
"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 

өзгерістер 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 бөлімінің «№14 М.Сапарбаев атындағы жалпы орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  педагог ұйымдастырушы бос тұрған қызметіне 

 

КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ 

 

1. Мекеменің мекен-жайы және қызметі: 160806, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, 

Қарасу ауылдық округі, Қарасу ауылы, Жібек Жолы көшесі, №104 ғимарат, Сайрам 

ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің «№14 М.Сапарбаев атындағы жалпы орта 

мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, білім беру қызметі, телефон номері: 

8701368721, электрондық пошта: o.saparbaev@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 N 338 

Бұйрығының 4-параграфта Педагог ұйымдастырушы  көрсетілген лауазымдық міндеттері: 

Лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымы білім алушылардың, тәрбиеленушілердің жас 

ерекшелігі мен психологиялық ерекшелігін, мүдделерін және қажеттілігін зерделейді және 

тұрғылықты жері бойынша оларды іске асыру үшін жағдай жасайды.  

       Жеке тұлғаның талантын, ойлау және дене даму ерекшеліктерін дамытуға, жалпы 

мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді.  

       Клубтардың, үйірмелердің, секциялардың, әуесқой бірлестіктерінің жұмыстарын, 

балалар мен ересектердің әртүрлі бірлескен қызметтерін ұйымдастырады.  

      Мына бағыттардың біріне жетекшілік етеді: ғылыми-техникалық, көркемдік-

шығармашылық, спорттық-туристік және тағы да басқа. 

      Қолданыстағы заңнамаға сәйкес қауымдастықтарға, қоғамдық ұйымдарға қатысу үшін 

баланың құқықтарын іске асыруға ықпал етеді. 

       Кештерді, мерекелерді, саяхаттарды, экскурсияларды, білім алушылардың, 

тәрбиеленушілердің демалысын ұйымдастырады, білім алушылардың, тәрбиеленушілердің 

бос уақыт, демалыс, ойын-сауық саласындағы маңызды әлеуметтік бастамаларын қолдайды.  

      Балалардың мәдени-бұқаралық іс-шараларға қатысуын ұйымдастырады. 

      Іс-шараларды өткізу кезінде балалардың өмірі мен денсаулығын сақтау үшін қажетті 

жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді. 

Еңбекке ақы төлеу мөлшері min - 180000 теңге, max - 322000 теңге 

3. Кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары Біліктілікке қойылатын талаптар: 

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейін педагогикалық білім, немесе тиісті бейіні 

бойынша өзге де кәсіптік білім, немесе педагогикалық қайта даярлау туралы құжат немесе 

тиісті бейіні бойынша техникалық және кәсіптік білім, жұмыс өтіліне талап қойылмайды. 

      Және (немесе) біліктілігі жоғары деңгейдегі педагог-шебер кемінде 6 жыл. 

      Және (немесе) біліктілігі жоғары немесе орта деңгейдегі педагог-модератор үшін кемінде 

3 жыл, педагог-сарапшы үшін кемінде 4 жыл, педагог – зерттеуші кемінде 5 жыл. 
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Тиісті бейін бос тұрған орнының пәніне қарай анықталады. – жоғары педагогикалық білімі 

4. Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурс өткізуді 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 

көрсете отырып, Конкурсқа қатысу туралы өтініш; /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 көрсетілген – бар болса); 

      4) Педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын 

біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері; 

      5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (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. тұрақты, 1 штаттық бірлігі 



Конкурс өткізілетін орын: Сайрам ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің 

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

ауылы, Жібек - Жолы көшесі, 63А ғимарат. 

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

өткен 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 

көрсетілген адамдар конкурсқа қатысуға жіберілмейді.  

