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1. Жалпы ережелер 

1.1. Әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл жөніндегі кеңес 

(бұдан әрі-Кеңес) педагогтердің педагогикалық этиканы, колледждің басқа 

қызметкерлері мен студенттерінің этикалық мінез-құлық нормаларын 

сақтауы, педагогтердің, қызметкерлер мен студенттердің сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлық пен еңбек (оқу) тәртібін сақтауы 

мәселелерін қарайтын алқалы орган болып табылады.  

1.2. Кеңес студенттерге, оқытушыларға және колледж қызметкерлеріне 

демократиялық қызмет принциптерін сіңіру, мемлекеттік және қоғамдық 

борышқа адал көзқарасты тәрбиелеу, жалпыадамзаттық құндылықтарға 

қайшы келмейтін этикалық нормалардың сақталуын, қоғамдық мүлікке 

ұқыпты қарауды, оқу және еңбек тәртібін сақтауды бақылау үшін құрылады.  

1.3. Осы ереже "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 

заңдарына, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 

жылғы 11 мамырдағы № 190 бұйрығымен бекітілген педагогикалық әдеп 

қағидаларына, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әзірленді. 

2. Кеңестің негізгі міндеттері 

2.1. Педагогикалық этика бұзушылықтарының мониторингі, алдын алу және 

алдын алу.  

2.2.Ұжымның моральдық-психологиялық ахуалын жақсартуға, 

педагогикалық этиканы бұзумен байланысты жанжалды жағдайларды 

реттеуге ықпал ету.  

2.3.Педагогтердің жауапкершілігі туралы мәселені дұрыс қарау үшін қажетті 

және жеткілікті мән-жайларды жан-жақты, толық және объективті зерттеу.  

2.4.Педагогикалық әдепті бұзуға ықпал ететін себептер мен жағдайларды 

қарау және олардың негізінде білім беру ұйымының басшысына ұсынымдар 

әзірлеу.  

2.5. Жастарды кез-келген қоғамға жат көріністерге төзбеушілік рухында 

тәрбиелеу, Студенттердің құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің 

деңгейін арттыру.  

2.6. Студенттердің заңдылық пен құқықтық тәртіпті сақтауын жүйелі 

бақылауды жүзеге асыру.  

2.7. Студенттер арасында маскүнемдікке, маскүнемдікке, нашақорлыққа, 

жыныстық азғындыққа, зорлық-зомбылыққа қарсы күрес.  



2.8. Студенттер тарапынан да, колледж қызметкерлері тарапынан да оқу 

сабақтарын жүйелі түрде өткізіп жіберу, кешігу, әдепсіз мінез-құлық 

жағдайлары туралы істерді қарайды.  

2.9. Әр түрлі іс-шаралар кезінде студенттер жасаған тәртіптік және құқықтық 

бұзушылықтардың мінез-құлқын бақылау және объективті бағалау. 

2.10. Қоғамдық қатынастардың оқшауланған саласында жұмыс істейтін 

адамдарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты мінез-құлықты 

қалыптастыру; 

 2.11. Сыбайлас жемқорлық көріністерін уақтылы анықтау, олардың 

жағымсыз салдарын болдырмау.  

3. Кеңес Құрамы 

3.1. Кеңес құрамы колледж директорының бұйрығымен бекітіледі.  

3.2. Кеңес жұмысына ағымдағы басшылықты директордың тәрбие работе 

жөніндегі орынбасары жүзеге асырады. Кеңес өз жұмысында педагогикалық 

кеңеске есеп береді.  

3.3. Кеңес колледждің лауазымды тұлғалары қатарынан құрылады, олардың 

міндеттеріне студенттердің қызметіне сәйкестігін, ішкі тәртіп ережелерінің 

орындалуын бақылау кіреді.  

