
      2019-2020 оқу жылының І жартыжылдығында жүргізілген 

 «Адал ұрпақ» ерікті мектеп клубының жұмысы 

 

І.  2019-2020 оқу жылында  гимназияда «Адал ұрпақ» ерікті мектеп 

клубының мүшелері құрылған. 

1. Балғабек Ердәулет - клуб жетекшісі  

2. Кеңшілік Рауан- клуб жетекшісі орынбасары 

3. Кәріғожа Қайсар-мүшесі 

4. Өміртай Диас-мүшесі 

5. Көріпбай Нұрбол-мүшесі 

6. Сайлаубаев Айнабек-мүшесі 

7. Хамит Абай-мүшесі 

8. Еркінбай Рамазан-мүшесі 

9. Шоқанұлы Хантемір-мүшесі 

10. Жеңіс Кәрім-мүшесі 

11. Жұмахан Саят-мүшесі 

12. Оралбай Нұржан-мүшесі 

13. Ақылбек Жасұлан 

14. Беймұханбетов Рахат-мүшесі 

15. Пернебек Диас-мүшесі 

Гимназияда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

бойынша «Адал ұрпақ» ерікті мектеп клубының жұмыс жоспары бойынша  

оқушылар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу және іс-шаралар 

ұйымдастыру денешынықтыру пәні мұғалімі Балғабек Ердәулет жетекшілік 

етеді. 

Гимназия  қабырғасында оқушыларға арналған ақпаратық «Парасатты 

азамат» бұрышы жасалған. Бұрыштардың басты мақсаты азаматтылыққа, 

отансүйгіштікке, адамның құқықтарына, бостандықтарына және міндеттеріне 

құрметті, адамгершілік сезімдер мен этикалық сананы, сыбайлас 

жемқорлыққа төзбеу мәдениетін, еңбексүйгіштікке, оқуға, еңбекке, өмірге 

жасампаздықпен қарауға тәрбиелеу. Патриотизм, отан үшін мақтаныш, 

қоғамдық тәртіпке құрмет, еңбексүйгіштік, жауапкершілік, тәртіп, құқықтық 

негіздерді білу және құрметтеу сияқты жеке тұлғаның қасиеттерін дәріптеу.  

 

                   



 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы алдын алу жұмыстарының бірі гимназия 

оқушылары, ата-аналары үшін арнайы «Сенім» жәшігі  орналастырылған. 

жәшікке өзінің ашық ойы мен пікірін, ұсыныстарын білдіру мақсатында.  

Гимназия оқушыларына  құқықтық сауаттылық пен жемқорлыққа қарсы 

күрес дәрісін ұйымдастыруда арнайы «Медиация»  оқу орталығы құрылып, 

Нұр-Сұлтан қаласы «Заңгерлік және медиация орталығынан» маманы Еспаев 

Бақытбектің жетекшілігімен ерікті топ оқушыларына құқықтық оқу 

сауаттылығы бойынша кездесу, дөңгелек үстелдер ұйымдастырылып 

отырады.  

2.09.2019 күні  Нұр-Сұлтан қаласының 67 гимназиясында «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес және алдын алу» тақырыбына СЖҚКА-нің 

маманы Ашиков Асылхан Амангелдиевич оқушылармен кездесу өткізді. 

Жалпыр 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. 

 

      

Мектеп оқушылары арасында «Адал ұрпақ» ерікті мектеп клубы 

мүшелерімен бірлікте жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

бойынша жұмыс жүргізу сынып жетекшілер мен мектеп инспекторы А. 

Қайырбекова  оқушыларға арналған дәрістер өткізіліп отырады.  

 

                    
 



           Педагог-психологтары З. Амиргалиева, Н. Ергешбай және  сынып 

жетекшілері  оқушыларға сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру бойынша «Адал ұрпақ» ерікті мектеп клубының жұмысын 

насихаттай отырып, сынып сағаттарына қатысып тәрбие жұмыстарын 

жүргізеді 

Қыркүйек айында өткізілген ата-аналар жиналысында гимназиямыздың 

мәдени залында Сарыарқа аудандық ІІД басқармасы өкілдерінің қатысуымен 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске арналған іс–шаралар және сыбайлас 

жемқорлық туралы заңмен таныстыру жиналысы өткізілді. Жасөспірімдер 

мен оқушылар арасында  жемқорлыққа қарсы күрес және жат іс-әрекеттердің  

алдын алу жұмыстарын сынып жетекшілер оқушылар арасында кең ауқымда 

жан-жақты түсіндіріп отырады 

 

                      

2019 жылдың қазан айында  күні жазушы, журналист,"Егемен Қазақстан" 

газетінің тілшісі, Қазақстан жазушылар одағының, "Мәдениет" қайраткері 

құрмет белгісінің, "Ақпарат саласының үздігі" төсбелгісінің иегері Жақсыбай 

Самрат мырзамен "Қаламгер - руханият шырақшысы" атты кездесу өткізілді. 

Кездесу барысында Жақсыбай мырзаның кітаптарына қызыққан оқырман 

оқушыларымыз өздерін қызықтырған сұрақтарын қойып, тәрбиелік мәні бар 

ақпараттар мен жауап алды. Жәнеде кездесу соңында Жақсыбай мырза өзінің 

еңбектерінен гимназия кітапханасына және кеш жүргізушісі Мекембаева 

Аружанға "Бұралаң заман" кітабын табыстады. 

 

          



07.11.2019 күні  Нұр-Сұлтан қаласының «Заңгерлік және медиация 

орталығынан» Карымсаков Муктар Төленович  біздің 5,6,7,8 сынып 

оқушыларымен кездесу өткізді.Соңғы жылдары біздің қоғамда медиация 

ұғымы азаматтық құқықтық қарым-қатынас кеңістігінде көп қолданып, тілдік 

қорымызда жиі пайдалана бастағандығын айта келіп, медияцияның мақсаты 

бейтарап, әділ, жанжал нәтижесіне мүделі емес тараптың қатысуымен өтетін 

дауларды реттеу екендігіне тоқталады. 

 

                                        

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. 

 

              
 

 

             
 

 

 

 



Гимназия оқушылары үшін «Адалдық дүкені» - тәрбие мекені болмақ 

қажетті заттарды алып, алынған тауар үшін ақшаны  қайырымдылық 

мақсатында жұмсалады. Затты  сатып алушылар өздеріне қызмет көрсетпек.   

 Мұндай дүкендерді ашу балалар мен  жастардың жағымды моральдық 

қасиеттерін, соның ішінде ішкі парасаттылық пен адалдықты тәрбиелеуге 

бағытталып отыр. 

 

 

 

 

Гимназия директоры                          Г. Абдраманова 

 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


