
"Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру және 

мемлекеттік мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі және қосымша білім беру ұйымының басшысы 

лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 

21 ақпандағы № 57 бұйрығына ӛзгерістер енгізу туралы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 19 

қарашадағы № 568 және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау министрінің 2021 жылғы 22 қарашадағы № 432 

бірлескен бұйрықтарына сәйкес  

 

Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының Сайрам ауданының 

адами әлеуетті дамыту бӛлімінің «Шаттық»бӛбекжайы» мемлекеттік коммуналдық 

қазыналық кәсіпорны тәрбиеші қызметінің бос тұрған орнына 

 

КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ 

 

1. Мекеменің мекен-жайы және қызметі: 160800, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, 

Ақсукент ауылдық округі, Ақсукент ауылы, 204 орам 184 А, Сайрам ауданының адами 

әлеуетті дамыту бӛлімінің «Шаттық» бӛбекжайы» мемлекеттік  коммуналдық қазыналық 

кәсіпорны, мектепке дейінгі мекеме, телефон номері: 77-205, электрондық пошта: 

tolkyn.as@mail.ru 

2. Негізгі функционалдық міндеттері/лауазымдық міндеттері ҚР Білім және ғылым 

министрінің « Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының 

үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 

Бұйрығының 4-параграфында  Мектепке дейінгі тәрбиешінің                                                 

Лауазымдық міндеттері: Балалардың денсаулығын сақтау мен қорғау қызметін 

қамтамасыз етеді: оларды оқыту мен тәрбие беруде денсаулық сақтайтын технологияларды 

қолданады. 

      Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 

талабына, жас ерекшелік топтарының үлгілік оқыту жоспары бойынша оқу қызметінің 

кестесіне сәйкес педагогикалық процесті жүзеге асырады, пәндік-дамытушылық ортанын 

қалыптастырады, балалардың шығармашылығына (ойындық, танымдық, қозғалыс, 

кӛркемӛнер, еңбекке баулу) жетекшілік етеді. 

      Балалармен жұмыс істеу кезінде жекелей және бағыттық әдісін іске асырады. 

      Дамуында ауытқу байқалатын балалармен түзеу қызметі саласында еңбек ететін 

мамандармен бірлесе жұмыс жасайды, жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, оқу-

әдістемелік әдебиеттерді зерделеу негізінде және топтағы балалардың жеке талаптарын 

ескере отырып тәрбие-білім беру жұмыстарын жоспарлайды. 

      Тәрбиелеу мен оқыту қызметін қол жеткен жетістіктерді қорытындылай отырып 

жоспарлайды. 

      Мүмкіндіктері шектеулі балалар мен қалыпты жағдайда дамып келе жатқан балалардың 

мектеп жасына жеткенде мүмкіндіктерінің тең дәрежеде болуын қамтамасыз ету үшін бірге 

тәрбиелеу және оқыту арқылы оларды әлеуметтендіруді жүзеге асырады. 

      Мамандардың ұсынымдарын ескере отырып, мүмкіндігі шектеулі әрбір баламен жеке 

жұмыс жүргізеді. 

      Отандық және шетелдік ғылыми-зерттеу жұмыстарының, авторлық шығармалардың 

негізінде педагогикалық қызметтің жаңа бағыттарын зерделеумен және оны жұмыс 

барысында қолданумен шұғылданады. 

      Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту барысында ата-аналарға 

консультативтік кӛмек беруді іске асырады. Балалардың құқықтары мен мүдделерін 

қорғайды. 



      Білім беру ұйымдарында "Құндылықтарға негізделген білім беру" тұжырымдамасын 

білім беру процесінде барлық нысандар, оның ішінде балалар отбасыларының қатысуымен 

енгізеді. 

      Еңбекке ақы тӛлеу мӛлшері **** 

3. Кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:Біліктілікке қойылатын талаптар: 

      тиісті бейін бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық 

немесе ӛзге де кәсіптік білімі немесе жұмыс ӛтіліне талап қойылмайды немесе тиісті бейін 

бойынша техникалық және кәсіптік педагогикалық білімі болуы тиіс. Және (немесе) бар 

болған жағдайда біліктілігі жоғары деңгейдегі педагогикалық жұмыс ӛтілі. Педагог-

модератор үшін кемінде 2 жыл, педагог-сарапшы үшін кемінде 3 жыл, педагог-зерттеуші 

кемінде 4 жыл. 

