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Мақтарал аграрлық колледжінің
2018-2019 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар
жоспары
Мақсаты:
1. Колледж ұжымын Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған
сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы Қазақстан Республикасы
Президентiнiң 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығы, сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18
қарашадағы №410 Заңы, ҚР Білім және ғылым саласындағы 2015-2017 жылдарға
арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің кешені жоспары ҚР БҒМ
04.05.2015 жылғы №277 бұйрығымен таныстыру.
2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мәдениеттi қалыптастыру,
колледждің
қызметкерлері мен студенттері бойында сыбайлас жемқорлыққа төзбеушiлiктi
көрсететiн құндылықтар жүйесiн қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы
ақпараттық және ұйымдастырушылық сипаттағы шараларды жандандыру.
3. Тұлғаның адамгершiлiк, зияткерлiк, мәдени тұрғыдан дамуы және сыбайлас
жемқорлықты қабылдамаудағы белсендi азаматтық ұстанымын қалыптастыру.
4. Колледжде түсiндiру жұмыстарын жүргiзу (түсіндіру, әлеуметтік желілер, кездесу,
брашюралар шығару), әлеуметтiк маңызды iс-шараларды ұйымдастыру.
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Іс-шаралар
2

Орындалу
мерзімі
3

Жауаптылар
4

«Адалдық жолынан айнымайық
– тамырын жемқорлықтың біз 31.08.2018ж. А.Батырханова
шабайық!». Оқытушылар мен

Болжамды
шығыстар
5
Талап
етілмейді

студенттер арасында сыбайлас
жемқорлыққа қарсы мәдениетті
қалыптастыруға бағытталған ісшаралар жоспарын жасау.

2.

3.

Жұмыс орнында орнатылған
шағымдар мен ұсыныстарға
арналған «Сенім жәшігіне»
түсетін мәліметтермен жұмыс
атқару.
Жемқорлыққа байланысты кезкелген ақпаратар бойынша
қызметтік тексеру жүргізу.
Оқу және лабораториялық
ғимараттарда барлығына
қолжетiмдi жерде сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күреске
арналған ақпараттық стенділерді
жаңарту.

Жыл бойы

Колледж
директоры,
А.Батырханова

Қажеттілігіне А.Батырханова
қарай

Талап
етілмейді

Қажеттілігіне
қарай
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5.
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9.

10.

11.

12.
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15.

2018 -2019 оқу жылына арналған тамыз
жаппай құқықтық оқыту жұмыс
жоспарына «Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы iс-қимыл
туралы» тақырыпты енгізу.
ОҚО білім басқармасының «Сенiм Жоспар
телефоны» туралы хабарлама
бойынша
стенділерін көбейту, барлық
жиындарда хабарламалар жасау.
Арнайы жиындарда сыбайлас
Жоспар
жемқорлықпен күрес жургізу
бойынша
бойынша фильмдер мен
бейнероликтер көрсетуді
ұйымдастыру
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Қаңтар,
мамыр
күрес – бүгінгі күн талабы»
Қызметкерлердің сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу
шаралары туралы хабардар болуын
анықтау және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы өткізілетін ісшараларды қолдау үшін экспресссауалнама өткізу
Академиялық адалдық сақтау
Қыркүйек,
ережесімен оқушыларды
2018 ж.
таныстыру.
Құқықбұзушылықтың және
Қыркүйек,
сыбайлас жемқорлықтың алдын
2018 ж.
алу мақсатында өткізілетін
тақырыптық жиын
1. Тәртіп және біз
2. Жемқорлықпен күрес –
қоғам борышы.
Адал ұрпақ. Оқушылар арасында
Қазан,
сауалнама жүргізу.
2018 ж.
Қараша,
«Жемқорлық – індет, жою –
міндет». Үнпарақтар конкурсы. /32018 ж.
4 курс/
«Мақсат – жемқорлықты жеңу».
Сурет конкурсы. /1-2 курс/
Желтоқсан,
2018 ж.
«Таза сессия». Оқытушылар
Қаңтар,
арасында әңгіме жүргізу.
маусым
Барлық академиялық топтарда
Ақпан,
«Оқытушы студенттер көзімен»
атты әлеуметтік сауалнама
2019 ж.
жүргізу.
«Адалдық жолынан айнымайық
Наурыз ,
– тамырын жемқорлықтың біз
шабайық!». Ішкі істер орган
2019 ж.

Г.Ауельбекова

Талап
етілмейді

А.Батырханова

Талап
етілмейді

А.Батырханова,
Қ.Байжанов

Талап
етілмейді

Әкімшілік,
А.Батырханова

Талап
етілмейді

А.Батырханова,
Г.Ауельбекова

Талап
етілмейді

А.Батырханова,
бөлім
меңгерушілері,
топ жетекшілері

Талап
етілмейді

А.Батырханова,
психолог,
Топ жетекшілері
топ жетекшілері

Талап
етілмейді
Талап
етілмейді

топ жетекшілері

А.Батырханова,
Әкімшілік
А.Батырханова,
әкімшілік
Психолог, топ
жетекшілері
А.Батырханова,
Әкімшілік

Талап
етілмейді
Талап
етілмейді
Талап
етілмейді

Талап
етілмейді

16.

17.

18.

19.

20.

21.

қызметкерлерінің, әкімшіліктің,
прокуратура өкілдерінің
қатысуымен қызметкерлер
арасында жиын өткізу.
«Пара алу құрдымға бастар жол»
Бөлімаралық слайдтар конкурсы

Сәуір,
2019 ж.

Мамыр,
“Сыбайластық – қоғамның жегі
құрты”. Педагогикалық кеңесте
2019 ж.
баяндама жасау.
Жоспар
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес тоқтамайды. Бағыныстағы
бойынша
қызметкерлер қолданыстағы ҚР
заңнамаларын күнделікті қызмет
бабында дұрыс қолдану үшін
тұрақты түрде өткізіліп жүрген
құқықтық сабақтарға қатысуын
міндеттеу.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
Жоспар
өткізілген ауқымды шараларды
бойынша
бұқаралық ақпарат құралдарында
кеңінен жариялау.
Сыбайлас жемқорлық ұғымын
және сыбайлас жемқорлық
Жоспар
көріністерімен кездескен жағдайда бойынша
азаматтардың әрекет ету тәртібін
түсіндіретін, сондай-ақ мұндай
фактілерді болдырмау үшін
жауапкершілік туралы жаднамалар
әзірлеп, ата-аналар мен оқушылар
арасында арасында тарату
Мәлім болған сыбайлас
Жыл ішінде
жемқорлық құқық бұзушылық
жағдайлары туралы білім
басқармасы басшылығына немесе
құқық қорғау органдарына дереу
хабарлау.

Директордың тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары:

Бөлім
меңгерушілері

Талап
етілмейді

Әкімшілік

Талап
етілмейді

А.Батырханова,
директор
орынбасарлары,
Г.Ауельбекова

Талап
етілмейді

А.Батырханова,
Ж.Арынова,
Ж.Құлназарова

Бөлінген
қаражат
шегінде

А.Батырханова,
Қ.Байжанов,
Н.Абдиев,
Б.Алмабеков

Бөлінген
қаражат
шегінде

А.Батырханова,

Талап
етілмейді

А.Батырханова

