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I. Жалпы ережелер 

 

1. Осы  «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы 

филиалдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғалар 

лауазымдарының біліктілік сипаттамалары (бұдан әрі – Біліктілік 

сипаттамалары)  қызметінің негізгі мәні білім беру қызметі болып табылатын 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы 

филиалдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғалар 

лауазымдарының тізбесіне сәйкес Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес 

білім беру ұйымы (бұдан әрі – ДББҰ)  әзірлеген және ДББҰ филиалдарының 

(бұдан әрі – Мектептер) қолдануы үшін міндетті. 

2. Біліктілік сипаттамалары мыналарға негіз болады:  

1) педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың (бұдан 

әрі – Қызметкерлер) міндеттерін, құқықтары мен жауапкершілігін бекітетін 

лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлеу;  

2) кадрларды таңдау және орналастыру, олардың жұмысын бақылауды 

жүзеге асыру; 

3) мектептер қызметкерлеріне аттестаттау жүргізу.  

3. Лауазымдар топтарының біліктілік сипаттамалары «I.Жалпы 

ережелер», «II.Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалар 

лауазымдарының біліктілік сипаттамалары», «III.Қорытынды ережелер» 

деген үш бөлімнен тұрады.  

4. Екінші бөлім «Педагог қызметкерлер» мен «Педагог қызметкерлерге 

теңестірілген тұлғалар» деген екі тараудан тұрады.  

5. Екінші бөлімде қызметкерлердің лауазымдық міндеттерді орындау 

кезінде қолдануы тиіс негізгі арнайы білімдерге, сондай-ақ заңнамалық және 

нормативтік құқықтық актілерге, ережелерге, нұсқаулықтар мен басқа да 

материалдарға, әдістер мен құралдарға қатысты қызметкерлерге қойылатын 

негізгі талаптары, қызметкердің қарастырылған міндеттерді орындауға 

қажетті кәсіби даярлық, орыс тілін, АКТ білу деңгейі, әр лауазым бойынша 

біліктілік талаптары (жұмыс өтілі, мемлекеттік және ағылшын тілдерін 

білуіне қойылатын талаптар) мен аталған лауазымдағы қызметкерге толық 

немесе ішінара тапсырылуы мүмкін негізгі еңбек функциялары айқындалған. 

Лауазымдық міндеттерді орындау барысында қолдануы үшін келесі 

лауазымдарға білімі мен біліктілігіне қатысты қосымша талаптар анықталған: 

қосымша білім беру педагогы, педагог-психолог, мұғалім-логопед, бастауыш, 

негізгі, жоғарғы мектеп координаторлары, музыка және көркемөнер 

жетекшісі, хореограф.  

6.  «Мұғалім», «мұғалім-модератор», «мұғалім-сарапшы», «мұғалім-

зерттеуші», «мұғалім-шебер», «базалық (екінші)», «бірінші» педагогикалық 

шеберлік деңгейлері аттестаттау қорытындылары бойынша беріледі. 

7. Біліктілік сипаттамаларында әрбір лауазым үшін барынша 

сипатталған жұмыс түрлері берілген. Лауазымдық нұсқаулықтарды әзірлеу 

кезінде нақты ұйымдастыру-техникалық жағдайларда тиісті лауазымға тән 
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жұмыстар тізбесін нақтылауға жол беріледі және қызметкерлерді қажетті 

арнайы даярлауға қойылатын талаптар белгіленеді.  

 

II. Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалар 

лауазымдарының біліктілік сипаттамалары 

 

8. Қызметкерлер білуге міндетті:  

1) Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Неке (ерлі-

зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін, 

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін; Қазақстан Республикасының 

«Назарбаев Университеті», «Назарбаев Зияткерлік мектептері» және 

«Назарбаев Қоры» мәртебесі туралы», «Білім туралы», «Қазақстан 

Республикасындағы тіл туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

туралы», «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың 

профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының 

алдын алу туралы», «Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-

педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Заңдарын; «Қазақстан 

Республикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы 

бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттік әлеуметтiк 

жәрдемақылар туралы», «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы»; білім беру 

қызметін реттейтін Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым минисрлігінің нормативтік құқықтық актілері; ДББҰ даму 

стратегиясы, ДББҰ Жарғысы, ДББҰ ақпараттық қауіпсіздік және парольдық 

қорғау саясаты және білім беруді дамыту бағыттары мен перспективаларын 

айқындайтын басқа да нормативтік құқықтық актілерін; 

2) педагогика және психология, оқушылардың жас ерекшеліктері мен 

мектеп гигиенасы негіздерін, дарынды балалардың психологиялық 

ерекшеліктерін; 

3) пәнді оқыту және тәрбиелеу жұмысының теориялық негіздері мен 

әдістемесі; 

4) педагогикалық ғылым мен тәжірибе жетістіктерін, Қазақстан 

Республикасының білім беру жүйесі дамуының басым бағыттарын; 

5) өз ұстанымын сендіру, аргументтеу, әртүрлі жастағы оқушылармен, 

олардың ата-аналарымен немесе оларды алмастыратын тұлғалармен, 

жұмыстағы әріптестерімен байланыс  орнату әдістері;  

6) оқыту құралдары және олардың дидактикалық мүмкіндіктері; оқу 

кабинеттері мен қосалқы үй-жайларды жарақтау мен жабдықтауға 

қойылатын талаптар; 

7) еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі мен өртке қарсы қорғаныс, 

санитарлық талап қағидалары мен нормаларын.  