3.4. Кеңес құрамына: - директордың ОВР жөніндегі орынбасары-кеңес 

төрағасы кіреді. - кадр бөлімінің меңгерушісі-Кеңес хатшысы. Кеңес 

мүшелері: - директордың УР, УМР, УПР жөніндегі орынбасарлары; - ОППО 

бастығы; - бөлімше меңгерушілері; - білім басқармаларының (бөлімдерінің) 

өкілдері; - индустриялық кеңестің төрағасы; - кемінде екі педагог; - еңбек 

сіңірген демалысқа шыққан педагогтер 

 3.5. Кеңес мүшелері студенттер ұжымының өкілдері бола алады.  

4. Кеңестің функциялары 

4.1. Отырыста педагогтің жауапкершілігі мәселесін қарау кезінде Кеңес 

мынадай мәселелерді шешеді:  

1) педагогтің жауапкершілігін қарау үшін негіз болып табылатын нақты іс -

әрекет (әрекетсіздік) орын алған ба;  

2) бұл іс-әрекет (әрекетсіздік) этиканы бұзу болып табыла ма;  

3) педагог этиканы бұзған ба, жоқ па;  

4) педагогтың кінәсі бұзушылық жасауда көрінеді ме. Қарау қорытындысы 

бойынша кеңес білім беру ұйымының басшысына педагогке тиісті жаза 

қолдануды және (немесе) қолданбауды ұсынады.  



4.2.Кеңес тәртіптік теріс қылық жасаған адамдарға мынадай тәртіптік 

жазаларды қолдану туралы ұсыныс енгізеді: ескерту; сөгіс; қатаң сөгіс; • 

тиісті негіздер бойынша еңбек шартын бұзу (студенттер үшін - колледжден 

шығару).  

4.3. Кеңес материалдық залал келтірген адамдарды материалдық 

жауапкершілікке тарту туралы ұсыныстар енгізеді. 

4.4. Егер Кеңес 18 жасқа толмаған азаматқа жаза қолдану туралы шешім 

шығарса, ол кінәлі адамның ата-анасына болған оқиға туралы хабарлауға 

міндетті. Басқа жағдайларда - кеңестің қалауы бойынша. 

 4.5. Егер тәртіптік құқық бұзушылық туралы істі қарау кезінде бұзушылық 

өзінің сипаты бойынша қылмыстық құқық бұзушылық белгілеріне жататыны 

анықталса, Кеңес құқық бұзушыға қатысты материалдарды құқық қорғау 

органдарына жіберуге міндетті. 

 4.6. Кеңестің шешімдері бүкіл ұжымның назарына жеткізілуі тиіс. Кеңес 

шешімінен үзінді қажет болған жағдайда бұйрықпен ресімделеді және 

студенттің немесе қызметкердің жеке ісіне қоса тіркеледі.  

4.7. Кеңес отырысқа қатысып отырған Кеңес мүшелері санының жай 

көпшілік даусымен шешімдер қабылдайды. Дауыстар тең болған кезде 

төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады. Кеңес мүшелері дауыс 

беру кезінде қалыс қала алмайды. Кеңес төрағасы болмаған жағдайда оның 

тапсырмасы бойынша кеңес мүшелерінің бірі төрағаның міндетін атқарады.  

4.8. Құқық бұзушы келмеген жағдайда Кеңес тәртіптік жаза туралы тиісті 

шешім қабылдайды және келмеген адамның назарына жеткізеді. 

5. Тәртіптік кеңестің жұмыс тәртібі 

5.1. Кеңес жұмысты қажеттілігіне қарай жүзеге асырады. 

 5.2. Материалдардың түсуіне қарай өз отырыстарында өз құзыретіне 

жатқызылған мәселелерді қарайды.  

5.3. Кеңестің отырыстары сабақтан тыс уақытта өткізіледі және оның 

құрамының жартысы болған кезде заңды болып саналады. Кеңес 

отырысының орны мен өткізілуі туралы оқу ұжымының мүшелері кеңінен 

хабардар етіледі.  

5.4. Кеңес отырыстары хаттамамен ресімделеді. 

 5.5. Кеңес отырысындағы материалдарды кеңес төрағасы, орынбасары 

немесе мүшесі баяндайды. Баяндамадан кейін Кеңес құқық бұзушылардың, 

куәгерлердің түсініктемелерін және қатысушылардың сөздерін тыңдайды.  



