


1.4 Техникалық және кәсіптік 

орта білім беру 

ұйымдарының 

студенттері арасында 

үздік эссе, плакаттар 

және суреттер, бейне-

роликтер конкурстарын, 

пікірсайыстар, 

пікірталастар ӛткізу 

 Конкурстар ӛткізу Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы қызметке тарту 

арқылы жастар арасында 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті 

қалыптастыру 

Топ кураторлары 

және ӛндірістік 

оқыту шеберлері 

семестрде 1 рет 

  Жастардың сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

қозғалысын 

ілгерілету және 

қолдау 

"Саналы ұрпақ» 

клубының жұмыс 

жоспары 

Жастардың бір-бірімен 

ӛзара байланысы, қоғамдық 

іс-шараларға қатысуға 

қызығушылығын 

қалыптастыру  

Директордың ТЖ 

жӛніндегі 

орынбасары 

2021 жылғы 

қыркүйек айы 1.5 "Саналы ұрпақ" ерікті 

студенттік клубының 

жұмысын жандандыру 

және оның құрамына 

жаңа мүшелерді 

қабылдау. 
1.6 "Саналы ұрпақ" ерікті 

студенттік клубтарының 

слетін ұйымдастыру 

Слет ӛткізу  Директордың ТЖ 

жӛніндегі 

орынбасары 

"Sanaly 

urpaq"жобалық 

кеңсесімен 

бірлесіп 

 

2021 жылғы 

қазан айы,  

2022 жылғы 

сәуір айы 

1.7 Жастар қозғалысының 

жетекшілерімен TedX 

немесе печа-куча 

форматында кездесулер 

ұйымдастыру 

 

 

 

 

Кездесуді 

ұйымдастыру 

 Директордың ТЖ 

жӛніндегі 

орынбасары  

ай сайын 

1.8 Колледж студенттері 

арасында әлеуметтік 

сауалнама жүргізу 

 Оқу орындарының 

қабырғасында сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдерін 

анықтау және жолын кесу 

ББ, "Sanaly urpaq" 

жобалық кеңсесі 

 

2021 жылғы 

қараша айы Әлеуметтік сауалнама 

нәтижелері 
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1.9 Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы тақырыпта 

әлеуметтік желілерде 

үздік тиктокқа, 

әлеуметтік роликке 

конкурстар ӛткізу 

Заманауи байланыс 

құралдары арқылы 

адамдардың 

санасына әсер ету 

Қорытынды шығару 

және марапаттау 

Заманауи мүмкіндіктер 

арқылы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

қызметке қатысуға тарту 

Директордың ТЖ 

жӛніндегі 

орынбасары 

2021 жылғы  

ІІІ тоқсан 

2.0 9 желтоқсан – 

Халықаралық сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

күрес күніне арналған іс-

шаралар ӛткізу 

Парасаттылық 

мәдениетін 

ілгерілету бойынша 

атқарылған 

жұмыстарға шолу, 

белсенділерді қолдау 

Әлеуметтік желілерде 

кеңінен жариялаумен 

сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

іс-шаралар 

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті 

қалыптастыру және 

парасаттылық 

идеологиясын ілгерілету 

бойынша атқарылған 

жұмыс туралы қоғамды 

хабардар ету 

Колледж 

директоры 

2021 жылғы  

9 желтоқсанға 

дейін 

2 бөлім. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті ілгерілету 

  
2.1 Колледж 

қызметкерлерінің"Sanaly 

urpaq", "Adaldyk alany" 

жобалық кеңселерінің 

ӛкілдерімен, арнайы 

мониторингтік топпен 

және ағартушылық-

насихаттау штабының 

ӛкілдерімен кездесуін 

ӛткізу 

 
 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

заңнаманы түсіндіру 
  

Кездесуді 

ұйымдастыру 
  

Сыбайлас жемқорлық 

кӛріністеріне "мүлдем 

тӛзбеушілікті" 