Анықтама телефоны: 87018368721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Мемлекеттік білім беру 

ұйымдарының бірінші  

басшылары мен педагогтерін  

лауазымға тағайындау, 

лауазымнан босату  

қағидаларына 

10-қосымша 

  Нысан  

  

____________________________ 

конкурс жариялаған мемлекеттік  

орган 

       ____________________________________________________________________  

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

       ____________________________________________________________________  

       (лауазымы, жұмыс орны)  

       ____________________________________________________________________  

       ____________________________________________________________________  

      Нақты тұратын жері, тіркелген мекенжайы, байланыс телефоны 

Өтініш 

      Мені бос/уақытша бос лауазымға орналасуға арналған конкурсқа жіберуіңізді сұраймын 

(керегінің астын сызу керек) 

       ____________________________________________________________________  

       білім беру ұйымдарының атауы, мекенжайы (облыс, аудан, қала / ауыл)  

       Қазіргі уақытта жұмыс істеймін  

       ____________________________________________________________________  

      лауазымы, ұйымның атауы, мекенжайы (облыс, аудан, қала / ауыл) 

      Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын: 

      Білімі: жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі 

Оқу орнының атауы Оқу кезеңі Диплом бойынша мамандығы 

 

 

 

 

 

 

      Біліктілік санатының болуы (берген (растаған) күні):____________________________  

       Педагогикалық жұмыс өтілі:________________________________________________  

       Келесі жұмыс нәтижелерім бар:_____________________________________________  

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

мәліметтері (болған жағдайда)  

      _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Мемлекеттік білім беру 

ұйымдарының бірінші  

басшылары мен педагогтерін  

лауазымға тағайындау, 

лауазымнан босату  

қағидаларына 

11-қосымша 

  Нысан 

 Педагогтің бос немесе уақытша бос лауазымына кандидаттың бағалау парағы 

____________________________________________________________   

(Т.Ә.А. (болған жағдайда)) 

№ Өлшемшарттар Растайтын құжат 
Балл саны 

(1-ден 20-ға дейін) 

 

1. Білім деңгейі 
Білімі туралы 

диплом 

Техникалық және кәсіптік = 1 

Жоғары күндізгі = 5 

жоғары сырттай / қашықтықтан  

оқыту = 2 

жоғары білім туралы үздік диплом 

= 7 

 

2. 

Ғылыми / 

академиялық 

дәрежесі 

Білімі туралы 

диплом 

Магистр немесе жоғары білімі бар 

маман = 5 

PHD-докторы = 10 

Ғылым докторы = 10 

Ғылым кандидаты = 10 

 

 

 

Ұлттық біліктілік 

тестілеуі 
Сертификат 

"Педагог" біліктілік санатымен 

Мазмұны бойынша: 

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 

Әдістеме және 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" біліктілік 

санатымен 

Мазмұны бойынша: 

50-ден 60 балға дейін = 0 балл 

60-тан 70 балға дейін = 3 балл 

70-тен 80 балға дейін=6 балл 

80-ден 90 балға дейін=7 балл 

Әдістеме және 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" біліктілік 

санатымен 

Мазмұны бойынша: 

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 

Әдістеме және 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" біліктілік 

санатымен 

Мазмұны бойынша: 

50-ден 60 балға дейін=0 балл 

60-тан 70 балға дейін- 5 балл 

70-тен 80 балға дейін=8 балл 

80-нен 90 балға дейін=9 балл 

Әдістеме және 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" біліктілік 

санатымен - 10 балл 

3. Біліктілігі/Санаты. 
Куәлік, өзге 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 өтілі 

еңбек кітапшасы / 

еңбек қызметін 

алмастыратын 

құжат 

1 жылдан 3 жылға дейін = 1 

3 жылдан 5 жылға дейін = 1,5 

5 жылдан 10 жылға дейін = 2 

10 жылдан және одан артық = 3 

 



5. 

Әкімшілік және 

әдістемелік 

қызмет тәжірибесі 

еңбек кітапшасы / 

еңбек қызметін 

алмастыратын 

құжат 

әдіскер= 1 балл 

директор орынбасары= 3 балл 

директор = 5 балл 

 

6. 