5.6. Студенттердің дербес істерін қарау кезінде білім алушылармен бірге 

отырысқа академиялық топтардың куратор-тәлімгерлері, топтардың 

старосталары, ата-аналар шақырылады.  

5.7. Қарау нәтижелері бойынша кеңес шешім қабылдайды: - құқық бұзушыны 

талқылаумен шектелу; - құқық бұзушыға жәбірленушіден немесе оқу 

орнының ұжымынан көпшілік алдында кешірім сұрауды ұсыну; - әкімшілік 

алдында құқық бұзушыны тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы өтініш 

жасау; колледжден шығару, жұмыстан босату. - құқық бұзушыны тиісті 

жауапкершілікке тарту туралы мәселені шешу үшін материалдарды 

кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссияға немесе әкімшілік 

органдарға жіберу. 

 5.8. Ұжымдағы заңдылық пен құқықтық тәртіптің жай-күйін талдау, 

жалпылау және зерделеу негізінде Кеңес тиісті органдарға заңдылықты 

бұзуға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою туралы ұсыныстар мен 

ұсынымдар енгізеді. 

6. Кеңестің құқықтары мен міндеттері 

6.1. Кеңес отырыста құқық бұзушылардың жеке істерін қарайды.  

 6.2.Кеңес өз құзыреті шегінде:  

1) өз отырыстарында педагогтер мен қаралатын мәселелерге қатысы бар 

адамдарды тыңдайды;  

2) білім беру ұйымының алдында тұрған міндеттерді орындау үшін қажетті 

құжаттарын, материалдары мен ақпаратын сұратады;  

3) педагогтерден және қаралатын мәселелерге қатысы бар адамдардан 

түсініктемелер және (немесе) түсініктемелер талап етеді;  

4) қаралатын мәселелерге қатысы бар адамдардан түсініктемелер және 

(немесе) түсініктемелер талап етеді; педагогикалық әдепті бұзу 

фактілеріне тексеру жүргізу туралы білім беру ұйымының басшысына 

ұсыныстар енгізеді;  

5) білім беру ұйымының басшысына еңбек тәртібін нығайту, педагогикалық 

әдепті бұзушылықтардың профилактикасы жөнінде ұсынымдар енгізеді;  

6) білім беру ұйымының басшысының қарауына педагогикалық әдепті 

бұзғаны үшін жауапкершілік туралы ұсынымдар енгізеді;  

7) құзыретті мемлекеттік органдарға немесе тиісті лауазымды адамдарға 

кеңестің ұсынымдарын тиісті түрде қарамаған білім беру ұйымының 

лауазымды адамдарының жауапкершілігін қарау. 

 6.3. Ішкі істер органдарының, соттар мен прокуратураның ұсынымдары, 

жеке ұйғарымдары, хабарламалары бойынша оларды қарағаннан кейін 



әкімшілік бірлесіп қоғамдық Ықпал етудің кінәлі шаралары туралы 

хабарлайды. 

 6.4. Бір есепте тұрған білім алушылардың мінез-құлқын бақылауды жүзеге 

асырады. 

 6.5. Колледжде тәрбие жұмысын жоспарлауға қатысады. Құқық 

бұзушылыққа бейім жасөспірімдерді спорт секцияларына, үйірмелерге 

тартады.  

6.6. Құқық бұзушылықтардың жай-күйін талдайды және өз отырыстарында 

немесе ұжым жиналыстарында талқылайды. Колледж басшылығының шешім 

қабылдауы үшін педагогикалық кеңестің талқылауына проблемалық сұрақтар 

енгізеді.  

6.7. Құқықтық насихат бойынша көрнекі құралдарды жабдықтауға қатысады.  

6.8. Оқытушыларды, қызметкерлерді, студенттерді құқықтық тәрбие 

мәселелеріне қатысты заңнамадағы өзгерістер туралы хабардар етеді 