қалыптастыруға 

жәрдемдесу 
  

Колледж 

директоры 
  

 семестрде 2 

рет 

2.2 Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы бағыттағы 

біліктілікті арттыру 

бойынша педагог 

қызметкерлер үшін 

семинар-тренингтер ӛткізу 

  

Қызметкерлерде 

сыбайлас жемқорлық 

кӛріністеріне, оның 

ішінде лауазымдық 

міндеттерін 

орындауға 

байланысты 

сыйлықтар алуға 

Педагог 

қызметкерлерге 

арналған семинар-

тренингтер 

  

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы және құқықтық 

мәдениетті арттыру арқылы 

колледж қызметкерлеріне 

ықпал ету 

  

Директордың ТЖ 

жӛніндегі 

орынбасары 
  

 Тұрақты 

негізде 

2.3  Жастар арасында  Электрондық және  Сыбайлас жемқорлыққа Колледж  Тұрақты 
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сыбайлас жемқорлық 

кӛріністеріне 

тӛзбеушілікті 

қалыптастыру бойынша 

электрондық және баспа 

БАҚ-та мақалалар 

жариялау 

теріс қатынасты 

қалыптастыру 

бойынша жұмысты 

ұйымдастыру 

  

баспа БАҚ-та 

мақалалар жариялау 

қарсы жұмысты жүргізуді 

насихаттау 

қызметкерлері 

  

негізде 

2.4  Ұйымның сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

стандарты мен 

академиялық адалдық 

кодексінің сақталуын 

бақылау 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

стандарттың 

орындалуын талдау 

және мониторингілеу 

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы стандарттың 

сақталуы 

Колледж 

директоры 
 

ай сайын 

3 бөлім. Жалпы сипаттағы іс-шаралар 

3.1  Ӛз сайттарында 

ұйымның қаржылық 

қызметі бойынша 

жоспарларды, есептерді 

ашу 

 Бюджет қаражатын 

жұмсаудың 

ашықтығын 

қамтамасыз ету 

 Ұйымның сайтында 

Қаржылық қызмет 

туралы есепті 

орналастыру 

 Колледж қызметінің 

ашықтығы мен 

айқындығын қамтамасыз 

ету 

Колледж 

директоры 

  

 тұрақты   

3.2  Ұйымның ресми сайтында 

"Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл"бӛлімін 

құру 

"Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл"бӛлімін құру 

Колледж 

директоры 

  

 тұрақты     

3.3  Колледж директорының 

ұжымның, ата-аналардың 

және қоғамдастық 

алдында ұйымның  

қаражатын жұмсау туралы 

есебін жүргізу 

Басшының ұжым, ата-

аналар және 

қоғамдастық 

алдындағы есебі 

Колледж 

директоры 

 

Жылына 2 рет 

(1 маусымға 

дейін,  

14 желтоқсанға 

дейін) 

3.4 Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мониторингті және 

сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдеріне ішкі талдау 

жүргізу 

Сыбайлас 

жемқорлық 

кӛріністерінің алдын 

алу  

 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мониторинг және 

сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерін ішкі 

талдауы 

Колледж қызметінің 

сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерін анықтау 

Колледж 

директоры 

 

Жыл сайын, 

15 ақпанға 

дейін 
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3.5 Ақпараттық стендтерде 

және ресми сайтта 

мемлекеттік қызметтер 

кӛрсету тәртібі туралы 

ақпаратты ӛзектендіру 

Халықты 

ақпараттандыру 

Сайттағы ақпаратты 

жаңарту 

Ақпаратты ӛзектендіру Колледж 

директоры 

 

тұрақты   

3.6 Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл бойынша 

осы жоспардың 

орындалуы туралы есеп 

дайындау 

Кӛрсетілген іс-

шаралардың 

орындалуын 

бақылау 

 Аймақтың білім 

Басқармасына және 

облыстық Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

департаментке есеп 

беру 

 Орындалуы туралы есеп  Колледж 

директоры 

  

  

Жылына 2 рет 

(20 

желтоқсанға 

дейін,  

30 маусымға 

дейін) 
 

 

 