9. Біліктілікке қойылатын жалпы талаптар: 
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1) орта білімнен кейінгі білім
1
 немесе жоғары педагогикалық білім, орта 

білімнен кейінгі білім
2
 немесе тиісті бейіндер бойынша жоғары кәсіптік 

білім/бакалавр дәрежесі;  

2) орыс тілін білу; АКТ дағдыларын меңгеру.  

 

1. Педагог қызметкерлер 

 

Мектеп директоры 

10. Біліктілікке қойылатын талаптар:  

1) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 3 жыл («Болашақ» 

бағдарламасының түлектерінен басқа);  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу; 

ағылшын тілін IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 төмен емес деңгейде 

білу.   

11. Лауазымдық міндеттері:  

1) Мектеп Жарғысына және басқа да белгіленген нормативтік 

құқықтық актілерге сәйкес Мектеп қызметіне басшылық жасайды;  

2) Жоғары Қамқоршылық Кеңестің, ДББҰ Қамқоршылық кеңесінің, 

ДББҰ Басқармасының шешімдерін, ДББҰ стратегиясын, Мектептің даму 

жоспарын және басқа да стратегиялық, бағдарламалық құжаттарды іске 

асыру жұмысын үйлестіреді;  

3) ДББҰ Басқармасы бекіткен білім беру және эксперименталды 

бағдарламаларға сәйкес оқушылар мен мектеп жасына дейінгі балаларды 

оқытуды және тәрбиелеуді ұйымдастырады;  

4) Мектептің жұмыс жоспарын, жұмыс жоспарлары мен 

бағдарламаларын, ішкі тәртіп ережелерін, қызметкерлердің лауазымдық 

нұсқаулықтарын бекітеді; 

5) оқу-тәрбие процесін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді 

ұйымдастырады және жетілдіреді; 

6) қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың дамуын қамтамасыз 

етеді;  

7) әдістемелік бірлестіктердің, балалар ұйымдарының қызметіне 

ықпал етеді;  

8) оқушыларды конкурстық іріктеуді ұйымдастыруға қатысады, 

оқушылар мен мектеп жасына дейінгі балалардың контингентін 

қалыптастырады;  

                                                           
1
 Мына лауазымдардағы мұғалім-тағылымдамашы, мұғалім, мұғалім-модераторлар ушін: бастауыш сынып, 

бейнелеу өнері, информатика, өзін-өзі тану пәндері мұғалімдері, АӘД оқытушы-ұйымдастырушысы, 

қосымша білім беру педагогы, педагог-ұйымдастырушы-куратор, музыка және көркемөнер жетекшісі, 

хореограф, тәрбиеші көмекшісі (педагогикалық шеберлік деңгейінсіз және базалық (екінші) деңгейдегі). 
2
 Мына лауазымдардағы мұғалім-тағылымдамашы, мұғалім, мұғалім-модераторлар ушін: бастауыш сынып, 

бейнелеу өнері, информатика, өзін-өзі тану пәндері мұғалімдері, АӘД оқытушы-ұйымдастырушысы, 

қосымша білім беру педагогы, педагог-ұйымдастырушы-куратор, музыка және көркемөнер жетекшісі, 

хореограф, тәрбиеші көмекшісі (педагогикалық шеберлік деңгейінсіз және базалық (екінші) деңгейдегі). 
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9) оқу-білім беру процесі кезінде Мектептегі мектеп жасына дейінгі 

балалардың, оқушылар мен қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайлар жасайды;  

10) мектеп жасына дейінгі балалар мен оқушылардың денсаулығын 

сақтау және нығайту мақсатында оларды тамақпен және медициналық 

қызмет көрсетумен қамтамасыз ету жұмысын ұйымдастырады және оған 

бақылау жүргізеді;  

11) педагог кадрлар мен көмекші персоналды іріктеді және 

орналастыруды жүзеге асырады, олардың кәсіби шеберлігін арттыру үшін 

жағдай жасайды; 

12) Мектеп қызметкерлерін аттестаттауға дайындауға және өткізуге 

қатысады;  

13) өз құзыреті шегінде еңбекте ерекше көзге түскен қызметкерлерді 

көтермелеуге және наградаларға ұсынады, оларға жаза қолданады; 

