
2020-2021 оқу жылының 1 семестріне  

«Музыкалық колледж – дарынды балаларға арналған музыкалық 

мектеп-интернат» кешені» ММ-де  

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жоспарын іске асыру туралы 

ақпарат 

 

2020 жылдың қыркүйек айында жастар ұйымын тарта отырып, 

«Музыкалық колледж – дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-

интернат» кешені» ММ-нің 2020-2021 оқу жылына арналған сыбайлас 

жемқорлық көріністеріне төзбеушілікті қалыптастыру жөніндегі жоспары 

бекітілді. Ай сайын Кешен сайтына «Парасаттылық сағаты» ақпараттық 

сағаты жарияланады. Қараша айында МК-ЖК (музыкалық колледждің жастар 

комитеті) «Stop жемқорлық» тақырыбында вайндар мен бейне-роликтер 

түсірілімін ұйымдастырды. Қыркүйек айында Кешен басшысы «Stop 

жемқорлық» акциясын іске асыру аясында «Адалдық алаңы» бағдарламасы 

студиясының тікелей эфиріне қатысты. Сынып жетекшілері айына бір рет 

студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымын қалыптастыру 

мақсатында тақырыптық сынып сағаттарын өткізеді. Қыркүйек айында 

Кешенде белсенді студенттер қатарынан «"Sanaly urpaq» клубы жұмыс істей 

бастады. Клуб төрағасы – «Ән салу» бөлімінің 3 курс студенті Сакенов Адай. 

Клуб төрағасы, мүшелері тәрбие жұмысы жөніндегі жетекшінің 

орынбасарымен бірлесіп «Sanaly urpaq» клубының жұмыс жоспарын 

құрастырып, клуб активін таңдады. Қазіргі уақытта клуб белсенді жұмыс 

жүргізуде.  

Қашықтықтан оқыту кезеңінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 

шеңберіндегі барлық іс-шаралар Online-форматта жүргізіледі.  

 

 

Басшы        С.К. Сыздыков  

 

 

 
Орынд.:  

А.А. Карашина  

87051466269 



2020-2021 оқу жылының 1 семестріне  

«Музыкалық колледж – дарынды балаларға арналған музыкалық 

мектеп-интернат» кешені» ММ-де  

отбасылық – тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл 

жоспарын іске асыру туралы ақпарат  

 

2020 жылдың қыркүйек айында «Музыкалық колледж – дарынды 

балаларға арналған музыкалық мектеп-интернат» кешені» ММ-нің отбасылық 

– тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл жоспары бекітілді. 

Жоспарды жүзеге асыру үшін сынып жетекшілері айына бір рет тақырыптық 

сынып сағаттарын өткізеді. Колледж психологы ашық тақырыптық іс-

шараларын өткізеді. Осындай іс-шаралардың бірі 2020 жылдың 13 

қарашасында Кешен психологының тікелей эфирі ресми Инстаграм арнасында 

«Қатыгездік пен зорлық-зомбылықсыз үй» эфирінің тақырыбы болды. 

Музыкалық колледж студенттері өздерінің психологиялық мәселелерін шешу 

мақсатында колледж психологының WhatsApp-қа тікелей қоңырау шалу 

немесе колледж сайтында көрсетілген телефондар бойынша жасырын қоңырау 

шалу мүмкіндігіне ие. Колледж сайтында психологиялық қызмет бағыты бар, 

онда қызықтыратын сұрақтар бойынша қажетті ақпаратты табуға болады. 

Колледж психологы басшының оқу ісі жөніндегі орынбасарымен бірлесіп 

бейімделу кезеңін іске асыру мақсатында 1 курс студенттерімен скринингтер 

өткізеді. Колледж психологы жоспар бойынша студенттермен ZOOM 

платформасында тақырыптық ақпараттық сағат өткізеді. 

 Қашықтықтан оқыту кезеңінде отбасылық – тұрмыстық зорлық-

зомбылықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл шеңберінде барлық іс-

шаралар Online-форматта жүргізіледі. 

 

Басшы        С.К. Сыздыков  

 

 
Орынд.:  

А.А. Карашина  

87051466269 

 

 



Информация 

по реализации плана по противодействию коррупции  

в ГУ Комплекс «Музыкальный колледж музыкальная школа – интернат 

для одаренных детей»  

на период 1 семестра 2020-2021 учебного года 

 

В сентябре 2020 года был утвержден план ГУ Комплекс «Музыкальный 

колледж музыкальная школа – интернат для одаренных детей» по 

формированию нетерпимости к проявлениям коррупции в Комплексе с 

привлечением молодежной организации на 2020-2021 учебный год. 

Ежемесячно на сайт Комплекса выставляется информационный час «Час 

добропорядочности». В ноябре месяце МК-МК (Молодежный комитет 

музыкального колледжа) организовал сьемку вайнов и видео – роликов на 

тему «Stop коррупция». В сентябре руководитель Комплекса принял участие 

в прямом эфире студии передачи «Адалдық алаңы» в рамках реализации акции 

«Stop коррупция». Классные руководители проводят раз в месяц тематические 

классные часы с целью формирования у студентов антикоррупционного 

мировоззрения. В сентябре в Комплексе стал функционировать клуб «Sanaly 

urpaq» из числа активных студентов. Председатель клуба студент 3 курса 

отделения «Пение» - Сакенов Адай. Председателем, членами клуба совместно 

с замистителем руководиетля по воспитательной работе составлен план 

работы клуба «Sanaly urpaq» и выбран актив клуба. В настоящее время ведется 

активная работа клуба.  

В период дистанционного обучения все мероприятия в рамках 

профилактики коррупции ведутся в Online – формате.  

 

 

 

Руководитель        Сыздыков С.К.  

 

 

 
Исп.  

Карашина А.А.  

87051466269 



Информация 

реализации плана по противодействию семейно – бытовых насилий  

в ГУ Комплекс «Музыкальный колледж музыкальная школа – интернат 

для одаренных детей»  

на период 1 семестра 2020-2021 учебного года 

 

В сентябре 2020 года был утвержден план ГУ Комплекс «Музыкальный 

колледж музыкальная школа – интернат для одаренных детей» по 

противодействию семейно – бытовых насилий. С целью реализации плана 

классные руководители проводят один раз в месяц тематические классные 

часы. Психолог колледжа проводит открытие тематические мероприятия. 

Одним из таких мероприятий стал прямой эфир психолога Комплекса 13 

ноября 2020 года на канале официальной инстаграмм страницы, тема эфира 

«Дом без жестокости и насилия». Студенты музыкального колледжа имеют 

возможности прямого обращения на WhatsApp психолога колледжа или 

анонимного звонка по указанным телефонам на сайте колледжа с целью 

решения своих психологических проблем. На сайте колледжа имеется 

направление психологическая служба, где можно найти необходимую 

информацию по интересующим вопросам. Психолог колледжа совместно 

с заместителем руководителя по учебной работе проводит скрининги со 

студентами 1 курса с целью реализации адаптационного периода. 

Психолог колледжа по плану проводит со студентами тематические 

информационные часы на платформе ZOOM. 

 В период дистанционного обучения все мероприятия в рамках 

профилактики и по противодействию семейно–бытовых насилий ведутся в 

Online – формате.  

 

Руководитель        Сыздыков С.К.  

 
Исп.  

Карашина А.А.  

87051466269 
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