КАСПИЙ ӨҢІРІ «БОЛАШАҚ» КОЛЛЕДЖІНІҢ «SANALY URPAQ» ЖОБАЛЫҚ КЕҢСЕСІНІҢ
КЕШЕНДІ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Каспий өңірі «Болашақ» колледжінің «Sanaly urpaq» жобалық кеңсесінің кешенді жұмыс жоспары сыбайлас жемқорлыққа қарсы
саясатты іске асырудың негізгі бағыттарын, колледжде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған бағдарламалық ісшаралар жүйесі мен тізбесін айқындайды.
Жетекші мақсаттар:
- колледжде сыбайлас жемқорлық фактілерінің алдын алу, жол бермеу;
- азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін сыбайлас жемқорлыққа байланысты жағымсыз процестер мен құбылыстардан қорғауды
қамтамасыз ету, колледж әкімшілігі мен педагогикалық ұжымының қызметіне азаматтардың сенімін нығайту.
Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін мынадай міндеттерді шешу талап етіледі:
- сыбайлас жемқорлық бойынша құқықбұзушылықтардың алдын алу;
- лауазымды тұлғалардың өкілеттіктерін оңтайландыру және нақтылау;
- білім беру процесіне қатысушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы санасын қалыптастыру;
- сыбайлас жемқорлық бойынша құқықбұзушылықтарды жасағаны үшін жауаптылықтың бұлтартпастығын қамтамасыз ету;
- басқару тиімділігін, колледж ұсынатын білім беру қызметтерінің сапасы мен қолжетімділігін арттыру;
- колледж қызметі туралы ақпаратқа қол жеткізуге азаматтардың құқықтарын іске асыруға жәрдемдесу.
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Іс-шараның атауы
2

Аяқтау нысаны
Іске асыру мерзімі
3
4
1. Ұйымдастыру іс-шаралары
Әдеп, академиялық адалдық және сыбайлас
Комиссияның (кеңестің)
Қыркүйек
жемқорлыққа
қарсы
іс-қимыл
жөніндегі
ережесі, құрамы және әдеп
2020 жылы
комиссия (кеңес) құру.
жөніндегі уәкілді тағайындау
туралы бұйрықтар
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
Комиссия отырысы
желтоқсан, маусым
комиссиясының отырысы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
Жоспар жасақтау
қазан
жоспарын әзірлеу және бекіту
Білім беру ұйымдарының қаржысын пайдалану Есепті сайтта жариялау, есепті Жылдың соңында
бойынша жария есептілік тетіктерін енгізу
жария талқылауды жүргізу
есептік кезең
Құқық қорғау органдарына колледж қызметі
Қажет жағдайда
анықталуына қарай
саласында анықталған сыбайлас жемқорлық

Жауапты
5
Басшы, мамандар
бөлімінің инспекторы
Комиссия төрайымы
Комиссия мүшелері
Басшы, бас еспші
Комиссия мүшелері
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фактілері туралы хабардар ету
Колледж қызметі саласындағы сыбайлас
Қажет жағдайда
өтініштердің келіп
Комиссия мүшелері
жемқорлық фактілері туралы ақпараттың түсуіне
түсуіне қарай
қарай қызметкерлер мен студенттердің атааналарының өтініштерін талдау
2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингке қатысу
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына
Мониторинг
жылына 2 рет,
Басшының оқу-ісі
тұрақты мониторинг жүргізу, сессия кезінде
сессия кезінде
жөніндегі
кезекшілік кестесін жасау
орынбасары
Студенттер арасында сыбайлас жемқорлық
Жүргізілген социологиялық
Жылына 2 рет:
Оқу орнының
көріністерінің
бар-жоғы және академиялық
зерттеу туралы есеп
15 қаңтарға дейін;
басшысы
адалдық қағидаттарын сақтау мәселелері бойынша
15 маусымға дейін
Колледж психологы
әлеуметтік зерттеу (пікіралу, сауалнама) жүргізу
3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар
Студенттер мен профессорлық-оқытушылық Сайтқа ақпарат орналастыру,
Құқық бұзушылық
Оқу орнының
құрамның академиялық адалдық пен сыбайлас
студенттер мен
тіркелген сайын
басшысы,
жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың бекітілген профессорлық-оқытушылық
мамандар бөлімінің
нормаларын бұзуды есепке алу және кеңінен
құрамның портфолиосына
инспекторы
жариялау
құқық бұзушылықтарды
енгізу
Білім беру ұйымдарында ақша жинау
Семинар
тоқсан сайын
Басшының оқу ісі
фактілерінің алдын алу мақсатында семинарлар
Дөңгелек үстел
және тәрбие жұмысы
өткізу (Ата-аналардан (заңды өкілдерден) заңсыз
Жиналыс
жөніндегі
ақша қаражатын алу фактілеріне жол бермеуге
орынбасарлары
бақылауды күшейту).
«Sanaly urpaq» жобалық кеңсесінің әдістемесі
Талдау қорытындылары
Жыл сайын,
Оқу орнының
бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуелсіз
бойынша талдамалық
1 ақпанға дейін
басшысы
сараптаманы тарту мүмкіндігімен сыбайлас
анықтама
жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу
Анықталған сыбайлас
жемқорлық тәуекелдерін жою
бойынша ұсынымдарды іске
асыру жоспары
Бітіруші топ студенттерінің
дипломдық Ақпараттық жүйеге рәсімдерді
Жыл сайын
Оқу орнының
жұмыстарын плагиат арқылы
тексеру үшін
енгізу
басшысы
бағдарламаларды орнату
Басшының тәжірибе

