру
мен таңдауда кеңесшілік
қызмет алуға;
 кітапханада электронды
каталогы мен Интернет пен
басқа да ақпаратты
қызметтерімен пайдалана
алады.
Кітапхананың мынаған
құқығы бар:
 Берілген кітаптардың
кітапханаға қайтарылуы
үнемі бақылауға;
 Оқырмандардан жоғалтқан
немесе бүлінген
басылымдардың шынайы
нарықтық құнын өндіруге, ал
жоғалтқан немесе бүлінген
басылымдарды
алмастырудан бас тартқан
жағдайда, оқырманнан сол
басылымның шынайы
нарықтық құнынан мөлшерде
өндіріп алу мақсатымен сот

орындарына жібереді.

Оқырман міндеті
 әдебиет алу үшін оқырман
билетін көрсетіп, кітап немесе
оқырман формулярында
алынған әрбір басылым үшін
қол қоюға;
 кітаптарға, баспа
туындыларына, басқа да
материалдарға және кітапхана
мүлкіне ұқыппен қарауға;
 кітапханадан алған
басылымдарды белгіленген
мерзімде қайтаруға.
Оқырманға мыналар рұқсат
етілмейді:
 кітапханаға сыпт киіммен кіру;
 оқу залына сөмкемен кіру;
 кітапхана бөлмелерінде
тыныштық пен тәртіп бұзу;
 кітапханадан өзі қол қоймаған
кітаптар алып шығу;
 кітапхана басылымдарын
бүлдіру (оған белгі салу, сызу,
парақтарын жыртып, мұқабасын
мыжу) ;
 картотекалар мен
каталогтерден кәртішкелер
шығарып алу;
 қызмет бөлмелері мен кітап
қоймасына рұқсатсыз кіру.

Фермер шаруашылығы
ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
1.
«МКҚК «Ақсай техникалық колледж» мекемесіне 2020-2021оқу
жылына оқуға қабылдаудың ҥлгі қағидалары ережелері 2018 жылғы 18
қазандағы № 578 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде №17705 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің электрондық тҥрдегі эталондық бақылау
банкінде 2018 жылғы 15 қарашада жарияланған енгізілген толықтырулар
арқылы «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына құжаттарды
қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік қызмет кӛрсету регламенттеріне
сәйкес колледжге қабылдау тәртібін реттеуді белгілейді.
2.
МКҚК «Ақсай техникалық колледжіне» негізгі орта, жалпы орта,
техникалық және кәсіби білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары;
Қазақстан
Республикасының
заңдарымен
бекітілген,
халықаралық
келісімшарттармен, сондай ақ Қазақстан Республикасының білім беру
мекемелерімен жасасқан келісім шарт бойынша шетел азаматтары және
азаматтығы жоқ тұлғалар; Қазақстан Республикасының азаматтары болып
саналмайтын қазақ ұлтының ӛкілдері қабылданады.
Шетел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар Қазақстан
Республикасының заңымен бекітілген , сонымен қатар Қазақстан
Республикасының ратификациялаған халықаралық келісімшарттар тәртібімен
колледжге қабылданады.
3.
Білім беру ұйымдарына оқуға тҥсу барысында тӛмендегі тұлғалар
ҥшін қабылдау квоталары қарастырылған:
1)
1 және 2 топтағы мҥгедектер қатарындағы азаматтар, балалық
шағынан мҥгедектер, мҥгедек-балалар – 1 пайыз;
2)
Соғысқа қатысушылар және соғысқа қатысқан мҥгедектерге кепілдігі
мен жеңілдіктері бойынша теңестірілген тұлғалар – 0,5 пайыз;
3)
Кӛрсетілген Ережелерге 1 қосымшаға сәйкес ауылдың әлеуметтікэкономикалық дамуын анықтайтын мамандықтарға ауыл жастарының
қатарынан болған азаматтарға – 30 пайыз;
4)
Қазақстан Республикасының азаматтығын алмаған қазақ ұлтының
ӛкілдері – 2 пайыз;
5)
Балалар: жетімдер және ата аналарының қамқорынсыз қалған балалар
– 1 пайыз.

