
"Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтерін лауазымға 

тағайындау, лауазымнан босату 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 « № 26 Қашқари атындағы жалпы орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  мектеп директордың оқу істері  жөніндегі 

орынбасары бос тұрған қызметіне 

 

КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ 

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

Көлкент ауылдық округі, Ақсуабад  ауылы, Т.Рустемов көшесі, № 138 ғимарат, Сайрам 

ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің «№ 26 М.Қашқари атындағы жалпы орта 

мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, білім беру қызметі, телефон номері: 37-514, 

электрондық пошта: m.kashgariy-26@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  6-параграфта Орта білім беру ұйымы (бастауыш, 

негізгі орта, жалпы орта және техникалық-кәсіптік) басшысының (директорының) 

оқу жұмысы жөніндегі орынбасары көрсетілген лауазымдық міндеттері:      

  оқу-тәрбие процесін, білім беру ұйымының қызметін ағымдағы жоспарлауды 

ұйымдастырады; 

      оқу-тәрбие процесінің, ғылыми-әдістемелік және әлеуметтік-психологиялық 

қамтамасыз етудің жай-күйін талдайды; 

      мемлекеттік стандарттың, оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларының 

орындалуы, сондай-ақ құжаттаманың әзірленуі бойынша педагогтердің жұмысын 

үйлестіреді;   педагогтердің қысқа мерзімді жоспарларын тексереді; 

      мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты шеңберінде білім беру 

процесінің сапасын және білімді игеру нәтижелерін бағалаудың объективтілігін 

бақылауды жүзеге асырады;   ағымдағы және қорытынды аттестаттауды өткізуді 

ұйымдастыру бойынша жұмысты жүзеге асырады; 

      білім беру процесіне жаңа тәсілдерді, тиімді технологияларды енгізуді қамтамасыз 

етеді. қашықтықтан оқытуды өткізу процесін ұйымдастырады, барлық сыныптар үшін 

Қашықтықтан оқытудың оқу бағдарламасын және сабақ кестесін түзетеді. 

      пәндер бойынша мектепішілік бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады, 

білім бөлімін жүргізеді, мектепішілік бақылау, БЖБ және ТЖБ қорытындысы бойынша 

білім сапасын талдайды. пәндер бойынша білімді тақырыптық бақылауды қамтамасыз 

етеді; білім алушылардың оқу жүктемесіне бақылауды жүзеге асырады, оқу 

сабақтарының, курстардың және оқу жұмыс жоспарының вариативтік компонентінің 

сабақтарының кестесін жасайды;  білім алушылар мен педагогтердің олимпиадаларға, 

конкурстарға, жарыстарға қатысуын ұйымдастырады; 

      ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларды психологиялық-

педагогикалық қолдау қызметінің жұмысын үйлестіреді; 

      білім беру ұйымының пәндік әдістемелік бірлестіктері мен эксперименттік жұмысын 

үйлестіруді жүзеге асырады, ғылыми-әдістемелік және әлеуметтік-психологиялық 

жұмысты және оны талдауды қамтамасыз етеді; 
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      педагогтердің тиімді тәжірибесін тарату бойынша шараларды жинақтайды және 

қабылдайды; 

      тәлімгерлік, біліктілікті арттыру және біліктілік санаттарын беру (растау) жөніндегі 

жұмысты ұйымдастырады; 

      оқу зертханалары мен кабинеттерін қазіргі заманғы жабдықтармен, көрнекі 

құралдармен және оқытудың техникалық құралдарымен жарақтандыру бойынша 

жұмысты жоспарлайды және ұсыныс енгізеді, пән мұғалімдерімен бірлесіп баламалы 

оқулықтарды таңдауды жүзеге асырады, оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді, 

оның ішінде электрондық оқулықтар мен цифрлық ресурстарды сатып алуға, әдістемелік 

кабинеттер мен кітапханаларды оқу-әдістемелік және көркем әдебиеттермен 

толықтыруға өтінім ұйымдастырады; 

      жыл сайын кітапхана қорын әдебиеттермен толықтыруға өтінім береді; 

      оқу-тәрбие процесінде пайдаланылатын жабдықтардың, аспаптардың, техникалық 

және көрнекі құралдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді; 

      белгіленген есептік құжаттаманы сапалы және уақтылы жасауды қамтамасыз етеді 

және кері байланысты ұсына отырып, педагогтердің сабақтарын талдайды; 

      оқу процесін жетілдіру бойынша әдістемелік сағаттар, оқыту семинарлары, 

тренингтер өткізеді; 

      педагогикалық кеңестердің күн тәртібі мен материалдарын дайындайды; 

      білім алушылар, тәрбиеленушілер, педагогтар және басқа да қызметкерлер арасында 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, академиялық адалдық қағидаттарын бойына 

сіңіреді. 

Еңбекке ақы төлеу мөлшері    183 000 – 251 667 теңге  

3. Кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары Біліктілікке қойылатын талаптар: 

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

педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе қайта даярлаудан өткенін растайтын 

құжат; соңғы 5 жылдан кем емес үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі; 

      оқытушылық қызметті жүзеге асыру кезінде – қосымша "педагог – сарапшы" немесе 

"педагог – зерттеуші" немесе "педагог – мастер" санатының болуы. 

Тиісті бейін бос тұрған орнының пәніне қарай анықталады. – педагогикалық 

мамандықтар 

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.уақытша/тұрақты                                                                                                                     

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: 8(72531) 59-824, 19.11.2022 ж 

   

 

 

 



  

 Сайрам  ауданының  адами                             
әлеуметті дамыту бөлімінің                                                                                                                                                                                                   
№ 26 М.Қашқари атындағы  

               жалпы орта мектебі КММ                                                                                                             
 

  

  

   

  

       ____________________________________________________________________  

       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 

  
№ 26 М.Қашқари атындағы жалпы 

орта мектебі кмм 

 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 еңбек кітапшасы / 1 жылдан 3 жылға дейін = 1  



қызмет өтілі еңбек қызметін 

алмастыратын 

құжат 

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 

- көшбасшылық 

- көптілділікті 

тәлімгер-0,5 балл 

ӘБ жетекшілігі -1 балл 

 



қызмет жүзеге асыру 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  

  

 

 

 