14) ішкі еңбек тәртібі қағидаларының, санитариялық-гигиеналық 

режимнің, еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

сақталуына жауап береді;  

15) балабақша және жатақхана меңгерушілерінің, медициналық 

персоналдың қызметіне бақылау жасайды; 

16) Мектептік Қамқоршылық кеңесінің қызметін ұйымдастырады; 

Мектептің педагогикалық кеңесін басқарады; 

17) балалардың ата-аналарымен және/немесе заңды өкілдерімен, 

жұртшылықпен жұмысты үйлестіреді;  

18) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

19) нормативтік талаптарға сәйкес оқу-материалдық базаны есепке 

алуды, сақтауды және толықтыруды қамтамасыз етеді; 

20) Мектептің қаржы-шаруашылық және әкімшілік қызметін 

ұйымдастырады;  

21) бекітілген бюджет шеңберінде бөлінген ақшалай қаражаттың 

мақсатты және тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етеді;  

22) ДББҰ-ның, Мектептің стратегиялық, бағдарламалық құжаттарын 

орындау жөніндегі есептерді, ДББҰ Орталық аппаратына қаржылық  

қаражаттар мен материалдық құралдардың түсуі мен жұмсалуы туралы 

есептерді ұсынуды қамтамасыз етеді; 

23) Қазақстан Республикасының Еңбек заңнамасына сәйкес Мектеп 

қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, жұмыстан босатады; 

24) ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен және Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де функцияларды 

орындайды.   

 

Директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары 

12. Біліктілікке қойылатын талаптар:  
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1) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл («Болашақ» 

бағдарламасының түлектерінен басқа), оның ішінде Зияткерлік мектептегі 

педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу; 

ағылшын тілін IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 төмен емес деңгейде 

білу.   

13. Лауазымдық міндеттері:  

1) Мектептің ғылыми-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және 

инновациялық қызметін ұйымдастыруға және дамытуға басшылық жасайды;  

2) оқытудың жаңа әдістемелері мен оқу бағдарламаларына талдау 

және апробация жүргізеді, оларды пайдалану бойынша ұсынымдар енгізеді;  

3) қызметкерлердің барынша нәтижелі тәжірибесін жалпылайды және 

тарату бойынша шаралар қабылдайды;  

4) педагогтердің зерттеу қызметіне басшылық жасайды;  

5) зерттеу жұмысының нәтижелері бойынша ғылыми-әдістемелік 

материалдарды басып шығару жұмысын ұйымдастырады;  

6) мектепішілік педагогикалық конкурстарды, әдістемелік іс-

шараларды өткізу жұмысын үйлестіреді;  

7) педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 

біліктілігін арттыру және оларды аттестаттаудан өткізу, жас қызметкерлерді 

қолдау жұмысын ұйымдастырады; 

8) педагог қызметкерлердің семинарларға, конференцияларға, 

симпозиумдарға, брифингтерге, біліктілікті арттыру курстарына қатысуын 

ұйымдастырады;  

9) менторингтің табысты жүйесін құру үшін деңгейлік курстардың 

тренерлерін оқыту жұмысын үйлестіреді; 

10) қызметкерлердің кәсіби дамуын қолдау жөнінде тренерлердің 

жұмысын, оқушылардың дарындылығын дамыту бағдарламасын үйлестіреді; 

11) пән олимпиадаларын, ғылыми жарыстарды және оқушылардың 

басқа да жобаларын өткізу жұмысын ұйымдастырады;  

12) дарынды (ерекше қабілетті) оқушылармен  жұмысты үйлестіреді; 

13) Мектептің базасында педагогикалық жоо студенттерінің 

практикасын ұйымдастырады; 

14) әдістемелік кабинеттерді және кітапханаларды оқу-әдістемелік 

және ғылыми-әдістемелік әдебиетпен толтыру жұмысын үйлестіреді;  

15) педагог-кітапханашылардың жұмысына бақылауды жүзеге 

асырады; 

16) әдістемелік кеңестің және бірлестіктердің, кәсіби желілік 

қоғамдастықтардың, мұғалімдердің шығармашылық топтарының жұмысын 

үйлестіреді;  

17) педагог кадрларды іріктеуге және орналастыруға қатысады;  

18) өз қызметінің бағыттары бойынша Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің тәжірибесін таратуға қатысады; 
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19) тілдер жөніндегі үйлестірушімен, өз қызметінің бағыттары 

бойынша  баспасөз хатшысымен өзара іс-қимыл жасайды; 

20) оқушылардың ата-аналарына және/немесе өзге де заңды өкілдеріне 

Мектептің ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметінің мазмұнымен 

танысуға мүмкіндік береді; 

21) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

22) Мектептің педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады;  

23) өз  өкілеттігі шеңберінде «Бірыңғай ақпараттық білім беру ортасы» 

(бұдан әрі – БАБО) бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып, 

белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және уақытылы  жасауды, 

дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

24) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

25) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары 

14. Біліктілікке қойылатын талаптар:  

1) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл («Болашақ» 

бағдарламасының түлектерінен басқа), оның ішінде Зияткерлік мектептегі 

педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл; 

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу; 

ағылшын тілін IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 төмен емес деңгейде 

білу.  