Жұмысқа алғаш 

кіріскен 

педагогтар үшін 

Білім туралы 

дипломға 

қосымша 

Педагогикалық/кәсіптік практика 

нәтижелері 

"өте жақсы" = 1 балл 

"жақсы" = 0,5 балл 

 

7. 

Алдыңғы жұмыс 

орнынан ұсыныс 

хат (еңбек 

қызметін жүзеге 

асыру кезінде) 

 Хат  

Оң ұсыныс хаттың болуы = 3 балл 

Ұсыныс хат болмаған жағдайда – 

минус 3 балл 

Теріс ұсыныс хаттың болуы = 

минус 5 балл 

 

8. 

Кәсіби 

жетістіктердің 

көрсеткіштері 

- білім 

алушылардың 

дипломдары, 

олимпиадалар 

мен конкурстар 

жеңімпаздарының 

грамоталары, 

ғылыми 

жобалары; 

- мұғалімдер мен 

олимпиадалар 

жеңімпаздарының 

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 

- авторлық 

жұмыстар және 

жарияланымдар 

ҚР БҒМ тізбесіне енгізілген 

оқулықтардың және (немесе) ОӘК 

авторы немесе тең авторы – 5 балл 

РОӘК – 2 тізбесіне енгізілген 

оқулықтардың және (немесе) ОӘК 

авторы немесе тең авторы 

БҒССҚЕК, Scopus – 3 тізбесіне 

енгізілген ғылыми-зерттеу қызметі 

бойынша жарияланымның болуы 

 

10 

Қоғамдық-

педагогикалық 

қызмет 

- көшбасшылық 

- көптілділікті 

жүзеге асыру 

тәлімгер-0,5 балл 

ӘБ жетекшілігі -1 балл 

кәсіби-педагогикалық қауымдастық 

көшбасшысы – 1 балл 

2 тілде оқыту, орыс/қазақ – 2 балл 

Шетел/орыс, шетел/қазақ – 3 балл 

3 тілде оқыту (қазақ, орыс, шетел) 

 



– 5 балл 

11 
Курстық 

дайындық 

- пәндік 

дайындық 

сертификаттары; 

- цифрлық 

сауаттылық 

сертификаты, 

ҚАЗТЕСТ, 

 IELTS;  

 TOEFL;  

DELF; 

Goethe Zertifikat, 

"Python-да 

бағдарламалау 

негіздері", 

"Microsoft-пен 

жұмыс істеуді 

оқыту" 

бағдарламалары 

бойынша оқыту 

НЗМ ПШО, "Өрлеу" курстары 

– 0,5 балл 

курстар - 0,5 балл (әрқайсысы 

жеке) 

 

Барлығы: Максималды балл – 83  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 10 к Правилам 

назначения на должности, 

освобождения от должностей 

первых руководителей 

и педагогов государственных 

организаций образования 

  Форма 

  

____________________________ 
____________________________ 

(государственный орган, 

объявивший конкурс) 

      

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. кандидата (при его наличии), ИИН 

____________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Фактическое место проживания, адрес прописки, контактный телефон 

Заявление 

      Прошу допустить меня к конкурсу на занятие вакантной/временно 

вакантной должности (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

наименование организаций образования, адрес (область, район, город\село) 

В настоящее время работаю 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

должность, наименование организации, адрес (область, район, город\село) 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование: высшее или послевузовское 

Наименование учебного заведения Период обучения Специальность по диплому 

 

 

 

 

 

 

Наличие квалификационной категории (дата присвоения (подтверждения)): 

___________________________________________________________________ 

Стаж педагогической работы:  

____________________________________________ 

Имею следующие результаты работы: 

 _____________________________________ 

Награды, звания, степень, ученая степень, ученое звание, а также 

дополнительные сведения (при наличии) 

_______________________________________________ 



  

