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М.Жұмабаев атындағы жоғары колледж студентінің этикалық кодексі
Сіздер М.Жұмабаев атындағы жоғары колледжіне оқуға түстіңіздер, енді
сіздерде жаңа студенттік өмір басталады. Сіздер күн сайын көп
уақыттарыңызды колледжде, оқу аудиторияларында, жатақханада өткізетін
боласыздар. Басқа ұйымдарда сияқты біздің колледжде де белгілі тәртіп
нормасы, қарым-қатынас ережелері бар, оларды әрбір студент сақтау қажет.
Естеріңізде болсын, сендердің колледждегі беделдерің және болашақ
мамандықтарыңыз - жүріс-тұрыстарыңыз бен тәртіптеріңізге байланысты.
1. Өткізу жүйесі. Колледжде тәртіп сақтау мен құқықбұзушылықтың
алдын алу мақсатында қатаң түрдегі өткізу жүйесі іске асырылады.
Колледжге кірерде күзетші және кезекші вахтер болады. Колледжге
кіргенде міндетті түрде студенттік билетіңізді ұсынуыңыз керек.
2. Амандасу. Колледжде, студенттерді әдеп ережелерін сақтайтын үлкен
адамдар ретінде қабылдайды.
3. Киім. Ғимаратқа кірген кезде ер адамдар міндетті түрде кез келген бас
киімді шешуі тиіс. Шолақ шалбармен және спорт киімінде күзетші
колледжге кіргізбейді.
4. Сөйлеу этикеті.
- таныс емес және үлкен адамдарға «Сіз» деп сөйлеу;
- оқытушылар мен қызметкерлермен сөйлескен кезде тұрпайы сөйлеуге
жол бермеу;
- жаргон, әдепсіз сөздерден аулақ болыңыздар;
- былапыт сөздерді қолданбаңыздар, бұл тіл тигізу болып табылады
және колледжде оған қатаң тыйым салынған.
5. Сабаққа кешігу және сабақты босату. Студенттер аудиторияда
оқытушыдан бұрын болулары қажет. Ал кешігіп қалған жағдайда, есікті
қағып, абайлап ішке кіріп, амандасу қажет, кешірім сұрап, кіруге рұқсат алу.
Егер рұқсат берілсе, басқалардың назарын аудармай, аудиториядағы бос
орынға отыру тиіс. Әрбір босатқан сабақты колледждің әлеуметтікпсихологиялық қызметі топ журналына енгізіп отырады, кейін ол мәліметтер
бөлім меңгерушісінің назарына жеткізіледі. Себепсіз сабақ босатқан күндері
көп болған жағдайда студент колледж студенттері құрамынан шығарылады.
5. Кітапхана. Студенттің оқуда жетістікке жетуі кітаппен өз бетімен
жұмыс істей алуына байланысты. Оқу залы мен абонементте колледж
кітапханасын қолданудың Ережелері бар. Бұл Ережелерді есте
сақтаңдар!
6. Салауатты өмір салты. Егер колледж маңында есірткі заттарды
қолданып, таратқан жағдайда студент жедел түрде оқудан шығарылады.
Алкоголь сусындарды, оның ішінде сыра ішкен үшін де, колледж ішінде,
қаланың көпшілік орындарында маскүнем күйде болған жағдайда да
студент жедел түрде оқудан шығарылады.
7. Тамақтану және гигиена. Арнайы белгіленген орында тамақтану қажет,
аудиторияларда және жүріп бара жатып тамақтануға тыйым салынады.

Үстелдің үстінде қоқыс қалдыруға, төгіп-шашуға, артынан ыдыс, сағыз
қалдыруға жол берілмейді.
8. Телефон байланысы. Студенттердің көбінде ұялы телефон бар. Оқу
сабақтары және кез келген іс-шаралар кезінде ұялы телефон өшірілуі
тиіс. Бұл жағдайларда телефонмен сөйлесудің этикалық нормаларын
қатаң түрде бұзу болып есептеледі. Қажет болған жағдайда сабақтан
кейін сөйлесуге болады.
9. Көпшілік іс-шаралар. Студенттер жиі әр түрлі іс-шараларға қатысып
тұрады: жиналыстар, салтанатты отырыстар, іскерлік кездесулер,
концерттер, үлкен акт залдарында өтетін мерекелер. Қатысушыларға
сыйластық білдіріңіздер, тыныштық пен тәртіп сақтаңыздар. Егер сізге ісшара кезінде кіріп-шығу қажет болса, тез әрі шу шығармай жасаңыз.
10. Егер қиындықтар туындаса.
Туындаған мәселенің сипатына байланысты келесі мамандардың
көмегіне жүгініңіздер:
- оқу корпусындағы күзетшіге;
- бөлім меңгерушілеріне;
- медпунктке (жатақхананың 1-ші қабатында).
- топ кураторына.
Жатақхана тұрғындарының құқықтары мен міндеттері
Жатақханада тұратын студентердің құқығы:
 жатақхананың мәдени-тұрмыстық бөлмелерін, жабдықтар мен ұй – жай
жағдайларын пайдалану.
 Жарамсыз болып қалған жабдықтауды, жиһазды төсек орын жабдығы мен
т.б. да жатақхананың жабдықтарын уақытында алмастыруды және мәдени
тұрмыстық қызметтегі кемшіліктерді жоюды талап ету.
 жатақхана кеңесін сайлау және оның құрамына сайлану.
 мәдени-бұқаралық және спорт жұмыстарында, жатақхана тұрмысын
ұйымдастыру сұрақтарын талқылауда қатысу және өз ұсыныстарын еңгізу
құқықтары бар.
Жатақханада тұратын студентер міндетті:
 ішкі тәртіп ережелерін қатаң сақтауға,
 жатақхананың бөлмелерінің сақталуына, жабдықтау мен инвентарінің
сақталуына ұқыпты қарауға,
 ұйықтайтын бөлмелер мен қоғамдық пайдалану орындарында тазалық
сақтауға,
 жатақханада жарықты және суды үнемдеп жұмсауға,
 жатақханада тұру үшін белгіленген мөлшерде уақытымен төлем еңгізуге,
 электр, газ және басқада құралдарды қолдану кезінде өртке қарсы
қаупсіздік ережелерін сақтауға, әкімшілік руқсатынсыз қосымша
электрлік қыздырғыш құралдарын орнатпауға,



жазғы демалысқа шығу алдында төсек орын жабдықтарын жатақхана
жабдықтарын және инвентарін қайтарып беруге,
 жатақхана тұрғындары территориясының абаттандырушылығы мен
көгалдандыру жөніндегі шараларға белгіленген тәртіп бойынша
тартылуға,
 жатақхана ережелерін бұзғаны үшін студенттер әкімшілік кеңес шешімі
бойынша жазаға ұшырауы мүмкін, қайталанған және өрескел бұзушылық
жағдайында студенттер жатақханадан шығарылады.