15. Лауазымдық міндеттері:  

1) Мектептің оқу процесін ұйымдастыруды, даму жоспарын және оқу 

жұмысын ұйымдастыру  жөніндегі жоспарларды әзірлеуді жүзеге асырады; 

2) мектепішілік бақылауды жоспарлауға және ұйымдастыруға 

басшылық жасайды; 

3) оқу-тәрбие процесінің жай-күйіне талдау жасайды;  

4) оқу процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін қажетті оқу-

әдістемелік  құжаттамалар әзірлеуді ұйымдастырады; 

5) оқу сабақтарының кестесін жасауға, оқу құжаттамасын дайындауға 

басшылық жасайды;  

6) сыртқы суммативті бақылауды ұйымдастырады және өткізеді; 

7) оқушылардың оқу жетістіктеріне мониторинг ұйымдастырады; 

8) талдау жүргізеді және оқу-тәрбие процесінде бағалау нәтижелерін 

қолдануды қамтамасыз етеді; 

9) оқушылардың оқу жүктемесін құрастыруды басқарады; оқу 

құжатнамасын әзірлейді; 
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10) сынып және электронды журналдардың сапалы және уақтылы 

толтырылуын қамтамасыз етеді;  

11) оқу зертханалары мен кабинеттерін қазіргі заманғы жабдықтармен, 

көрнекі құралдармен және техникалық оқыту құралдарымен жарақтандыру 

жұмысын жоспарлайды;  

12) оқу-тәрбие процесінде пайдаланылатын жабдықтардың, құрал-

саймандардың, техникалық және көрнекі құралдардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз етеді;   

13) білім беру сапасын қамтамасыз ету, оқу жұмыс жоспарын және 

білім беру бағдарламаларын орындау мәселелері бойынша педагог 

қызметкерлердің, әдістемелік бірлестіктердің жұмысын үйлестіруді жүзеге 

асырады;  

14) оқушыларды конкурстық іріктеуді ұйымдастыруға қатысады;  

15) педагог кадрларды іріктеуге және оларды орналастыруға қатысады;  

16) педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың оқу 

жұмыс жүктемесін бөледі; 

17) әдіскердің, зертханашылардың, бастауыш, негізгі, жоғарғы 

мектептер координаторларының жұмысын бақылауды жүзеге асырады;  

18) Виртуалды және Каникулярлы мектептердің қызметіне басшылық 

жасайды;  

19) NIS Program іске асыру жұмысын басқарады; 

20) Мектептің ақпараттық-білім беру жүйесінің жұмыс істеуін 

ұйымдастыраду және бақылайды;  

21) өз қызметінің бағыттары бойынша Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің тәжірибесін таратуға қатысады;  

22) кәсіби бағдарлау бойынша консультантпен, өз қызметінің 

бағыттары бойынша баспасөз хатшысымен өзара іс-қимыл жасайды; 

23) оқушылардың ата-аналарына және/немесе өзге де заңды өкілдеріне 

Мектептің білім беру процесінің барысымен және мазмұнымен, 

оқушылардың үлгерімімен танысуына мүмкіндік береді;  

24) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

25) Мектептің педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады;  

26) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

27) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

28) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   
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Директордың бейінді-эксперименттік жұмыс және тәжірибе тарату 

жөніндегі орынбасары 

16. Біліктілікке қойылатын талаптар:  

1) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл («Болашақ» 

бағдарламасының түлектерінен басқа), оның ішінде Зияткерлік мектептегі 

педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу; 

ағылшын тілін IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 төмен емес деңгейде 

білу.  

17. Лауазымдық міндеттері:  

1) Зияткерлік мектептердің тәжірибесін тарату жұмысын жоспарлайды 

және үйлестіреді; 

2) Мектепте кәсіби бағдарлау жұмысын үйлестіруді және бақылауды 

жүзеге асырады; 

3) оқу процесінде қазіргі заманғы әдістемелер мен технологияларға 

талдау жүргізеді және сынақтан өткізеді;  

4) оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау жұмысын 

үйлестіреді;  

5) мазмұн сапасына бақылау жасауды және оқушылардың оқу 

жетістіктеріне суммативті бағалау жүргізуді жүзеге асырады; 

6) ішкі суммативті бағалауды,  порталға бағалау бойынша материалды 

әзірлеуді және жүктеуді ұйымдастырады және өткізеді; 

