«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК
««Саналы ұрпақ» жобасының «Адалдық аумағы» акциясының ашылу
Бағдарламасы
Тақырыбы: «Жобаның қамқорлығымен «Адалдық аумағы»
акциясының ашылуы»
Мақсаты: -білім беру жүйесіндегі және жалпы қоғамдағы сыбайлас жемқорлықты жою;
-білім беру жүйесіндегі сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен
қылмыстардың алдын-алу және жою;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитетті дамыту, яғни білім беру қызметіне
қоғамның қатысу институттарын дамыту;
Міндеттері: -қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзімділік атмосферасын қалыптастыру;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің өзара іс-қимылын
күшейту;
- сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға және олардың салдарын
жоюға ықпал ететін жағдайлар мен себептерді анықтау;
- білім беру секторының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қауіпсіздігін арттыру.
Мақсатты аудитория: оқытушылар мен 1-4 курс студенттері.
Іс-шараның барысы:
Мадрахимова Алина: - Құрметті студенттер, бүгінде, «Саналы ұрпақ» жобасы аясында
сыбайлас жемқорлықпен күресу мақсатында, біздің колледжде сатып алушыға деген
толық сенімділікке негізделген «Адалдық аумағы» акциясы басталды.
Нурмухаметова Надина: - «Акция бүкіл елде өтіп жатыр, біз оған қосыламыз. Кез-келген
адам әртүрлі тауарларды сатып ала алады, бірақ оның құнын өзі төлейді. Осылайша, біз
оқушылардың бойына адалдық пен инабаттылықты дарытамыз. Сондай-ақ, сыбайлас
жемқорлық көріністеріне тосқауыл қою профилактикалық жұмыс болып табылады.
Сөз сөйлеп, клубты ашу құқығы Семей қаласының жастар ресурстық орталығының
маманы - Асқаров Асхат Асқарұлына беріледі».
Асқаров Асхат Асқарұлы:
«Бүгінгі күні білім беру саласындағы сыбайлас жемқорлық осындай деңгейге жетті, ол
осы саладағы екінші деңгейлі проблема болып қала алмайды. Білім берудегі сыбайлас
жемқорлық жас ұрпаққа білім мен тәрбие берудің сапасын төмендетеді. Сыбайлас
жемқорлықпен күрес - атқарушы билік пен білім беру органдарының басым міндеттерінің
бірі. Бұл іс-шаралар студенттердің ересектердің сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне
төзімділігін жою мақсатында жүзеге асырылады».
Ендігі сөз кезегі тәрбие-ісі жөніндегі меңгеруші - Иванова Лариса Николаевнаға беріледі.
«Лавканың басты ерекшелігі - сатушының болмауы және сатып алушыларға бақылау
жасау. Барлық жауапкершілік студенттің мойнында, бұл іс-әрекет оның адалдығына
негізделген. Енді біздің колледждің студенттері тауарларға төлем жасағанда бағаны өздері
қояды ».
Аннотация Мұндай жобаның ашылуы жастардың бойында сыбайлас жемқорлықтың кезкелген көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға ықпал етеді және балаларды
әдептілік пен инабаттылыққа үйретеді.

Негізгі хабарлама - адамға өзінің адалдығын көрсетуге және сол арқылы мұны дұрыс және
қажет деп түсінуге жағдай туғызу. Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитетті
қалыптастырады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" ҚР Заңы
"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" ҚР Заңы
"Білім туралы" ҚР Заңы

