
Тайынша агробизнес колледжі "КММ сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы ақпарат. 

 

 «Тайынша агробизнес колледжі» КММ-де студенттер арасында 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмыс жүргізілуде. 

 Барлық жұмыс Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы стратегиясының басым бағыттары бойынша құрылған , негізгі мақсаты 

– өскелең ұрпақтың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру және аса маңызды адамгершілік құндылықтарды: адалдықты, 

әділдікті, парасаттылықты және сенімді сіңіру. 

Оқу жылының басынан бастап колледжде ақпараттық акциялар,сынып 

сағаттары, тақырып бойынша әңгімелер өткізілді, : 

 "Парасаттылық сағаты» 

 "Жоқ-Сыбайлас жемқорлыққа!», 

 Білім күніне бірыңғай онлайн жалпы республикалық "парасаттылық 

сағаты"өтті.http://college-tsh.sko.kz/ 

 "Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз • тақырыбында сынып сағаты» 

"лайықты болу –бұл дегеніңіз.....» 

 Колледжде "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл" стенді 

рәсімделді, кітапханада "бірге-сыбайлас жемқорлыққа қарсы"тақырыптық 

сөре ұсынылды. 

Колледжде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және қоғамда сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша жұмыс 

жалғастырылды. 

Екінші жарты жылдықтың басында қаңтар-ақпан айларында "Жастар 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы" акциясы өтті»; 

- үнемі жаңартылып отыратын бұрыш 

- сынып сағаттарының тақырыптық жоспарларына білім алушылардың 

адамгершілік және құқықтық мәдениетін арттыру бойынша "сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес" мәселелері енгізілді», 

 Кітапханашы А. А. Якимова "сыбайлас жемқорлық әлеуметтік 

зұлымдық ретінде"көрме бұрышын жасады. 

Оқушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру 

мақсатында және Қазақстан Республикасы Президентінің 26.12.2014 жылғы 

№ 986 "Қазақстан Республикасының 2020-2021 жылдарға арналған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы" Жарлығын орындау мақсатында 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы тақырыптарды зерделеу 

ұйымдастырылды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы тақырыптар 

сабақтарды күнтізбелік-тақырыптық жоспарлауға енгізілген. 

Колледжде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша 

тәрбие жұмысының жоспары бекітілді, оған сәйкес колледжде сынып 

жетекшілері, "Sanalyurpaq"ерікті клубының мүшелері іс-шаралар өткізеді. 

 Бүгінгі күні іс-шаралар өткізілді: 

"Sanalyurpaq" жобасының 2020-2021 оқу жылына арналған жоспарын бекіту. 



Ата-аналар мен колледж студенттеріне арналған дәрістер, "жемқорлықсыз 

қоғам", студенттерге " Жемқорлыққа жол жоқ!"Студенттер арасында 

сауалнама жүргізу" сыбайлас жемқорлық жағдайы "1,2,3 курс студенттері 

арасында плакаттар конкурсы" Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз"," 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы орта","Жастар-сыбайлас жемқорлыққа қарсы" 

сауалнамасы өткізілді. 

Мақсатты топ 1-3 курс студенттері. 150 адам қамтылды 

 

Информация о проводимой работе по  противодействию коррупции КГУ 

«Тайыншинский колледж агробизнеса». 

 

В КГУ «Тайыншинский колледж агробизнеса» среди студентов  

проводится работа по противодействию коррупции. 

 Вся работа выстроена по приоритетным направлениям 

Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан , Основная цель – 

формирование у подрастающего поколения антикоррупционной культуры и 

привитие важнейших нравственных ценностей: честность, справедливость, 

порядочность  и доверие.   

 С  начала учебного года    в колледже проводили информационные 

акции,классные  часы, беседы на тему, :  

 «Часы добропорядочности» 

 «Нет-коррупции!»,  

 ко  Дню знаний проходил единый онлайн общереспубликанский 

«Час добропорядочности».http://college-tsh.sko.kz/ 

 классный час  на тему ««Мы против  коррупции» 

 книжно –тематическая выставка «Быть порядочным –это значит 

.....» 

 В колледже оформлен стенд «Противодействие коррупции», в 

библиотеке представлена тематическая полка «Вместе -против коррупции». 

В колледже продолжена работа по   противодействию коррупции и 

по формированию антикоррупционной культуры в обществе. 

 В начале второго полугодия  январь-февраль месяце была  акция 

«Молодежь против коррупции»; 
- постоянно обновляемый уголок   
-  включены в тематические планы классных часов вопросы по повышению 

нравственной и правовой культуры обучающихся:  «Борьба с коррупцией»,  
Библиотекарем Якимовой А.А.создан выставочный уголок «Коррупция как 

социальное зло». 
 С целью формирования антикоррупционной культуры учащихся и во 

исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 26.12.2014 года № 

986 «Об антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2020-2021 

год» организовано изучение тем антикоррупционной направленности. Темы 

антикоррупционной направленности включены в календарно-тематическое 

планирование занятий. 



 В колледже  утвержден план воспитательной работы по формированию 

антикоррупционной культуры согласно которому в колледже проводятся 

мероприятия классными руководителями, членами добровольного клуба 

«Sanalyurpaq». На сегодняшний день были проведены мероприятия: 

 Лекции для родителей  и студентов колледжа,«Общество без коррупции», 

Раздача листовок студентам «Жемқорлыққа жол жоқ!» Анкетирование среди 

студентов «Состояние коррупции» Конкурс плакатов среди студентов 1,2,3  

курса «Мы против коррупции», «Антикоррупционная среда», проведено 

анкетирование  « Молодежь-против коррупции». 

Целевая группа студенты  с 1 по 3 курсов.  Охват 150 человек 

 

 

 
 

 

 

 Утверждение плана  проекта «Sanalyurpaq» на 2020-2021учебный год. 



 

 

 

Исполнила  

.Зам.директора  по УВР          
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