жұмысы жөніндегі
орынбасары
Педагог – психолог
Мамандар бөлімінің
инспекторы
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Колледждің педагогикалық ұжымына сыбайлас
жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты
қалыптастыру мақсатында семинар-тренингтер
өткізу

Семинар-тренинг

Наурыз
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Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, ҚР БҒМ
«Адал Білім», «Sanaly Urpaq», «Адалдық алаңы»
жобалық кеңсенің өкілдерін және құқық қорғау
органдары қызметкерлерімен кездесулер
ұйымдастыру
Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес күніне орай іс-шараларды ұйымдастыру
және өткізу (жоспар бойынша)

Кездесулер

Қараша,
сәуір

Басшының тәрбие
жұмысы жөніндегі
орынбасары

Тәрбие сағаттары
Пікірталас

Желтоқсан

Тақырыптық сөре
Кітап көрмесі

Оқу жылының
ішінде

Басшының тәрбие
жұмысы жөніндегі
орынбасары
Топ жетекшілері
Кітапхана
меңгерушісі

Әлеуметтік желілерде
орналастыру

Жыл сайын

Сайтта фото-бейне есептерді
орналастыру

Тұрақты

Бейне ролик байқауы

Ақпан
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Кітап көрмелерін ұйымдастыру: "Адам құқығы",
"Сіздің өміріңіздегі Заң", "Біздің құқықтарымызбіздің міндеттеріміз", "Білім алу құқығы",
"Жасөспірім және заң»
Колледж студенттерінің сыбайлас жемқорлыққа
қарсы көзқарасын қалыптастыру бағытында
онлайн-конференцияларға қатысу, топтарда
тақырыптық топ сағаттарын өткізу
Білім алушылар арасында «Таза сессия» акциясы
аясында «Адал бол», «Абыройлы ұстаз»,
«Плагиатқа жол жоқ», «Сыбайлас жемқорлыққа
жол жоқ», "Тәртіптің қажеттілігі қандай?",
"Сыбайлас жемқорлық әрекеттері
жәнеолардыңсалдары"және т.б. тақырыптарда ісшаралар ұйымдастыру
Колледж студенттері арасында "Мен
жемқорлыққа қарсымын!»әлеуметтік бейнеролик

Басшының тәрбие
жұмысы жөніндегі
орынбасары, топ
жетекшілері
Басшының оқу ісі
жөніндегі
орынбасары, тәрбие
жұмысы жөніндегі
орынбасары, топ
жетекшілері,
психолог, жастар ісі
комитеті
Басшының тәрбие
жұмысы жөніндегі

байқауын өткізу
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«Парасаттылық – жастар көзімен» акциясын
өткізу және жандандыру, оның ішінде Tik-Tok,
Instagram, Вконтакте әлеуметтік желілерінде
бейне-контент құру

Фото-бейне материалдарды
сайтқа және әлеуметтік
желілерге орналастыру

Тұрақты

орынбасары, топ
жетекшілері
Жастар ісі комитеті

