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 «Бизнес және и сервис колледжі» КМҚК-дағы 

«SANALY URPAQ» жастар клубы туралы 

ЕРЕЖЕ  

 

1. Бөлім.  «Жалпы ережелері» 

1.1. «SANALY  URPAQ» жастар клубы жұмысының мақсаттары 

Сыбайлас жемқорлықты әлеуметтік құбылыс ретінде қабылдамауға бағытталған 

студенттердің құқықтық және қаржылық ойлауын қалыптастыру, құқықтық тәрбие 

беру, студенттерді адамгершілік дәстүрлеріне тәрбиелеу, жасөспірімдерді сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздерін насихаттауға тарту, ұжымшылдық, парыз, 

патриотизм, сыбайлас жемқорлықтың әр түріне деген бітіспес қатынас. 

1.2. «SANALY  URPAQ» жастар клубы – бұл колледж әкімшілігінің құқықтық білімді 

насихаттап, колледжде сыбайлас жемқорлықтың алдын-алуын қалайтын колледж 

студенттерінің ерікті бірлестігі.  

1.3. 16 - 18 жас шамасындағы колледж студенттері клуб мүшелері бола алады.   

 1.4. Клуб кем дегенде 5 адам болған жағдайда құрылады  және оны қызмет бағыттары 

бойынша құрылымдық бөлімшелерге бөлуге болады. 

1.5. Клубты басқаруды студенттердің өзін-өзі басқару принциптері бойынша жалпы 

жиналыста сайланған төраға жүзеге асырады.  

1.6. «SANALY URPAQ» клубы өз қызметінде басшылыққа алатын негізгі нормативтік 

құжаттар: Қазақстан Республикасының Конституциясы, "Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес туралы" Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 

2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар стратегиясы, 

"Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңы, "Қазақстан Республикасындағы 

баланың құқықтары туралы" Қазақстан Республикасының Заңы, "ҚР әкімшілік 

кодексі", білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламалары, және де жастар 

қозғалысын ұйымдастыру, колледж Жарғысы,  колледждің ішкі тәртіп ережелері 

сұрақтары бойынша басқа да нормативті-құқықтық актілер. 

 

2. Бөлім.  «SANALY URPAQ» клубы жұмысының мазмұны мен түрі»:   

2.1. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 

2.2. Жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті насихаттау 

2.3. Студенттерге құқықтық және қаржылық ойлауды қалыптастыру мақсатында 

сыбайлас жемқорлықтан бас тартуға бағытталған іс-шаралар ұйымдастыру 

3. Бөлім. «Міндеттер» 

3.1. Негізге міндет сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру болып табылды 

3.2. Өзіне және өзін қоршағандарға деген парыз сезімін, жауапкершілікті, 

адалдықты, әділдікті, принциптерді ұстануды, өзіне және басқаларға деген 

талаптылыққа тәрбиелеу.  

3.3. Жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет пен құқықтық білімді 

насихаттау. 
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3.4. Колледждің әкімшілігіне сыбайлас жемқорлықтың алдын-алуға және ішкі тәртіп 

ережелерінің сақталуын бақылауға көмектесу.  

3.5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру шеңберінде оқу 

үдерісін қамтамасыз ететін колледж әкімшілігі, қызметтері мен бөлімдері 

өкілдерінің құқық қорғау органдарының өкілдерімен өзара әрекеттестігін 

үйлестіру. 

5. Бөлім. «Құқық» 

Жастар клубының мүшелері құқылы: 

5.1. Колледждің ішкі ережелерін бұзған студенттерге ескертулер жасауға құқылы. 

5.2. Колледждің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына қатысты пікірлеріңізді 

директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарының назарына ұсыныңыз. 

5.3. Колледж әкімшілігімен клуб мүшелері үшін ынталандыру немесе жазалау 

шараларын сұраңыз. 

5.4. Жастар клубының қызметіне қатысты колледж әкімшілігінің шешімдерін 

талқылауға қатысу. 

5.5. Өз құзыреті шегінде ұсыныстар енгізіңіз. 

 

6. Бөлім. «Қарым-қатынас» 

6.1. Клуб мүшелері директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарларымен, колледж 

топтарының басшыларымен өзара әрекеттеседі. 

6.2. Құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында олар құқық қорғау органдарының 

қызметкерлерімен өзара әрекеттеседі. 

6.3. Құқықтық білім беру бойынша ақпараттық-насихаттауды қамтамасыз ету үшін 

білім беру ұйымдарымен: кітапханалармен, мұражайлармен және т.б. 

 

7 Бөлім. «Жауапкершілік» 

Клубтың әрбір мүшесі  келесіге жауапты: 

7.1. Өзіне жүктелген негізгі міндеттер мен қызметтерді уақтылы орындау, сонымен 

қатар жұмыстың сәтті нәтижелері мен сапа деңгейін арттыру үшін орнатылған 

тәртіпті қолдауға. 

7.2. Жастар клубының мүшелерімен өткізілетін жоспарланған іс-шараларды 

ұйымдастыруға және өткізуге. 

7.3. Берілетін ақпараттың толықтығы, сенімділігі және уақытында берілуіне. 

7.4. Алынған істерді ұтымды ұйымдастыру, кейбір нұсқаулық және технологиялық 

құжаттар ережелерін дұрыс қолдану.  

7.5. Белгіленген ішкі тәртіп ережелерін, қауіпсіздік техникасының ережелерін және 

т.б. сақтау.  

7.6. Колледж студенттерінің теріс қылықтарының алдын алу. 