7) бағалау құралдарының онлайн сараптамасын, ДББҰ Педагогикалық 

білімдер базасына, ДББҰ жүйелік-әдістемелік кешеніне, БАҚ-та  

педагогтердің  оқу-әдістемелік материалдарын модерациялау мен 

орналастыруды үйлестіреді; 

8) бейінді оқытуды қолданбалы және элективті курстар 

бағдарламаларымен бағдарламалық-әдістемелік сүйемелдеуді қамтамасыз 

етеді;  

9) Мектептің педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген 

тұлғалардың озық тәжірибесін зерделейді, қорытындылайды және таратады; 

10) орта білім беру мазмұнын жаңарту мәселелері және тәжірибені 

тарату жөнінде семинарлар, мастер-кластар, онлайн сабақтар мен 

семинарлар, тамыз конференцияларын және өзге де іс-шараларды 

ұйымдастырады;  

11) орта білім беру мазмұнын жаңартуды әдәстемелік сүйемелдеу үшін  

мұғалімдердің өңірлік кәсіби қоғамдастықтарының жұмысына Мектептің 

қатысуын қамтамасыз етеді; 

12) орта білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізу және жалпы білім 

беретін мектептер педагогтерінің біліктілігін арттыру жөнінде  білім беру 

органдарымен және ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасайды; 

13) Мектеп оқушыларына дәрістер мен арнайы курстар өткізу үшін 

республикадағы және басқа елдердегі жетекші жоғары оқу орындарынан 

мамандар тартуды жүзеге асырады;  
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14) жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде жалпы білім беретін 

мектептердің мұғалімдерін оқу-әдістемелік қолдауды қамтамасыз ететін 

ақпараттық жүйелерге материалдарды орналастыруға бақылау жасайды; 

15) кәсіби бағдарлау консультантының жұмысын үйлестіреді; 

16) баспасөз хатшысының қызметін жоспарлауды және оған бақылау 

жасауды жүзеге асырады; мектеп сайтының жұмысын үйлестіреді; 

17) педагог кадрларды іріктеуге және оларды орналастыруға қатысады;  

18) оқушылардың ата-аналарына және/немесе өзге де заңды өкілдеріне 

жетекшілік ететін мәселелері бойынша процестердің мазмұнымен танысу 

мүмкіндігін береді;  

19) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

20) Мектептің педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады;  

21) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

22) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

23) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары 

18. Біліктілікке қойылатын талаптар:  

1) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл («Болашақ» 

бағдарламасының түлектерінен басқа), оның ішінде Зияткерлік мектептегі 

педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл; 

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу; 

ағылшын тілін IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 төмен емес деңгейде 

білу.  

19. Лауазымдық міндеттері:  

1) Мектептегі оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;  

2) оқушыларды тәрбиелеу бағдарламаларын, мәдени-тәрбие іс-

шараларының бағдарламалары мен сценарийлерін, тәрбие жұмысы бойынша 

әдістемелік құжаттамаларды әзірлеу жұмысын үйлестіреді; 

3) тәрбие процесінің проблемаларына, тәрбие жұмысының 

нәтижелеріне, тәрбие жұмысы саласының жай-күйі мен перспективалық 

мүмкіндіктеріне талдау жасайды;  

4) Мектептегі тәрбие жұмысын ағымдағы және перспективалық 

жоспарлауды ұйымдастырады;  

5) Мектептің педагог қызметкерлері өткізетін тәрбие процесінің 

мазмұны мен оны өткізу сапасына бақылауды жүзеге асырады;  
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6) Мектепте мәдени-бұқаралық, спорттық-сауықтыру және әскери-

патриоттық жұмысты үйлестіреді;  

7) тәрбие жұмысы бойынша әлеуметтік жобалармен және 

практикалармен байланысты жұмыстарды ұйымдастыруды жүзеге асырады;  

8) қоғамдастық жұмысына, Мектепте іске асырылатын әлеуметтік 

практикалар мен жобаларға оқушылардың қатысуын қамтамасыз етеді; 

9) жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алу жұмысын 

ұйымдастырады; 

10) тәрбие жұмысымен айналысатын қызметкерлерге инновациялық 

тәрбие бағдарламалары мен технологияларын меңгеруге және әзірлеуге 

әдістемелік көмек көрсетеді;  

11) бастапқы әскери дайындық бойынша оқытушы-

ұйымдастырушының, педагог-психологтың, мұғалім-логопедтің, педагог-

ұйымдастырушы- жетекшілердің, қосымша білім беру, дене шынықтыру-

сауықтыру және көркем-эстетикалық цикл педагогтерінің қызметін 

үйлестіреді; 

12) тәрбие жұмысымен айналысатын қызметкерлердің біліктілігі мен 

кәсіби шеберлігін арттыруды ұйымдастырады;  