«Ауыл шаруашылық ӛндірісіндегі
тракторист-машинист»

КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ
- колледж студенттеріне студенттік билет және сынақ кітапшасы
беріледі.
2.2 бюджет қаражаты есебінен орта кәсіптік білім алатын кҥндізгі оқу
бӛлімінің студенттері белгіленген тәртіппен стипендиялармен
қамтамасыз етіледі.
2.3 білім беру бағдарламаларын игерудегі, эксперименттік және басқа
да жұмыстардағы жетістіктері ҥшін студенттер ҥшін моральдық және
материалдық кӛтермелеудің әртҥрлі нысандары белгіленеді.
2.4. басқа қаладан келген, тұрғын алаңды қажет ететін студенттер
жатақханада болған жағдайда орындармен қамтамасыз етіледі.
2.5 колледжде білім алушылар құқылы:
- мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес білім алуға;
- ӛзін-ӛзі басқару органдарына сайлауға және сайлануға;
- ар-ождан, ақпарат бостандығына, ӛз кӛзқарастары мен сенімдерін
еркін білдіруге;
оқу
мақсатында
оқу
кабинеттерінің,
зертханалардың,
шеберханалардың,
кітапханалардың
және
колледждің
басқа
бӛлімшелерінің ҥй-жайлары мен жабдықтарын тегін пайдалануға;
- оқудағы жетістіктері және эксперименттік және шығармашылық
жұмысқа белсенді қатысқаны ҥшін моральдық кӛтермелеуге және
материалдық сыйақыға, оның ішінде стипендия алуға;
- академиялық демалысқа (денсаулық жағдайы және отбасы жағдайы
бойынша));
- сабақтан тыс уақытта спорт секцияларының сабақтарына қатысу;
- колледждің шығармашылық ұжымдарының жұмысына қатысу;
- клубтардың жұмысына қатысу;
- колледждің барлық іс-шараларына қатысу.

Ӛндірістердегі элетромеханикалық жабдықтар

№
1

ОҚУ КАБИНЕТТЕРІ, ЛАБОРАТОРИЯЛАРЫ,
ШЕБЕРХАНАЛАРЫ
Атаулары
Кабинеттер Кабинеттер,
лаборатория,
саны
шеберхана аттары
Оқу
кабинеттері, 15
оның ішінде:
қоғамдық пәндер
11
-қазақ тілі мен әдебиеті;
-орыс тілі мен әдебиеті;
-математика мен сызу;
-химия;
-алғашқы әскери дайындық;
-қоғамдық және әлеуметтік
экономикалық пәндер;
-информатика және есептеу
техникасы-2;
-ағылшын тілі;
ӛзін-ӛзі тану;
-физика
және
электртехникасы.
арнайы пәндер
4
-автомобиль құрылымы мен
жолда жҥру ережелері;
-дәнекерлеу ісінің негіздері;
-тағам
дайындау
технологиясы;
-нарық экономикасы.

2

оқу
лабораториялары

7

3

шеберханалар

2

-тағам
дайындау
технологиясы;
-дәнекерлеу ісі;
-арнайы технология;
-автомобиль мен тракторлар
лабораториясы;
-еңбекті
қорғау
лабораториясы;
-автотренажер;
-БӚҚ жА лабораториясы.
-электрмонтаждау;
-ұсталық жұмыстар.

Дәнекерлеу ісі

ОҚУ ОРНЫНЫҢ ӘКІМШІЛІГІ
Оқу орнының жетекшісі туралы мәлімет:
Тегі, аты, әкесінің аты: Дияров Мирбулат Мрадымович
Туған жылы: 10.03.1970ж.
Байланыс телефоны: жұмыс тел.-8(71133)35505
Оқу орнының әкімшілігі туралы мәлімет:
№ Тегі, аты, әкесінің лауазымдары
Туған
Телефондар
аты
жылы
(жұмыс, ұялы)
1 Ердаулетова
Оқу істері
09.07.65
87756556210
Айсауле
жӛніндегі
8(71133)52796
Срымовна
директор
орынбасары
2 Сатаева
Оқу- ӛндіріс
08.10.82
87771950847
Жанаргуль
істері
8(71133)35505
Сагингалиевна
жӛніндегі
директор
орынбасары
3 Жолдасова
Оқу-тәрбие
01.01.71
87028261913
Эльмира
істері
8(71133)35505
Алдамбергеновна жӛніндегі
директор
орынбасары
4 Халиуллин Олег
Әкімшілік15.06.57
87775805954
Нигметович
шаруашылық
8(71133)35505
істері
жӛніндегі
директор
орынбасары
5 Казиева Дина
Бас есепші
11.06.1977 87771830796
Мурсалимовна
8(71133)35350
6 Касымова Айслу
Аға шебер
01.01.65
87775665641
Бисембаевна
7 Сарбасова
Әдіскер
20.07.69
87775267535
Карылгаш
Курмангалиевна

Автокӛліктерге қызмет кӛрсету, жӛндеу және пайдалану
«Техник-механик»

СТУДЕНТТІҢ АР-НАМЫС КОДЕКСІ
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.