Приложение 10 к Правилам 

назначения на должности, 

освобождения от должностей 

первых руководителей 

и педагогов государственных 

организаций образования 

  Форма 

  

____________________________ 
____________________________ 

(государственный орган, 

объявивший конкурс) 

      

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. кандидата (при его наличии), ИИН 

____________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Фактическое место проживания, адрес прописки, контактный телефон 

Заявление 

      Прошу допустить меня к конкурсу на занятие вакантной/временно 

вакантной должности (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________ 

наименование организаций образования, адрес (область, район, город\село) 

В настоящее время работаю 

____________________________________________________________________ 

должность, наименование организации, адрес (область, район, город\село) 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование: высшее или послевузовское 

Наименование учебного заведения Период обучения Специальность по диплому 

 

 

 

 

 

 

      Наличие квалификационной категории (дата присвоения (подтверждения)): 

____________________________________________________________________ 

Стаж педагогической работы: _________________________________________ 

Имею следующие результаты работы: __________________________________ 

Награды, звания, степень, ученая степень, ученое звание, 

а также дополнительные сведения (при наличии) _____________ 

 

 

 

 



 

  

Приложение 11 к Правилам 

назначения на должности, 

освобождения от должностей 

первых руководителей 

и педагогов государственных 

организаций образования 

  Форма 

 Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога 

  

 ____________________________ 

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при его наличии)) 

№ Критерии 
 Подтверждающий 

документ  

 Кол-во баллов  

(от 1 до 20) 

 

1. 
Уровень 

образования 

Диплом об 

образовании 

Техническое и 

профессиональное = 1 балл 

Высшее очное = 5 баллов 

высшее заочное/дистанционное 

= 2 балла 

диплом о высшем образовании 

с отличием = 7 баллов 

 

2. 
Ученая/академическ

ая степень 

Диплом об 

образовании 

Магистр или специалист с 

высшим образованием = 5 

баллов; 

PHD-доктор = 10 баллов 

Доктор наук = 10 баллов 

Кандидат наук = 10 баллов 

 

3. 

Национальное 

квалификационное 

тестирование 

Сертификат 

С квалификационной 

категорией "педагог" 

По содержанию:  

от 50 до 60 баллов = 0 баллов 

от 60 до 70 баллов = 2 балла 

от 70 до 80 баллов = 5 баллов 

от 80 до 90 баллов = 6 баллов 

По методике и педагогике: 

от 30 до 40 баллов = 0 баллов 

от 40 до 50 баллов = 1 балл 

от 50 до 60 баллов = 2 балла 

от 60 до 70 баллов = 3 балла 

С квалификационной 

категорией "педагог-

модератор" 

По содержанию:  

от 50 до 60 баллов = 0 балла 

от 60 до 70 баллов = 3 балла 

от 70 до 80 баллов = 6 баллов 

от 80 до 90 баллов = 7 баллов 

По методике и педагогике: 

от 30 до 40 баллов = 0 баллов 

от 40 до 50 баллов = 2 балла 

от 50 до 60 баллов =3 балла 

 



от 60 до70 баллов = 4 балла 

С квалификационной 

категорией "педагог-эксперт" 

По содержанию:  

от 50 до 60 баллов = 0 баллов 

от 60 до 70 баллов = 4 балла 

от 70 до 80 баллов =7 баллов 

от 80 до90 баллов = 8 баллов 

По методике и педагогике: 

от 30 до 40 баллов = 0 баллов 

от 40 до 50 баллов = 3 балла 

от 50 до 60 баллов = 4 балла 

от 60 до 70 баллов = 5 баллов 

С квалификационной 

категорией "педагог-

исследователь" 

По содержанию:  

от 50 до 60 баллов = 0 баллов 

от 60 до 70 баллов = 5 баллов 

от 70 до 80 баллов = 8 баллов 

от 80 до90 баллов = 9 баллов 

По методике и педагогике: 

от 30 до 40 баллов = 0 баллов 

от 40 до 50 баллов = 4 балла 

от 50 до 60 баллов = 5 баллов 

от 60 до70 баллов = 6 баллов 

С квалификационной 

категорией "педагог-мастер" 

= 10 баллов 

4. 

