


І.Жалпы ережелер

Құқықтық тәрбие және құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңес колледж
оқушыларының  арасында  құқықтық  тәрбие  және алдын алу, білім алушылардың  құқықтық
санасын, моральдық-адамгершілік қасиеттерін құқықтық реформалардың мемлекеттік
бағдарламасына және Қазақстан    Республикасының    Конституциясында    көзделген
құқықтық мемлекетті құруға сәйкес қалыптастыру жөніндегі жұмыс үшін құрылады.

2. Негізгі міндеттер

• білім алушылар арасындағы құқық бұзушылық жағдайын зерттеу және талдау;
• қылмыстардың алдын алу және құқық бұзушылықтың;
• жастарды кез келген адамға төзбеушілік рухында тәрбиелеу;
• оқушылардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің деңгейін арттыру;
• білім алушылардың заңдылық пен құқықтық тәртіпті сақтауына жүйелі бақылауды жүзеге 
асыру;
• білім     алушылар     арасында    маскүнемдікпен, нашақорлықпен,    жыныстық араздықты 
таратумен, зорлық-зомбылыққа қарсы күрес;
• білім алушылардың құқықтық тәрбиесіне қатысатын барлық мүдделі ұйымдардың күшін 
үйлестіру, келісу.

3. Құқықтық тәрбие және құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі 
кеңестің құрамы:

• кеңес төрағасы (директор немесе директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары);
• төрағаның орынбасары;
• кеңес хатшысы және мүшелері;



• Педагогикалық және оқушы ұжымының өкілдері кеңес мүшелері бола алады.
Кеңес құрамында келесі секциялар жұмыс істейді:
• құқықтық оқыту және құқықтық білімді насихаттау,
• к;ұқық бұзушылықтың, маскүнемдіктің, нашақорлықтың және т. б. алдын алу. 
Кеңес құрамы колледж директорының бұйрығымен бекітіледі.

4. Кеңестің жұмыс тәртібі

4.1 Кеңестің және оның секциясының жұмысы оқу  жылына  жоспарланып отырады. Жұмыс
жоспары кеңес отырысында талқыланады және оны колледж директоры бекітеді.
4.2 Кеңес өзінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді өз отырыстарында   материалдардың
келіп түсуіне қарай, бірақ айына бір реттен кем емес қарайды.
4..3. Кеңес отырыстары сабақтан тыс уақытта өткізіледі және оның құрамының жартысы
болған кезде заңды болып табылады. Кеңес отырысының орны мен өткізілуі туралы оқу
ұжымының мүшелері кеңінен хабардар етіледі.
4.4. Кеңес отырыстары хаттамамен ресімделеді.
4.5. Кеңес отырысында материалдарды Кеңестің төрағасы, орынбасары немесе мүшесі
баяндайды. Баяндамадан кейін Кеңес құқық бұзушылардың,   куәлардың   түсініктемелерін
және қатысушылардың сөздерін тыңдайды.
4.6. Білім алушылардың жеке істерін қарау кезінде отырысқа білім алушылармен бірге топ
кураторлары, топ старосталары, ата-аналар шақырылады.
4.7. Қарау нәтижелері бойынша кеңес шешім қабылдайды:
• құқық бұзушыны талқылаумен шектелу;



• құқық бұзушыға  жәбірленушіге немесе оқу орнының  ұжымына  көпшілік алдында кешірім
жасауды ұсыну;
• әкімшілік алдында құқық бұзушыны тәртіптік жауапкершілікке   тарту   туралы   өтініш
жасау;
• колледж білім алушыларының құрамынан шығару туралы әкімшілікке өтініш беру;
• материалдарды кәмелетке толмағандардың  істері жөніндегі комиссияға жіберу;
• к;ұқық бұзушыны тиісті жауапкершілікке тарту туралы мәселені шешу үшін әкімшілік
органдар.
4.8. Ұжымдағы заңдылық пен құқық тәртібінің жай-күйін талдау, қорыту және зерделеу
негізінде Кеңес тиісті органдарға заңдылықты   бұзуға ықпал ететін себептер мен
жағдайларды жою туралы ұсыныстар мен ұсынымдар енгізеді.
4.9. Кеңес өзінің жұмысы туралы жылына кемінде бір рет педагогикалық ұжым
жиналысында және оқушылардың өзін-өзі басқару органдарында есеп береді.

5. Кеңестің құқықтары мен міндеттері

5.1. Кеңес құқық бұзушылық   жасаған, оқу тәртібін бұзуға, маскүнемдікке, бұзақылық
жасауға және өзге де моральдық іс-әрекеттер жасауға бейім адамдардың есебін жүргізеді.
5.2. Кеңес осы адамдармен жеке тәрбие жұмысын жүргізеді.
5.3. Кеңес отырысында құқық бұзушылардың жеке істерін талқылайды.
5.4. Ішкі істер органдарының, соттардың және прокуратураның ұсынымдары, жеке
ұйғарымдары, хабарламалары бойынша, оларды қарағаннан кейін әкімшілікпен бірлесіп,
кінәлі қоғамдық ықпал етудің қабылданған шаралары туралы хабарлайды.
5.5. ИДН  есебінде тұрған білім алушылардың мінез-құлқын бақылауды жүзеге асырады.
5.6. Колледжде құқық тәрбиелеу жұмысын   жоспарлауға қатысады. Құқық   бұзушылыққа
бейім жасөспірімдерді спорттық секцияларға, үйірмелерге тартады.
5.7. Құқық бұзушылықтың жай-күйін талдайды және талдау нәтижелерін өзінің
отырыстарында немесе ұжым   жиналыстарында   талқылайды. Колледж басшылығының
шешім қабылдауы үшін педагоикалық кеңестің талқылауына   проблемалық мәселелер
енгізеді.
5.8. Құқық бұзушылықтың алдын алу және құқықтық тәрбие жұмысын  ұйымдастыру. Осы
мәселелер бойынша   өз отырыстарында    колледждің    кұрылымдық    бөлімшелерінің
лауазымды тұлғаларын тыңдайды және оларды жақсарту жөнінде ұсыныстар береді.
5.9. Педагогикалық кеңес, ИДН алдында өзінің мінез-құлқын түзеген білім алушыларды
есептен шығару туралы өтініш жасайды.
5.10. Құқықтық насихат бойынша көрнекі құралдарды жабдықтауға қатысады.
5.11. Білім алушыларды құқықтық тәрбиелеу мәселелеріне қатысты заңнамадағы өзгерістер
туралы оқытушыларды, қызметкерлерді хабардар етеді.
5.12. Қоғамдық активті құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша жұмыстың заманауи
нысандары мен әдістерін оқытуды ұйымдастырады.
5.13. Колледж   әкімшілігі   алдында    құқық    бұзушылықтың   алдын    алу    және    құқық
бұзушылықтың алдын алу бойынша іс-шараларды жүзеге асыруда ерекше көзге түскен
қызметкерлерді көтермелеу және ішкі тәртіп ережелерін бұзуға кінәлі тұлғаларға тәртіптік
жаза қолдану туралы өтініш жасайды.
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