
 

 

 



1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ 
1.1. Осы кодекс колледж студенттерінің мінез-құлқының негізгі ережелерін 

анықтайды. 
1.2. Студенттердің ар-намыс кодексі еліміздің мәдени, қоғамдық, 
экономикалық және саяси өміріне белсенді қатыса алатын бәсекеге қабілетті 

маманды қалыптастыру үшін студенттік орта арасында қолайлы жағдай 
жасауға бағытталған. 

  
2. СТУДЕНТТІҢ МӘРТЕБЕСІ 

Колледждің студенті – бұл:  
− Елдің  және колледждің жетістіктерін өз игілігі ретінде қабылдайтын 

патриот; 
− оқуға деген адал және шығармашылық қарым-қатынастың, заманауи 

технологияларды меңгеруге ұмтылған адал, шығармашылық қарым –
қатынастың  үлгісі; 

− білімді, өзін-өзі жетілдіруге ұмтылған, ұлттық және әлемдік мәдениетті 
білетін, басқа халықтардың дәстүрлерін сыйлайтын тұлға; 

− заңға бағынушы ,адамгершілік-құқықтық санасы бар азамат ; 
− колледждің білім беру, ғылыми-зерттеу, қоғамдық, мәдени, спорттық 
өмірінің белсенді қатысушысы. 

 
3. АР-НАМЫС КОДЕКСІНІҢ НОРМАЛАРЫ 

 3.1.  Колледж студенті Қазақстан Республикасының Конституциясы мен 
заңдарын, ішкі тәртіп ережелерін, жатақханада тұру ережелерін және оқу-

тәрбие процесін ұйымдастыру бойынша колледждің басқа да нормативтік 
актілерін сақтайды. 

3.2.   Колледж студенті Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерін, 
ұлттық мәдениетін, Қазақстанның тарихы мен мемлекеттілігін біледі және 

құрметтейді, колледждің дәстүрлерін ұқыпты сақтап, жүзеге асырады. 
3.3.  Колледж студенті колледждің миссиясы мен саясатын жүзеге асыруға өз 

жауапкершілігін сезінеді. 
3.4. Колледж студенті басқа студенттермен, педагогтармен және колледж 
әкімшілігімен қарым-қатынаста сыпайылық, әдептілік және зейінділік 

танытады. 
3.5. Колледж студенті кез келген адамға оның шығу тегі мен ұлтына, 

әлеуметтік мәртебесіне, діни немесе дүниетанымдық нанымдарына 
қарамастан құрметпен қарайды. 

3.6. Колледж студенті өз оқу міндеттерін қатаң орындайды, этикалық, 
академиялық және құқықтық бұзушылықтарға жол бермейді, соның ішінде: 

-өтірік айтпау; 
- шпаргалкаларды, білімді бақылаудың барлық кезеңдерінде көшіру ,көмек 

беру пайдалану, плагиат; 
- жоғары баға алу үшін туыстық немесе қызметтік байланыстарды пайдалану; 

- парақорлық  ; 
- педагогті алдау және оған беделсіз көзқарас; 



- себепсіз кешігіп қалу және кешігу.    
3.7. Колледж студенті Колледж мүлкінің сақталуына қамқорлық жасайды 

және оның аумағында вандализм көрінісіне жол бермейді. 
3.8.  Колледж студенті колледждің  Кітапханалық-ақпараттық ресурстарына 
ұқыпты қарайды, оларға ұқыпсыз немесе зиянды қарым-қатынасқа жол 

бермейді. 
3.9. Колледж студенті салауатты өмір салтын ұстанады, өзінің мәдени, 

адамгершілік және дене деңгейін арттыруға ұмтылады, колледждің 
қоғамдық-мәдени, ғылыми және спорттық өміріне белсене қатысады. 

3.10.  Колледж студенті колледжде де, одан тыс жерлерде де құқыққа қайшы 
әрекеттерге жол бермеуі тиіс. 

3.11. Колледж студенті елдегі тәртіптің тұрақсыздығына бағытталған 
ақпараттың таралуына жол бермеуі, сондай-ақ санкцияланбаған 

жиналыстарға, демонстрацияларға, митингілерге, пикеттерге, акциялар мен 
шерулерге қатысуға тиіс. 

3.12. Колледж студенті колледждің имиджіне және беделіне нұқсан 
келтіретін колледждің мүдделеріне қайшы келетін қандай да бір қызметке 

қатысудан бас тартады. 
3.13. Колледж студенті жоғары мәдениетті сақтайды, адамгершілік-рухани 
қасиеттерге құрмет көрсетеді, басқа студенттермен мәдени қарым-қатынасты 

сақтайды, кез келген жағдайда дұрыс шешім қабылдайды. 
3.14. Колледж студентіне төменгі курс студенттеріне немқұрайлы қарау және 

жоғары өлшемдерді көрсетуге жол берілмейді. 
3.15. Колледж студенті оқуға адал қарайды және колледждің қоғамдық 

өміріне белсенді қатысады. 
3.16. Колледж студенті ұқыпты көрінеді,оның сыртқы келбеті эстетикалық 

нормалар мен ішкі тәртіп талаптарына сәйкес келеді. 

3.17. Колледж студенті Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 

шілдедегі "Білім туралы" Заңының 5 бабының 14-1 тармағына "Орта білім 

беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптар"  

негізіне сәйкес киінеді : 

-№1.8 тармақшасы. Ұлдарға арналған мектеп формасы: пиджак, жилет, 

көйлек, шалбар кофта, джинси киюге рұқсат берілген. Қыздарға арналған 

мектеп формасы: пиджак, жилет, юбка, шалбар, кофта. Көйлектерді, кофта, 

джинстарды киюге рұқсат етілген. 

-№1.13 тармақшасы. Әртүрлі конфессиялардың діни тиесілілік киім 

элементтерін мектеп формасына қосуға жол берілмейді. 
3.18.  Колледжге кіре отырып, студенттер кездесу кезінде адамның жасына 

немесе мәртебесіне қарамастан барлық қызметкерлермен бірінші болып 
амандасуы тиіс. 

3.19.  Колледжге кіріп, жігіттер бас киімдерін шешіп алуы керек. Сыртқы 
киімді студенттерге киім ілгішке тапсыру керек. Оқу аудиторияларында, 
асханаларда, кітапханада сыртқы киімде  болуына жол берілмейді.  



3.20. Кодекстің ережелерін бұзуды анықтаған колледж студенті оны өз 
күшімен тоқтатуға немесе ол туралы Студенттік өзін-өзі басқару 

органдарына немесе әкімшілікке хабарлауға тиіс. 
 

4. АР-НАМЫС КОДЕКСІНІҢ НОРМАЛАРЫН БҰЗҒАНЫ  

ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК 
4.1.  Ар-намыс кодексі бірдей дәрежеде колледж студенттерінің сақтауы үшін 

міндетті болып табылады.   
4.2. Колледж студенттері Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес өз қызметі мен мінез-құлқына жауап береді.        
4.3. Ар-намыс Кодексінің нормаларын бұзу колледж студентінің 

мәртебесімен үйлеспейтін әрекет ретінде қарастырылады. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