13) Мектептегі оқушылардың өзін-өзі басқару органдарының, балалар 

ұйымдарының, қозғалыстардың қызметін үйлестіреді;  

14) Мектеп қызметкерлерінің қоғамдастық, БАҚ өкілдерімен, 

Мектептің ата-аналар комитетімен, оқушылардың ата-аналарымен 

және/немесе өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл жасауды үйлестіреді;  

15) тәрбие процесінде пайдаланылатын жабдықтардың, құрал-

саймандардың, техникалық және көрнекі құралдардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз етеді; 

16) Қамқоршылық кеңестің, оқушыларға арналған Жазғы мектептің 

жұмысын үйлестіреді;  

17) тәрбие жұмысы бойынша педагог кадрларды іріктеуге және 

орналастыруға қатысады;  

18) өз қызметінің бағыттары бойынша Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің тәжірибесін таратуға қатысады; 

19) өз қызметінің бағыттары бойынша баспасөз хатшысымен өзара іс-

қимыл жасайды; 

20) оқушылардың ата-аналарына және/немесе өзге де заңды өкілдеріне 

Мектептегі тәрбие процесінің және іс-шаралардың барысымен және 

мазмұнымен танысуына мүмкіндік береді;  

21) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

22) Мектептің педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады;  

23) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 
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24) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

25) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Директордың сыртқы байланыс жөніндегі орынбасары 

20. Біліктілікке қойылатын талаптар:  

1) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл («Болашақ» 

бағдарламасының түлектерінен басқа), оның ішінде Зияткерлік мектептегі 

педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл; 

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу; 

ағылшын тілін IELTS-6.5/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-79-87 төмен емес деңгейде 

білу.  

21. Лауазымдық міндеттері:  

1) шетелдік педагогтердің жұмысын үйлестіреді, олардың оқыту 

сапасын бақылауды жүзеге асырады;  

2) халықаралық байланыстарды дамыту жоспарында Мектеп 

қызметінің жаңа бағыттарын перспективалық болжауды және жоспарлауды 

ұйымдастырады;  

3) шетелдік педагогтерді іріктеуге және жалдауға қатысады, олардың 

елде бейімделуіне және тұруына қажетті көмек көрсетеді;  

4) Мектептің халықаралық мектептер қауымдастығына енуі бойынша 

жұмыс жүргізеді, халықаралық ынтымақтастық шеңберінде мүдделі білім 

беру ұйымдарымен әріптестік байланыс орнатады;  

5) Мектепті аккредитациялауға дайындау жұмысын ұйымдастырады;  

6) Мектепте көптілділікті дамыту жұмысын үйлестіреді;  

7) Тілдер бойынша координатордың қызметін жоспарлауды және 

бақылауды жүзеге асырады;  

8) пәндерді командалық оқыту үшін педагог кадрларды іріктеуге және 

орналастыруға қатысады;  

9) оқушылардың шет елдердегі ғылыми және интеллектуалды 

жарыстарға, пән олимпиадаларына және басқа да жобаларға қатысуын 

сүйемелдеуді ұйымдастыру жұмысын үйлестіреді;  

10) өз қызметінің бағыттары бойынша Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің тәжірибесін таратуға қатысады; 

11) өз қызметінің бағыттары бойынша баспасөз хатшысымен өзара іс-

қимыл жасайды; 

12) оқушылардың ата-аналарына және/немесе өзге де заңды өкілдеріне 

жетекшілік ететін мәселелері бойынша процестердің барысымен және 

мазмұнымен танысу мүмкіндігін береді;  

13) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 
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14) Мектептің педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады;  

15) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

16) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

17) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Директордың даму жұмысы жөніндегі орынбасары
3
 

22. Біліктілікке қойылатын талаптар:  

1) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл («Болашақ» 

бағдарламасының түлектерінен басқа), оның ішінде Зияткерлік мектептегі 

педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл; 

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу; 

ағылшын тілін IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 төмен емес деңгейде 

білу.  

23. Лауазымдық міндеттері:  

1) Халықаралық Бакалавриат бағдарламаларын енгізу жұмысына 

басшылық жасайды;  

2) Мектептің ғылыми-әдістемелік, зерттеу және инновациялық 

қызметінің дамуына басшылық жасайды;  

3) қазіргі заманғы әдістемелер мен білім беру технологияларына 

талдау жүргізеді және сынақтан өткізеді; 

4) зерттеу жұмысының нәтижелері бойынша ғылыми-әдістемелік 

материалдарды басып шығару жұмысын ұйымдастырады;  

5) оқушыларды бейінді оқыту жүйесінің жүзеге асырылуын 

ұйымдастырады;  

6) координирует работу по трансляции опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ; 

7) Мектептегі көптілділік тәжірибесін дамыту жұмысын үйлестіреді;  

