
02.09.2019 күні Нұр-Сұлтан қаласы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

агенттігі мамандарының №67 гинмазия оқушыларымен  кездесу 

 

Анықтама 

Нұр-Сұлтан қаласының 67 гимназиясында «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес және алдын алу» тақырыбына СЖҚКА-нің маманы Ашиков 

Асылхан Амангелдиевич оқушылармен кездесу өткізді. Жалпы 

республикалық біріңғай «Адалдық бағыты» жөнінде оқушылармен сұхбат 

барысында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңы аясында 

түсіндіру жұмыстары жүргізіліп,  «Адалдық» тақырыбында  әңгіме өрбітті 

және де оқушыларға жемқорлық пен сыбайластық жөнінде жан-жақты 

тәрбиелік ой толғаулар айтылды. Бұл тақырып оқушыларға ой салып, өздерін 

қызықтыратын сұрақтарды қойды. Баяндамашы Ашиков Асылхан тақырып 

аясында ата бабамыздан келе жатқан адалдық туралы айтылған тәрбиелік 

мәні бар ұлағатты сөздерден мысалы келтіре отырып, қазіргі кездегі 

қоғамдағы жат іс әрекеттердің адам баласына келтіретін  зияндығы туралы да 

айтып өтті 

 

                                                                                  

 

             Гимназия директоры:                           Г.А.Абдраманова. 



06.11.2019 күні Нұр-Сұлтан қаласыНұр-Сұлтан қаласы 67гимназияда 

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл(Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Агентігі.                                                     

Анықтама 

Жалпы Республикалық біріңғай іс-шара «Адалдық сағаты» өтілді. 

Баяндамашы Ашиков Асылхан: жастарды  жалпы күрделі мәселелерді 

шешуге, оның ішінде сыбайлас жемқорлықты жеңуге, жемқорлыққа қарсы 

күресу әрбір адамның міндетіне, керек десеңіз парызына айналуы тиіс 

екендігі айтып өт. Сонымен бірге жемқорлық мемлекеттің орнықты дамуына, 

ұлттық қауіпсіздікке қатер  төндіретінін, жемқорлықпен күрес ымырасыз 

жүруі тиіс және бұл тек Үкіметтің ғана емес, әрбір адамның міндетіне, керек 

десеңіз парызына айналуы тиіс деә отырып, білім беру жүйесінде сыбайлас 

жемқорлықты жою, бойына сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру жүйесі 

арқылы мәдениетті қалыптастыру және оған сыбайлас жемқорлықтан бас 

тарту ортасын қалыптастыру қажеттілігіне тоқталды.  

Іс-шараның мақсаты: 2050 жылы 30 дамыған елдердің қатарына 

қосылған, экономикасы дамыған мемлекеттің бәсекеге қабілеті, парасатты 

мықты,  саналы тұлғасын қалыптастыру екенін түсіндірді. 
      

 
 

Жасөспірімдер мен, оқушылар арасында  жемқорлыққа қарсы күрес және жат 

іс-әрекеттердің  алдын алу жұмыстарын сынып жетекшілер мен ата-аналар,  

психолог, тәрбие орынбасарлары  бір-бірімен тығыз байланыс жасай отырып 

жүргізу тиімді әдіс екенін, сондай ақ қалалық ІІД-нің сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы бөлімінің қызметкері сыбайлас жемқорлық көріністерімен кездесу 

өткізіп, азаматтардың әрекет ету тәртібін түсіндіретін, сондай–ақ мұндай 

фактілерге жәрдемдесу үшін жауапкершілік туралы жаднамаларды 

оқушыларға таныстыру, әрекет ететін  жолдарын түсіндіру жұмыстары жыл 

бойы тәрбие сағаттарында сынып жетекшілері мен мектеп инспекторының 

қатысуымен ұйымдастыру қажет екенін түсіндіріп өтті. Сонымен бірге 



жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

тақырыптарды, тұрақты айдарлар мен жарияланымдарды, брошюралар, 

буклеттер мен жаднамаларды тұрақты талдау жұмыстары мен оқушылардың 

ой – пікірлерін білу мақсатында дөңгелек үстелдер және пікірталас  алаңдары 

ұйымдастырылу қажеттілігі айтылып , оқушыларды сыбайлас жемқорлықты 

жою мақсатында бірлесе жұмыс жасауға шақырды. 

 
 

               
 

 
 

 

 

                Гимназия директоры:                      Г.А.Абдраманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.11.19 ж  күні №67 гинмазияда 5-6 сынып оқушыларымен  

«Бала құқығы конвенциясы» тақырыбында Нұр-Сұлтан қаласы  

полиция қызметкерлерімен өткен кездесу. 

 

 Анықтама 

 

25.11.19 күні Нұр-Сұлтан қаласы полиция басқармасы қызметкері 

майор Гүлмира мен бірлікте 5-6 сынып оқушыларын «Бала құқығы 

конвенциясы» тақырыбына қатысты заңмен таныстырды. Оқушыларға 1924 

жылғы Бала құқықтарының Женева декларациясында және 1959 жылғы 20 

қарашадағы Бас Ассамблея қабылдаған Бала құқықтары декларациясында 

қамтылғанын және оның Жалпыға бірдей адам құқықтарының 

декларациясында, Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық 

пактте (атап айтқанда, 23 және 24-баптарда), Экономикалық, әлеуметтік және 

мәдени құқықтар туралы халықаралық пактте (атап айтқанда, 10-бапта), 

сондай-ақ балалардың игілігі мәселесімен айналысушы мамандандырылған 

мекемелер мен халықаралық ұйымдар мен балаларды қорғауға және олардың 

игілігіне қатысты ақпараттар беріліп, оқушыларға дәріс оқылды. Сонымен 

қатар, жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында әлімжеттік пен зорлық-

зомбылыққа  қарсы тақырыптарды, тұрақты айдарлар мен жарияланымдарды, 

брошюралар мен жаднамаларды талдау жұмыстары жүргізілілді.  

Оқушылардың ой – пікірлерін білу мақсатында оқушы өміріне, мектеп 

өміріне қатысты сұрақ-жауаптар мен әңгіме-сұхбаттар болды. Қандайда бір 

қылмысқа байланысты бір күдікті істерді байқаған жағдайда сенім телефон 

арқылы хабарлап іс-әрекеттің алдын алуға болатыны туралы айтып өтті. 

 

                  
 

                         
 

         Гимназия директоры:                         Г.А.Абдраманова 


