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  Қазақстан халқының құқықтық мәдениеті мен құқықтық санасын 

қалыптастыру, құқықтық мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру жобаның 

мақсаты болып табылады 

 

Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет:  

 

* Құқықтық білім беру негіздерін дәріптеу бойынша кең ақпараттық науқан 

жүргізу. 

* Еңбек ұжымдарында құқықтың әртүрлі аспектілері бойынша оқыту 

дәрістерін ұйымдастыру және өткізу. 

* Құқықтары бұзылған жағдайда қабылдануы қажет іс-әрекеттер бойынша 

ұжыммен және білім алушылармен шеберлік сыныптарын ұйымдастыру 

және өткізу. 

* Колледжде құқықтық мәселелер бойынша семинарлар ұйымдастыру және 

өткізу. 

* ҮЕҰ өкілдерін ұжымның және білім алушылардың құқықтық санасын 

арттыруға бағытталған жобаларды іске асыруға тарту 

* Құқықтың түрлі салалары бойынша білім беру және тәжірибеге 

бағытталған іс-шаралар кешенін өткізу.                         

                                                        

Жоспар 

 

№ 

р/с 

 

Іс-шаралар атауы 

 Орындалу 

мерзімі 

Аяқтау 

нысаны 

 

Жауаптылар 

1 Білім алушылар арасында 

парасаттылық мәдениетін 

қалыптастыру шеңберінде 

дәрістер өткізу 

Жыл 

ағымында 

Дәріс  ТЖ бойынша 

орынбасар топ 

кураторлары 

2 Білім алушылардың сенім 

телефонының, жеке және заңды 

тұлғалардың өтініштеріне 

арналған жәшіктің жұмысы 

туралы мәліметтерін жеткізу 

Тұрақты  Таныстыру 

парағы 

Колледж 

әкімшілігі 

3 Құқық бұзушылықтар бойынша 

колледжішілік есепте тұрған 

білім алушылармен жұмыс 

Жыл 

ағымында 

Анықтама  ТЖ бойынша 

орынбасар топ 

кураторлары, 

психолог 



4 Жатақханада және тұрғылықты 

жерінде тұрудың тәртібі мен 

ережелері туралы ережелерді 

сақтау бойынша рейдтік іс-

шаралар 

Жыл 

ағымында 

ТҮЖ акті ТЖ бойынша 

орынбасар топ 

кураторлары 

психолог ,       

УИП ГЮП 

ОМПС 

5 Құқық қорғау органдарының 

өкілдерімен әңгімелесу 

Жыл 

ағымында 

Дәріс  

Фото есеп 

ТЖ бойынша 

орынбасар топ 

кураторлары 

УИП ГЮП 

ОМПС 

6 Тақырыптар бойынша 

профилактикалық әңгімелер: 

- «ҚР қоғамдық 

орындарындағы әкімшілік 

жауапкершілік». 

- «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл». 

- «Экстремизм мен терроризмге 

қарсы іс-қимыл туралы».  

–«Бопсалау үшін кәмелетке 

толмағандардың қылмыстық 

жауапкершілігі».  

- Кәмелетке толмағандардың 

спирттік ішімдіктер мен есірткі 

құралдарын пайдаланғаны үшін 

жауапкершілігі» 

 

 

 

 

 

Жыл 

ағымында 

 

 

 

 

 

Дәріс  

 

 

 

 

 ТЖ бойынша 

орынбасар топ 

кураторлары 

Психолог ,       

УИП ГЮП 

ОМПС 

7 «Есірткіге жол жоқ» акция Жоспарға 

сәйкес 

Фото есеп ТЖ бойынша 

орынбасар топ 

кураторлары 

Психолог,       

УИП ГЮП 

ОМПС ОП 

8 ОАА өкілдерімен дөңгелек 

үстел 

Жоспарға 

сәйкес 

Фото есеп ТЖ бойынша 

орынбасар топ 

кураторлары 

Психолог, ОАА        

9 Адалдық туралы кураторлық 

сағат 

Жоспарға 

сәйкес 

Фото есеп ТЖ бойынша 

орынбасар топ 

кураторлары 

10 Колледж сайтында «Құқықтық 

мәдениеті» арнайы жобасының 

тұжырымдамасын іске асыру 

жөніндегі жоспарды 

орналастыру 

 

қаңтар 

Жоспар  

ТЖ бойынша 

орынбасар  



11 Оқушыларға арналған «Құқық 

бұзушылық және жаза» 

тақырыбындағы дәріс 

 

қазан 

 

Әзірлеу 

ТЖ бойынша 

орынбасар топ 

кураторлары 

12 Құқықтық мәселелер бойынша 

жетім және ОБПР санатындағы 

балаларға көмек көрсету 

   

Тұрақты  

 

Ұсыныстар 

ТЖ бойынша 

орынбасар топ 

кураторлары 

Психолог 

13 Кәмелетке толмағандар 

арасында құқық қорғау 

органдары мен прокуратура 

қызметкерлерімен құқықтық 

сауаттылық бойынша кездесу 

 

наурыз 

 

Фото есеп 

 

ТЖ бойынша 

орынбасар  

14 Колледж сайтында 

«Құқықтарды әркім білуі 

керек»  жадынамасын 

орналастыру 

Қыркүйек  Жадынама  ТЖ бойынша 

орынбасар  

15 Жастардың құқықтық 

сауаттылығы бойынша 

бейнероликтер көрсету 

Жыл 

ағымында 

Фото есеп ТЖ бойынша 

орынбасар  

16 «Бірге есірткісіз салауатты 

болашақ» тақырыбындағы 

дөңгелек үстел 

Қараша  Фото есеп ТЖ бойынша 

орынбасар топ 

кураторлары 

Психолог 

17  Этномәдени бірлестіктердің 

өкілдерімен мәдениет, дәстүр 

және туған өлкенің тарихы 

туралы кездесу 

 

Мамыр  

 

Фото есеп 

ТЖ 

бойынша 

орынбасар  

  

   Негізгі күтілетін нәтижелер:  

 Өз құқықтары туралы ақпараттандырылған азаматтар санын көбейту 

 Өздерінің құқықтық мәселелерін шешкен адамдар санының артуы 

 Ұсақ құқық бұзушылықтар деңгейін төмендету 

 Құқықтық мәселелер бойынша консультанттар санын ұлғайту. 

 

Директордың ТЖ бойынша орынбасары                    М.Ж.Тикенов 
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