8) педагогтерге инновациялық бағдарламалар мен технологияларды, 

авторлық бағдарламаларды, оқулықтарды әзірлеуде көмек көрсетеді;  

9) орта білім беру мазмұнын жаңарту мәселелері және тәжірибені 

тарату жөнінде семинарлар, мастер-кластар, онлайн сабақтар мен 

семинарлар, тамыз конференцияларын және өзге де іс-шараларды 

ұйымдастырады; 

10) республикалық және халықаралық білім беру ұйымдарымен 

ынтымақтастық бойынша жұмысты ұйымдастырады;  

                                                           
3
 лауазым ІВ Зияткерлік мектебі, Халықаралық мектеп үшін қарастырылған 
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11) Мектептің білім беру процесінің ғылыми-әдістемелік бағытын 

қамтамасыз ететін әдістемелік бірлестіктерінің, шығармашылық топтары мен 

құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын үйлестіреді;  

12) педагог кадрларды конкурстық іріктеуге және орналастыруға 

қатысады;  

13) педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды 

аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу жұмысын үйлестіреді;  

14) педагог кадрлардың біліктілігін арттыру, жас қызметкерлерді 

қолдау жұмысын ұйымдастырады;  

15) оқыту мен оқу координаторының, тілдер координаторының, сыртқы 

байланыстар жөніндегі менеджердің, кәсіби бағдарлау консультантының, 

баспасөз хатшысының қызметін бақылауды жүзеге асырады;  

16) баспасөз хатшысының қызметін жоспарлауды және оған бақылау 

жасауды жүзеге асырады; мектеп сайтының жұмысын үйлестіреді; 

17) оқушылардың ата-аналарына және/немесе өзге де заңды өкілдеріне 

жетекшілік ететін мәселелері бойынша процестердің мазмұнымен танысу 

мүмкіндігін береді;  

18) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

19) Мектептің педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады;  

20) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

21) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

22) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Директордың бастауыш мектеп жұмысы жөніндегі орынбасары 

24. Біліктілікке қойылатын талаптар:  

1) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл («Болашақ» 

бағдарламасының түлектерінен басқа), оның ішінде Зияткерлік мектептегі 

педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл; 

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу; 

ағылшын тілін IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 төмен емес деңгейде 

білу.  

25. Лауазымдық міндеттері:  

1) бастауыш мектептегі оқу-тәрбие процесін және эксперименттік 

жұмысты ұйымдастыруға және дамытуға басшылық жасайды;  

2) бастауыш мектептің жұмыс жоспарын әзірлейді, бастауыш 

сыныптағы оқу сабақтарының кестесін жасайды; 
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3) бастауыш мектептің оқу-тәрбие қызметінің жай-күйі мен 

перспективалық мүмкіндіктеріне талдау жасайды;  

4) қазіргі заманғы технологияларды бастауыш мектептің оқу 

процесіне енгізуге бастама жасайды;  

5) бастауыш мектептің педагогикалық қызметкерлерінің бастауыш 

мектептің оқу жоспарын, білім беру бағдарламаларын орындау жұмысын 

үйлестіреді;  

6) сынып журналдарының сапалы және уақтылы толтырылуын 

қамтамасыз етеді;  

7) бастауыш мектептің педагог қызметкерлерінің жұмыс оқу 

жүктемесін бөледі; 

8) бастауыш мектеп педагогтерінің біліктілігін арттыру жұмысын 

ұйымдастырады;  

9) 5 сыныптарда сыртқы суммативті бағалау жүргізуді 

ұйымдастырады; 

10) бастауыш мектеп оқушыларын конкурстық іріктеуді 

ұйымдастыруға қатысады, олардың оқу жүктемесін жоспарлайды;  

11) бастауыш мектептің оқу кабинеттерін көрнекі құралдармен және 

техникалық оқыту құралдарымен жарақтандыру, әдістемелік кабинетті, 

кітапхананы оқу-әдістемелік және көркем әдебиетпен, журналдармен және 

газеттермен толықтыру жұмысын жүзеге асырады;  

12) өз қызметінің бағыттары бойынша Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің тәжірибесін таратуға қатысады; 

13) өз қызметінің бағыттары бойынша баспасөз хатшысымен өзара іс-

қимыл жасайды; 

14) оқушылардың ата-аналарына және/немесе өзге де заңды өкілдеріне 

білім беру процесінің мазмұнымен танысуына мүмкіндік береді;  

15) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

16) Мектептің педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады;  

17) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

18) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

19) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Балабақша меңгерушісі 

26. Біліктілікке қойылатын талаптар:  
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1) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл («Болашақ» 

бағдарламасының түлектерінен басқа), оның ішінде Зияткерлік мектептегі 

педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл; 

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу; 

ағылшын тілін IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 төмен емес деңгейде 

білу.  