Осы кодекс "Ақсай техникалық колледжі" МКҚК (бұдан әрі-КБА)
студенттерінің мінез-құлқының негізгі қағидаларын айқындайды.
1.2. Студенттердің ар-намыс кодексі еліміздің мәдени, қоғамдық,
экономикалық және саяси ӛміріне белсенді қатысуға қабілетті бәсекеге
қабілетті маман қалыптастыру ҥшін студенттік орта арасында қолайлы
климат жасауға бағытталған.
АҚСАЙ ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ СТУДЕНТТЕРІНІҢ МӘРТЕБЕСІ:

- ел мен колледждің жетістіктерін ӛзінше қабылдайтын патриот;
- оқуға деген адал және шығармашылық кӛзқарастың, заманауи
технологияларды игеруге деген ұмтылыстың мысалы;
- ӛзін-ӛзі жетілдіруге ұмтылған, ұлттық және әлемдік мәдениетті
білетін, шет тілдерін Ҥйренетін, басқа халықтардың дәстҥрлерін
құрметтейтін жоғары білімді тұлға;
-адамгершілік-құқықтық сана деңгейі жоғары заңға бағынатын азамат;
-колледждің білім беру, ғылыми-зерттеу, қоғамдық, мәдени, спорттық
ӛмірінің белсенді қатысушысы.
АР-НАМЫС КОДЕКСІНІҢ НОРМАЛАРЫ:

- АТК студенті Қазақстан Республикасының Конституциясын және
заңдарын, "Ақсай техникалық колледжі" МКҚК Жарғысын, ішкі тәртіп
ережелерін және "Ақсай техникалық колледжі" МКҚК оқу-тәрбие
процесін ұйымдастыру жӛніндегі басқа да нормативтік актілерін
сақтайды.
- АТК студенті Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерін,
Қазақстанның ұлттық мәдениетін, тарихын және мемлекеттілігін біледі
және құрметтейді, колледж дәстҥрлерін ұқыпты сақтайды және
кӛбейтеді.
- Студент колледждің миссиясы мен саясатын жҥзеге асыру ҥшін
жауапкершілікті сезінеді.
- АТК студенті басқа студенттермен, оқытушылармен және АТК
әкімшілігімен
қарым-қатынаста
сыпайылық,
әдептілік
және
ықыластылық танытады.
- АТК студенті шығу тегі мен ұлтына, әлеуметтік мәртебесіне, діни
немесе дҥниетанымдық нанымына қарамастан кез келген адамға
құрметпен қарайды.
- АТК студенті ӛзінің оқу міндеттерін қатаң орындайды, этикалық,
академиялық және құқықтық бұзушылықтарға жол бермейді, соның
ішінде:

- жалғандық;
- білімді басқарудың әртҥрлі формаларының барлық кезеңдерінде
алдау, алдау және кеңестер, плагиат;
- жоғары баға алу ҥшін туыстық немесе қызметтік байланыстарды
пайдалану;
- парақорлық;
- оқытушыны алдау және оған құрметтемеушілік;
- дәлелді себепсіз сабаққа қатыспау және кешігу.
- АТК студенті АТК мҥлкінің сақталуына қамқорлық жасайды және
оның аумағында вандализмнің кӛріністерінің жолын кеседі. АТК
студенті колледждің кітапханалық-ақпараттық ресурстарына ұқыпты
қарайды, оларға немқұрайлы немесе зиянды қарауға жол бермейді.
- АТК студенті ұқыпты кӛрінеді, оның сыртқы тҥрі ішкі тәртіп
талаптарына сәйкес келеді.
- АТК студенті салауатты ӛмір салтын ұстанады, ӛзінің мәдени,
адамгершілік және физикалық деңгейін арттыруға ұмтылады,
колледждің қоғамдық-мәдени, ғылыми және спорттық ӛміріне белсенді
қатысады
- АТК студенті колледжде де, одан тыс жерлерде де құқыққа қарсы ісәрекеттерге жол бермеуі тиіс.
- АТК студенті елдегі тәртіпті тұрақсыздандыруға бағытталған
ақпараттың таралуына жол бермеуі, сондай-ақ санкцияланбаған
жиналыстарға, демонстрацияларға, митингтерге, пикеттерге, акциялар
мен шерулерге қатыспауы тиіс.
- АТК студенті АТК имиджі мен беделіне нұқсан келтіретін, колледж
мҥдделеріне қайшы келетін қандай да бір қызметке қатысудан бас
тартады.
- КБА студенті КБА-да студенттер, қызметкерлер және колледж
әкімшілігі арасындағы шынайы демократиялық қатынастар жҥйесін
қалыптастыруға ұмтылады
- Студент оқуға адал қарайды және колледждің қоғамдық ӛміріне
белсенді қатысады.
- Студент жоғары мәдениетті ұстанады, адамгершілік-рухани
қасиеттерді құрметтейді, басқа студенттермен мәдени қарымқатынасты сақтайды, кез келген жағдайда дұрыс шешім қабылдайды.
- кодекс ережелерінің бұзылуын анықтаған КБА студенті оны ӛз
бетімен тоқтатуға тырысады немесе бұл туралы педагогикалық құрамға
немесе әкімшілікке хабарлайды.

КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІНІҢ МІНДЕТТЕРІ
- таңдалған мамандық бойынша кәсіби білімді, практикалық
дағдыларды және дағдыларды жҥйелі және терең меңгеру;
- оқу жоспары мен оқу бағдарламаларында қарастырылған
тапсырмалардың барлық тҥрлерін белгіленген мерзімде орындау;;
- колледж меншігін сақтау;
- тәртіпті болу, Жарғыны, осы ішкі тәртіп ережелерін сақтау; ҥнемі
жалпы мәдениетті арттыруға, адамгершілік және дене бітімін
жетілдіруге ұмтылу;
- колледж қызметкерлерінің қадір-қасиетін құрметтеу;
- еңбекқорлықты тәрбиелеу, оқу орнында және практика базаларында
ӛзіне-ӛзі қызмет кӛрсетуге белсенді қатысу, белгіленген жұмыс
режимін сақтау;
- оқу сабақтарына ҥнемі қатысу;
- ҚР заңнамасымен қарастырылған басқа да талаптарды орындау.
- Оқытушы аудиторияға кірген кезде студенттер оны орнынан тұрып
қарсы алады.
- Оқу сабақтары кезінде студенттер оқытушының тҥсініктемелерін
және басқа білім алушылардың жауаптарын мұқият тыңдауға,
сӛйлесуге және бӛгде істермен айналыспауға, оқытушының барлық
нұсқауларын орындауға міндетті.
- Сұрақтар мен жауаптар кезінде тұрып, тек мұғалімнің рұқсатымен
отырыңыз.
- Студенттер сабақ барысында аудиториядан тек оқытушының
рұқсатымен ғана кіре алады.
- Сабақ барысында және практика кезінде студенттер тек сабақ
жетекшісі кӛрсеткен құралдарды, аспаптар мен құралдарды ғана
пайдаланады, оларды ұқыпты ұстауға және қауіпсіздік ережелерін
сақтауға міндетті.
- Сабаққа науқастануы немесе басқа да дәлелді себептер бойынша
келмеген жағдайда оқушы ҥш кҥндік мерзімде бұл туралы сынып
жетекшісіне (ӛндірістік оқыту шеберіне) хабарлауға міндетті.
- Ауырған жағдайда оқушы белгіленген ҥлгідегі емдеу мекемесінің
анықтамасын ұсынады.
- Әкімшіліктің бастамасы бойынша студенттерді науқастанған,
каникул, академиялық демалыс немесе жҥктілігі мен босануы бойынша
демалыс кезінде оқудан шығаруға жол берілмейді. Студенттерге ақша
аудару тәртібі колледж Жарғысымен анықталады.

Тамақтандыруды ұйымдастыру
Аспаз
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1958ж. - №99 Теректі ауылдық ауылшаруашылық-механизаторлық
училищесі;
1966ж. - №99 Теректі ауылдық кәсіптік-техникалық училищесі;
1972ж. - №99 Бӛрлі кәсіптік-техникалық училищесі;
1981ж. - №99 орта-кәсіптік училище, Ақсай қ.;
1984ж. - №15 орта-кәсіптік училище, Ақсай қ.;
1996ж. - №15 кәсіптік-техникалық мектеп, Ақсай қ.;
1998ж. - №15 кәсіптік-техникалық лицей, Ақсай қ.;
2002ж. - №15 кәсіптік лицей, Ақсай қ.;
2012ж. – Ақсай техникалық колледжі, Ақсай қ.
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