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«Мирас» колледжі» мекемесі оқытушыларының қауымдастығы оқытушының Ар- 
намыс кодексін әзірлеу кезінде назарға алды:

- Қазақстанда және әлемдік ғылыми-білім беру кеңістігінде сұранысқа ие бәсекеге 
қабілетті маманды қалыптастыру үшін, сондай-ақ әлеуметтік-бағытталған, жоғары мәдени 
және төзімді тұлғаны дамыту және колледждің 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму 
жоспары бойынша миссияны іске асыру үшін жауапкершілігі;

- колледждің корпоративтік мәдениеті мен имиджін қолдау және дамыту.

1-бап.
Оқытушы Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, Колледж 

Жарғысын, ішкі тәртіп ережелерін, оқытушылар құрамының, қызметкерлердің және 
колледж студенттерінің этикалық тәртібін сақтауға міндетті.

2-бап.
Оқытушы өзін және өз мамандығын құрметтей отырып, өзінің ар-намысы мен Туған 

колледждің беделіне қамқорлық жасау міндетті:
- Колледж дәстүрлерін құрметтеу;
- оның беделінің өсуіне ықпал ету, оның ғылыми-техникалық және мәдени дамуына 

ықпал ету;
- студент жастарды ғылым, білім беру және тәрбиелеу үшін адал еңбек ету, өзінің 

қызметтік міндеттерін қатаң сақтау, өзінің ғылыми және педагогикалық біліктілігін үнемі 
арттыру.

3-бап.
Оқытушы - бұл жоғары мәдениеттің, моральдың үлгісі, мәдени дәстүрлерді, 

мемлекеттілік пен Қазақстандық патриотизм идеяларын белсенді насихаттаушы. Ол орта 
техникалық білім беру мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық актілерді ұстанады, 
лауазымды теріс пайдалануға, құқық бұзушылық пен парақорлыққа жол бермейді.

4-бап.
Оқытушы өзінің бейнесі мен мінез-құлқымен жоғары адамгершілік ұстанымдарын 

бекітуі, студенттер мен жұмыс бойынша әріптестеріне адал, принципті және әділ болуы 
тиіс.

5-бап.
Оқытушы достық атмосферасын, шығармашылық ынтымақтастық пен рухани өсуді 

қолдап, ұжымда, студенттік топтарда жанжалды жағдайлардың туындауын болдырмауы 
тиіс.

6-бап.
Оқытушы кәсіптік бағдар беру жұмыстарына, колледждің, қаланың, облыстық 

қоғамдық және мәдени өміріне, студент жастардың мәдениет және білім деңгейін 
арттыруға белсенді қатысуы тиіс.

7-бап.
Оқытушы үшін оның түсініспеушілік, сенімсіздік атмосферасын, колледжге, қоғамға, 

жеке тұлғаларға моральдық және материалдық зиян келтіретін жанжалды және 
криминогендік жағдайларды тудыратын әрекеттерге жол берілмейді.



8-бап.
Оқытушы колледж әкімшілігімен еңбек шартын жасаған кезде танысады және колледж 

оқытушысының Ар-намыс кодексінің аталған талаптарымен өз келісімдерін өз қолымен 
растайды.

9-бап.
Оқытушы Ар-намыс кодексін ұстануды және принциптерін іске асыру үшін 

жауапкершілікті өзіне ала отырып, "Мирас" колледжі мекемесі жоғары адамгершілік, 
зияткерлік күштің үлгісіне айналуы және оның имиджі мен іскерлік беделін нығайтуға өз 
үлесін қосуы үшін барлық күш-жігерді жұмсауы тиіс.

Ар-намыс Кодексінің ережелері лауазымы мен жұмыс мерзіміне қарамастан барлық 
оқытушылар үшін бірдей.

Ар-намыс кодексін бұзу педагогикалық кеңес отырысында, Құқықтық кеңесте 
талқылау объектілерінің біріне айналады және ол расталған жағдайда еңбек шартын 
бұзуға негіз болып табылады.


