
«Саналы ұрпақ» клубы 

 

    "Новоишим аграрлық-техникалық колледжі" КММ ақпараттық ашықтықты 

және білім беру қызметтерінің қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында 

қызметкерлер мен білім алушылар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

көзқарасты және мінез-құлықты қалыптастыру мен дамыту бойынша үлкен 

жұмыс жүргізуде. 

Біздің колледж өз қызметінде негізгі принциптердің бірі сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу, парасаттылық және академиялық адалдықты 

қабылдайды. Осыған байланысты колледжде "Саналы ұрпақ"жобалық 

кеңсесі құрылды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы клуб колледжде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру бойынша негізгі мақсаттарды, 

міндеттерді және нақты бағыттарды айқындайды. 

Клубтың миссиясы: «Саналы ұрпақ» :  

елдің білім беру жүйесі арқылы сыбайлас жемқорлықты жалпыға бірдей 

қабылдамауды қалыптастыру. 

Мақсаттары: 

1. Сыбайлас жемқорлық көріністерін қабылдамайтын халықтың үлесін 

ұлғайту. 

2. Қызмет ашықтық және айқындық қағидаттарына толық сәйкес келуі тиіс. 

Міндеттері: 

1. Колледждің барлық қызметкерлері мен білім алушыларының сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы сауаттылығын арттыру; 

2. Қызметкерлер мен білім алушыларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-

құлықты дәріптеу; 

3. Оқу орнының шешімдер қабылдауының ашықтығы мен айқындылығы; 

4. Колледждің бюджеттік қаражатын қалыптастыру мен жұмсаудың 

ашықтығы мен айқындығы; 

5. Сыбайлас жемқорлық жағдайға тап болған білім алушылар мен колледж 

қызметкерлеріне көмек көрсетуді жүзеге асыру; 

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері бойынша құқық қорғау 

органдарымен өзара іс-қимыл жасау; 

7. Қоғамның назарын сыбайлас жемқорлықтың таралуының жағымсыз 

салдарына аудару. 

8. Оқу орнында "баға сатуды" қабылдамайтын ортаны қалыптастыру»; 

9. Колледж сайты, әлеуметтік желілер, Сенім жәшігі және т. б. арқылы тиімді 

"кері байланысты" қамтамасыз ету. 

 Клубтың белсенділерінің тізімі: 

1. Бублик  Владимир Алексеевич                     

2. Владимиренко  Сергей Николаевич             

3. Гаганин Илья Юрьевич                                  

4. Дүйсенбай  Темирлан Амантайұлы               

5. Зубак Виктор Евгеньевич  

6.Кенжебай Мұса Жангелдіұлы                             

7. Кондратов  Николай Васильевич                  



8. Корешков Александр Александрович  

 9.  Матюшко Александр Андреевич     

10. Нестеренко  Егор Борисович                         

11.Панасенко  Игорь Николаевич                    

12. Погосян Андраник Гагикович                      

13. Сәуке Азатбек                                                

14. Солтангазин  Арсен Болатович                    

15. Семенишин Валерий Александрович         

16. Серкин Алексей Сергеевич                          

17. Сугробов Владислав Евгеньевич                 

18. Тогталхан Нағашыбай                                  

19. Теплов Дмитрий Евгеньевич                       

20. Ураков  Сергей Сергеевич                           

21. Хижняк Денис Юрьевич                         

22. Царев Роман Евгеньевич     

23. Шекетаев  Асылхан  Ерболұлы                  

24. Щукин Илья Валерьевич                       

25. Щуцкий Евгений Евгеньевич 

26. Ағыбаев Кәрім Жуматұлы 

27. Басак Александр Александрович 

28. Бацвин Назар Денисович 

29. Маков Расул Русланович 

30. Шендрик Даниил Сергеевич  

 

Шаралар: 

 

   Саналы ұрпақ " клубының белсенділері аудандық кітапхана 

қызметкерлерімен бірлесіп "парасаттылық – жастар көзімен"тақырыбында 

қонақ тренингін өткізді. Тренингтің мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

дүниетанымды қалыптастыру және дамыту, ақпараттық ашықтықты және 

білім беру қызметтерінің қолжетімділігін қамтамасыз ету болды. 

                  

 



 
 

 

    "Новоишим аграрлық – техникалық колледжі" КММ "Саналы ұрпақ" 

клубының мүшелері аудан орталығының тұрғындары арасында академиялық 

адалдық және сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілік туралы 

ақпараттық брошюралар мен парақшаларды тарату бойынша "сыбайлас 

жемқорлыққа жол жоқ" акциясын өткізді. 

 

 
 



 