Тиісті бейін бос тұрған орнынына қарай анықталады –уақытша  тәрбиеші 

4. Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурс ӛткізуді туралы хабарландыру соңғы 

жарияланғаннан кейін келесі жұмыс күнінен бастап есептеледі және соңғы күннен 

бастап жеті жұмыс күні ішінде жүргізіледі. 

5. Қажетті құжаттар тізбесі       

     1) Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін 

кӛрсете отырып, Конкурсқа қатысу туралы ӛтініш; /қоса тігіледі/ 

      2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған 

электронды құжат (идентификация үшін); 

      3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты тұрғылықты 

мекенжайы мен байланыс телефондары кӛрсетілген – бар болса); 

      4) Педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын 

біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың кӛшірмелері; 

      5) еңбек қызметін растайтын құжаттың кӛшірмесі (бар болса); 

       6) "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту 

туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 

2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша 

денсаулық жағдайы туралы анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 21579 болып тіркелген). 

      7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама; 

      8) наркологиялық ұйымнан анықтама; 

      9) Ұлттық біліктілік тестілеу сертификаты (бұдан әрі – ҰБТ) немесе педагог-

модератордың, педагог-сарапшының, педагог-зерттеушінің, педагог-шебердің біліктілік 

санатының болуы туралы куәлік (болған жағдайда). 

      10) 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос 

лауазымына кандидаттың толтырылған Бағалау парағы. /қоса тігіледі/ 

Конкурсқа қатысушы бар болған жағдайда біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби 

деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми/академиялық 

дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми немесе әдістемелік жарияланымдар, біліктілік 

санаттар туралы құжаттардың көшірмелері, алдыңғы жұмыс орнының басшылығынан 

ұсынымдар) ұсынады. 

Ескерту Қажетті құжаттар тізбесінде көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы 

құжаттарды кандидатқа қайтару үшін негіз болып табылады. 

Мемлекеттік ұйым кандидаттың құжаттарын қабылдағаннан кейін үш жұмыс 

күні ішінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті органға 

немесе оның аумақтық бөлімшелеріне сыбайлас жемқорлық қылмыс және/немесе 



қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы мәліметтердің болуы не болмауы 

туралы, сондай-ақ педагогикалық әдептің бұзылуы туралы сұрау салуды Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы сапаны 

қамтамасыз ету комитетіне жібереді.Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес жұмысқа орналасуға тыйым салатын сыбайлас жемқорлық 

қылмыс және/немесе қылмыстық құқық бұзушылық және/немесе педагогикалық әдеп 

нормаларын бұзу туралы мәліметтер анықталған жағдайда, педагог конкурстың кез 

келген кезеңінде шеттетіледі. 

6. уақытша/тұрақты 

Конкурс ӛткізілетін орын: Сайрам ауданының адами әлеуетті дамыту бӛлімінің 

конференция залында, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылдық округі, Ақсу 

ауылы, Жібек - Жолы кӛшесі, 63А ғимарат. 

Конкурс ӛтетін мерзімі: осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 7 жұмыс күні 

ӛткен соң белгілейді. 

Ниет білдірген азаматтардан құжаттар соңғы хабарландыру мемлекеттік және орыс 

тілінде жарияланғаннан кейін қабылданады. 

Құжаттарды қабылдау хабарландырудың соңғы жарияланған күнінен бастап 7 

жұмыс күні ішінде жүргізіледі.  

 

 

"Педагог мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабында 

кӛрсетілген адамдар конкурсқа қатысуға жіберілмейді.  

Анықтама телефоны: 8(72531) 59-824, 59-821 

 

  

 

«Шаттық» бӛбекжайы» МКҚК – ның меңгерушісі:                                         К.Наукенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Мемлекеттікбілім беру 

ұйымдарыныңбірінші 

басшылары мен педагогтерін 

лауазымғатағайындау, 

лауазымнанбосату 

қағидаларына 

10-қосымша 

  Нысан 

  

____________________________ 

конкурс жариялаған мемлекеттік 

орган 

       ____________________________________________________________________  

       кандидаттың Т.А.Ә. (болған жағдайда), ЖСН  

       ____________________________________________________________________  

       (лауазымы, жұмыс орны)  

