
«Бірлік негізгі мектебі» КММ 

Оқушылармен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 2021-2022 оқу жылына  

арналған жұмыс жоспары 

Мақсаты:  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім – тұлғаның адамгершілік, зияткерлік, мәдени тұрғыдан дамуы және 

сыбайлас жемқорлықты қабылдамаудағы белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет деңгейін қалыптастырып, халықаралық ынтымақтастықты дамыту. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет – 

бұл адамның саналы және адамгершілікпен сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілеті.  

№ Іс-шара 

 

Өтетін уақыты Орындалу  түрі Жауаптылар  

1 Мектеп оқулығы 

республикалық акция 

Қыркүйек Оқулықтар тарату Тәлімгер  

2 Сенім телефоны жыл бойы Тіркеу кітабы Психолог  

3 «Жемқорлыққа қалай 

қарсы тұруға болады?» 

тақырыбында сынып 

сағаты 

Қараша Сынып сағаты Сынып жетекшілері 

4 «Не жақсы , ал не жаман?» 

әңгіме 

Қараша 2 сынып оқушыларымен әңгіме Сынып жетекшілер 

5 «Кикілжін болған 

жағдайлар және оларды 

шешу жолдары» құқықтық 

тәрбие 

 

Желтоқсан 

баяндама Тәлімгер 

6 9 желтоқсан -

Дуниежүзілік 

жемқорлықпен күрес 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8 сынып жетекшілері 



күніне орай онкүндік 

ұйымдастыру: 

-«Біз жемқорлықпен қалай 

күресеміз?» сынып сағаты; 

-сурет байқауы; 

-«Антижемқорлық-

мемлекеттің болашақ 

саясаты» 

Желтоқсан 1-8 сыныптар; 

6-7 сыныптар; 

8- сыныптар; 

 

7 «Елімнің болашағы менің 

қолымда!» атты шығарма 

байқауы 

Қаңтар Шығарма байқауы Сынып жетекшілері 

8 Мемлекеттегі жемқорлық 

сұрақтары бойынша ашық 

тақырыптық сынып 

сағаттары 

Ақпан 

Наурыз 

Сынып сағаттары Сынып жетекшілері 

9 Жемқорлыққа қарсы және 

антижемқорлыққа 

бағытталған арнайы 

әдебиеттерді қолдану 

Сәуір Арнайы әдебиеттермен 

таныстыру 

Сынып жетекшілері 

13 Жемқорлыққа қарсы іс-

шараларының толық 

қамтылуын қарастыру 

мамыр Педкеңес  Тәлімгер 

 

 

Орындаған : Тәлімгер Б.В.Акпарова 

 



«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске» байланысты жүргізілген жұмыс түрлері 

Мектебімізде құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын алу мақсатында оқушылар мен ата-аналарға арналған мектептегі 

теріс әрекеттер, ұрлау және күшпен ақша алу жағдайларын кездестіру кезінде оқушылар өз ескертулерін жасап, 

өтініштерін хат жазу арқылы білдіретін арнайы «сенім жәшігі» ілінген. Бұл жәшікке келіп түскен өтініштер мен хаттар 

апта соңында мектеп әкімшілігінің қатысуымен алынып, жұмыс жүрізіліп, қаралады. Сонымен қатар, сенім телефондары 

жазылып, көрсетілген. 

Қыркүйек айында сыбайлас жемқорлыққа байланысты жұмыс жоспары жасалып, бекітілді. Мектеп басшысы 

С.Е.Бейсенбаев педагогикалық ұжыммен «Сыбайлас жемқорлықсыз ел – өркендеуші ел» тақырыбында жиналыс 

өткізді.  

Оқушылармен мектеп әкімшілігі, сынып жетекшілер «Жемқорлықсыз болашақ» тақырыбында жиналыс өткізіп, 

жемқорлыққа арналған заңның орындалуын қадағалау туралы айтып өтті. 

«Жемқорлықсыз қоғамға қадам» тақырыбында дебат, «Заң талабы заман талабы» атты тақырыпта тәрбие сағаттары 

өткізілді. 

«Біз жемқорлыққа қарсымыз» тақырыбында 5-6 сыныптар арасында сурет көрмесі ұйымдастырылып, 7-8 сыныптар 

арасында ой толғау (эссе) жазылды. 

 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0md-pwMLLAhWFIJoKHfuKBrsQFghbMAs&url=http%3A%2F%2Fsn.kz%2Fsn-aleumet%2Fitem%2F5055-sybajlas-zhem-orly-syz-el-rkendeushi-el-ta-yrybynda-seminar-tti&usg=AFQjCNG24ERf5zKyGTR-0uzB_8poTBwyMA&bvm=bv.116636494,d.bGs


Ата-аналардан сауалнама алынып, қорытындысы шығарылды. Нәтижесінде, сауалнамаға 6  ата-ана қатысып, ой бөлісті. 

Мектеп оқушыларының арасында бопсалауды болдырмаудың алдын алу мақсатында сауалнама алынып, қорытындысы 

шығарылды. Сауалнамаға 8 оқушы қатысып, ойларын ортаға салды. 

Күнделікті оқу процесінде жемқорлыққа жол бермеу мәселелері үнемі қадағаланып отырады. 

Білім беру ұйымдарында ата-аналардан ақша жинау туралы фактілерінің орын алуын болдырмау мақсатында 

мұғалімдермен, сынып жетекшілермен үнемі жиналыстар өткізіліп, түсінік жұмыстары жүргізіліп тұрады. 

 
 

             Тәлімгер: Б.В.Акпарова 