 

Квалификация/Кате

гория.  

Удостоверение, 

иной документ 

2 категория = 1 балл 

1 категория = 2 балла 

Высшая категория = 3 балла 

Педагог-модератор = 3 балла 

Педагог-эксперт = 5 баллов 

Педагог-исследователь = 7 

баллов 

Педагог-мастер = 10 баллов 

 

5. 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

трудовая 

книжка/документ, 

заменяющий 

трудовую 

деятельность 

от 1 до 3 лет = 1 балл 

от 3 до 5 лет = 1,5 балла 

от 5 до 10 лет = 2 балла 

от 10 и более = 3 балла 

 

6. 

 Опыт 

административной и 

методической 

деятельности  

трудовая 

книжка/документ, 

заменяющий 

трудовую 

деятельность 

 методист = 1 балл  

заместитель директора = 3 

балла 

директор = 5 баллов 

 

7. 

 Для педагогов, 

впервые 

поступающих на 

работу  

Приложение к 

диплому об 

образовании 

Результаты педагогической/ 

профессиональной практики 

"отлично" = 1 балл 

"хорошо" = 0,5 балла 

 

8. 
Рекомендательное 

письмо с 
письмо 

Наличие положительного 

рекомендательного письма = 3 

 



предыдущего места 

работы (при 

осуществлении 

трудовой 

деятельности) 

балла 

Отсутствие рекомендательного 

письма = минус 3 балла 

Негативное рекомендательное 

письмо = минус 5 баллов 

9. 

Показатели 

профессиональных 

достижений 

- дипломы, 

грамоты 

победителей 

олимпиад и 

конкурсов, 

научных проектов 

обучающихся; 

- дипломы, 

грамоты 

победителей 

олимпиад и 

конкурсов учителя; 

- государственная 

награда 

призеры олимпиад и конкурсов 

= 0,5 балла 

научных проектов = 1 балл 

призеры олимпиад и конкурсов 

= 3 балла 

участник конкурса "Лучший 

педагог" = 1 балл 

призер конкурса "Лучший 

педагог" = 5 баллов 

обладатель медали "Қазақстан 

еңбек сіңірген ұстазы" = 10 

баллов 

 

10. 
Методическая 

деятельность 

-авторские работы 

и публикации 

автор или соавтор учебников и 

(или) УМК, включенных в 

перечень МОН РК = 5 баллов 

автор или соавтор учебников и 

(или) УМК, включенных в 

перечень РУМС = 2 балла 

наличие публикации по 

научно-исследовательской 

деятельности, включенный в 

перечень КОКСОН, Scopus = 3 

балла 

 

11. 

Общественно-

педагогическая 

деятельность 

- лидерство 

- реализация 

полиязычия 

наставник = 0,5 балла 

руководство МО = 1 балл 

лидер профессионально-

педагогического сообщества = 

1 балл 

преподавание на 2 языках, 

русский/казахский = 2 балла 

иностранный/русский, 

иностранный/казахский) = 3 

балла, 

преподавание на 3 языках 

(казахский, русский, 

иностранный) = 5 баллов 

 

12. 
Курсовая 

подготовка 

- сертификаты 

предметной 

подготовки; 

- сертификат на 

цифровую 

грамотность,  

КАЗТЕСТ,  

IELTS;  

TOEFL;  

DELF; 

 Goethe Zertifikat, 

курсы ЦПМ НИШ, "Өрлеу" 

 = 0,5 балла 

курсы = 0,5 балла (каждый 

отдельно) 

 



обучение по 

программам 

"Основы 

программирования 

в Python", 

"Обучение работе 

с Microsoft"  

Итого: Максимальный балл – 83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