       ____________________________________________________________________  

       ____________________________________________________________________  

      Нақты тұратын жері, тіркелген мекен жайы, байланыс телефоны 

Ӛтініш 

      Мені бос/уақытша бос лауазымға орналасуғаарналғанконкурсқажіберуіңіздісұраймын 

(керегініңастынсызукерек) 

       ____________________________________________________________________  

       білім беру ұйымдарыныңатауы, мекенжайы (облыс, аудан, қала / ауыл)  

       Қазіргіуақыттажұмысістеймін 

       ____________________________________________________________________  

      лауазымы, ұйымныңатауы, мекенжайы (облыс, аудан, қала / ауыл) 

      Ӛзімтуралымынадаймәліметтердіхабарлаймын: 

      Білімі: жоғарынемесежоғарыоқуорнынанкейінгі 

Оқуорныныңатауы Оқу кезеңі Диплом бойыншамамандығы 

 

 

 

 

 

 

      Біліктіліксанатыныңболуы (берген (растаған) күні):____________________________  

       Педагогикалық жұмыс ӛтілі:________________________________________________  

       Келесіжұмыснәтижелерім бар:_____________________________________________  

       Наградалары, атақтары, дәрежесі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, сондай-ақ қосымша 

мәліметтері (болған жағдайда)  

      _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Мемлекеттікбілім беру 

ұйымдарыныңбірінші 

басшылары мен педагогтерін 

лауазымғатағайындау, 

лауазымнанбосату 

қағидаларына 

11-қосымша 

  Нысан 

Педагогтің бос немесеуақытша бос лауазымынакандидаттыңбағалаупарағы 

____________________________________________________________   

(Т.Ә.А. (болған жағдайда)) 

№ Ӛлшемшарттар Растайтынқұжат 
Балл саны 

(1-ден 20-ға дейін) 

1

. 
Білімдеңгейі Білімітуралы диплом 

Техникалық және кәсіптік = 1 

Жоғары күндізгі = 5 

жоғарысырттай / 

қашықтықтаноқыту = 2 

жоғарыбілімтуралыүздік диплом 

= 7 

2

. 

Ғылыми / академиялық 

дәрежесі 
Білімітуралы диплом 

Магистр немесежоғарыбілімі бар 

маман = 5 

PHD-докторы = 10 

Ғылымдокторы = 10 

Ғылым кандидаты = 10 

 

 
Ұлттықбіліктіліктестілеуі Сертификат 

"Педагог" біліктіліксанатымен 

Мазмұныбойынша: 

50-ден 60-қа дейін = 0 балл 

60-тан 70-ке дейін = 2 балл 

70-тен 80-ге дейін = 5 балл 

80-нен 90-ға дейін = 6 балл 

Әдістемежәне педагогика 

бойынша: 

30-дан 40-қа дейін = 0 балл 

40-тан 50-ге дейін = 1 балл 

50-ден 60-қа дейін = 2 балл 

60-тан 70-ке дейін = 3 балл 

"Педагог-модератор" 

біліктіліксанатымен 

Мазмұныбойынша: 

50-ден 60 балғадейін = 0 балл 

60-тан 70 балғадейін = 3 балл 

70-тен 80 балға дейін=6 балл 

80-ден 90 балға дейін=7 балл 

Әдістемежәне педагогика 



бойынша: 

30-дан 40 балға дейін=0 балл 

40-тан 50 балға дейін=2 балл 

50-ден 60 балға дейін=3 балл 

60-тан 70 балға дейін=4 балл 

"Педагог-сарапшы" 

біліктіліксанатымен 

Мазмұныбойынша: 

50-ден 60 балға дейін=0 балл 

60-тан 70 балға дейін=4 балл 

70-тен 80 балға дейін=7 балл 

80-нен 90 балға дейін=8 балл 

Әдістемежәне педагогика 

бойынша: 

30-дан 40 балға дейін=0 балл 

40-тан 50 балға дейін=3 балл 

50-ден 60 балға дейін=4 балл 

60-тан 70 балға дейін=5 балл 

"Педагог-зерттеуші" 

біліктіліксанатымен 

Мазмұныбойынша: 

50-ден 60 балға дейін=0 балл 

60-тан 70 балғадейін- 5 балл 

70-тен 80 балға дейін=8 балл 

80-нен 90 балға дейін=9 балл 

Әдістемежәне педагогика 

бойынша: 

30-дан 40 балға дейін=0 балл 

40 - тан 50 балға дейін=4 балл 

50-ден 60 балға дейін=5 балл 

60-тан 70 балға дейін=6 балл 

"Педагог-шебер" 

біліктіліксанатымен - 10 балл 

3

. 
Біліктілігі/Санаты. Куәлік, ӛзге де құжат 

2 санат-1 балл 

1 санат -2 балл 

Жоғары санатты-3 балл 

Педагог-модератор-3 балл 

Педагог-сарапшы = 5 балл 

Педагог- зерттеуші = 7 балл 

Педагог-шебер = 10 балл 

4

. 

Педагогикалық қызмет 

ӛтілі 

еңбеккітапшасы / 

еңбекқызметіналмастыратынқұ

жат 

1 жылдан 3 жылғадейін = 1 

3 жылдан 5 жылғадейін = 1,5 

5 жылдан 10 жылғадейін = 2 

10 жылданжәнеоданартық = 3 



5

. 

Әкімшілік және әдістемелік 

қызмет тәжірибесі 

еңбеккітапшасы / 

еңбекқызметіналмастыратынқұ

жат 

әдіскер= 1 балл 

директор орынбасары= 3 балл 

директор = 5 балл 

6

. 

Жұмысқаалғашкіріскенпед

агогтарүшін 
Білімтуралыдипломғақосымша 

Педагогикалық/кәсіптік практика 

нәтижелері 

"ӛте жақсы" = 1 балл 

"жақсы" = 0,5 балл 

7

. 

Алдыңғыжұмысорнынанұс

ыныс хат 

(еңбекқызметінжүзегеасыр

укезінде) 

 Хат  

Оңұсынысхаттыңболуы = 3 балл 

Ұсыныс хат болмаған жағдайда – 

минус 3 балл 

Терісұсынысхаттыңболуы = 

минус 5 балл 

8

. 

Кәсіби жетістіктердің 

кӛрсеткіштері 

- 

білімалушылардыңдипломдары, 

олимпиадалар мен 

конкурстаржеңімпаздарыныңгр

амоталары, ғылымижобалары; 

- мұғалімдер мен 

олимпиадаларжеңімпаздарының

дипломдары, грамоталары; 

- мемлекеттік награда 

олимпиадалар мен 

конкурстардың жүлдегерлері-0,5 

балл 

ғылыми жобалар-1 балл 

олимпиадалар мен 

конкурстардың жүлдегерлері-3 

балл 

"Үздік педагог" конкурсының 

қатысушысы-1 балл 

"Үздік педагог" конкурсының 

жүлдегері – 5 балл 

медаль "Қазақстанның еңбек 

сіңірген ұстазы" - 10 

9

. 
Әдістемелік қызмет 

- 

авторлықжұмыстаржәнежариял

анымдар 

ҚР БҒМ 

тізбесінеенгізілгеноқулықтардың

және (немесе) ОӘК авторы 

немесе тең авторы – 5 балл 

РОӘК – 2 

тізбесінеенгізілгеноқулықтардың

және (немесе) ОӘК авторы 

немесе тең авторы 

БҒССҚЕК, Scopus – 3 

тізбесінеенгізілгенғылыми-

зерттеуқызметібойыншажарияла

нымныңболуы 

1

0 

Қоғамдық-педагогикалық 

қызмет 

- кӛшбасшылық 

- кӛптілділіктіжүзегеасыру 

тәлімгер-0,5 балл 

ӘБ жетекшілігі -1 балл 

кәсіби-педагогикалық 

қауымдастық кӛшбасшысы – 1 

балл 

2 тілдеоқыту, орыс/қазақ – 2 балл 

Шетел/орыс, шетел/қазақ – 3 

балл 



3 тілдеоқыту (қазақ, орыс, шетел) 

– 5 балл 

1

1 
Курстық дайындық 

- 

пәндікдайындықсертификаттар

ы; 

- цифрлық сауаттылық 

сертификаты, 

ҚАЗТЕСТ, 

 IELTS;  

 TOEFL;  

DELF; 

GoetheZertifikat, "Python-да 

бағдарламалаунегіздері", 

"Microsoft-пен 

жұмысістеудіоқыту" 

бағдарламаларыбойыншаоқыту 

НЗМ ПШО, "Ӛрлеу" курстары 

– 0,5 балл 

курстар - 0,5 балл 

(әрқайсысыжеке) 

Барлығы: Максималды балл – 83 

 