27. Лауазымдық міндеттері:  

1) балабақшаның білім беру және әкімшілік-шаруашылық қызметіне 

басшылық жасайды;  

2) оқу жоспарларын, мектепке дейінгі білім беру бағдарламаларын, ішкі 

тәртіп ережелерін, балабақша қызметкерлерінің лауазымдық 

нұсқаулықтарын әзірлеуді және бекітуді ұйымдастырады; 

3) балабақшада мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың білім беру 

бағдарламаларын, тілді меңгеру бағдарламаларын іске асыруды қамтамасыз 

етеді;  

4) инновациялық тәрбие бағдарламаларын меңгеруде және әзірлеуде 

әдістемелік көмек көрсетеді;  

5) мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту процесін, мектеп жасына дейінгі 

балалармен жеке жүргізілетін тәрбие жұмысын бақылауды жүзеге асырады;  

6) мектеп жасына дейінгі балалардың контентін қалыптастыруға 

қатысады;  

7) балабақшаның педагог кадрлары мен көмекші персоналын іріктеуге 

және орналастыруға қатысады;  

8) мектеп жасына дейінгі балалардың тамақтануы мен оларға 

медициналық қызмет көрсетуді, тәрбие-білім беру процесі барысында 

олардың өмірі мен денсаулығы қауіпсіздігін ұйымдастыру үшін қажетті 

жағдайлармен қамтамасыз етеді; 

9) кадрлардың кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды;  

10) балабақша қызметкерлерін аттестаттауды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады;  

11) оқу-материалдық базаны есепке алуды, сақтауды және 

нығайтуды, санитариялық-гигиеналық режимді, еңбекті қорғау, қауіпсіздік 

және өрттен қорғау қағидаларын сақтауды қамтамасыз етеді;  

12) жұртшылықпен, ұйымдармен, мектеп жасына дейінгі балалардың 

ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды өкілдерімен байланысты жүзеге 

асырады;  

13) өз қызметінің бағыттары бойынша Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің тәжірибесін таратуға қатысады; 

14) өз қызметінің бағыттары бойынша баспасөз хатшысымен өзара 

іс-қимыл жасайды; 

15) оқушылардың ата-аналарына және/немесе өзге де заңды 

өкілдеріне балабақша жұмысы мазмұнымен танысу мүмкіндігін береді;  

16) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, 

медициналық тексеруден өтеді; 
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17) Мектептің педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің 

жұмысына қатысады;  

18) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

19) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

20) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Жатақхана меңгерушісі 

28. Біліктілікке қойылатын талаптар:  

1) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл («Болашақ» 

бағдарламасының түлектерінен басқа), оның ішінде Зияткерлік мектептегі 

педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл; 

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу; 

ағылшын тілін IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 төмен емес деңгейде 

білу.  

29. Лауазымдық міндеттері:  

1) жатақхананың тәрбие және әкімшілік-шаруашылық қызметіне 

басшылық жасайды; 

2) жатақхана жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлауды 

ұйымдастырады;  

3) жатақхана тәрбие жұмысында педагогикалық талаптардың 

орындалуын бақылайды; 

4) оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу жұмысын үйлестіреді;  

5) жатақханада тұратын оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз етеді;  

6) жатақханада тұратын оқушылардың қажетті тұрғын-үй 

жағдайларын, тамақтануын дұрыс ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;  

7) оқушыларға медициналық қызмет көрсету жағдайын, ішкі тәртіп, 

қауіпсіздік, санитариялық және өрттен қорғау қағидаларының сақталуын 

бақылауды жүзеге асырады;   

8) жатақханада жұмыс жүргізу үшін педагог кадрларды іріктеуге және 

орналастыруға қатысады;  

9) жатақхана тәрбиешілерінің және олардың көмекшілерінің жұмысын 

ұйымдастырады, оларға әдістемелік көмек көрсетеді;  

10) тәрбиешілердің және олардың көмекшілерінің біліктілігі мен кәсіби 

шеберлігін арттыруды ұйымдастырады, олардың педагогикалық тәжірибесін 

жалпылауға және таратуға қатысады;  
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11) оқушыларды тәрбиелеу бойынша бірлескен қызмет жүргізу үшін 

Мектептің ата-аналар комитетімен, жұртшылық өкілдерімен және басқа да 

ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауды қамтамасыз етеді; 

12) оқушылардың ата-аналарына және/немесе өзге де заңды өкілдеріне 

балалардың тұру жағдайларымен және тәрбие процесінің мазмұнымен 

танысуға мүмкіндік береді;  

13) өз қызметінің бағыттары бойынша Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің тәжірибесін таратуға қатысады; 

14) өз қызметінің бағыттары бойынша баспасөз хатшысымен өзара іс-

қимыл жасайды; 

15) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

16) Мектептің педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады;  

17) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

18) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

19) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Мұғалім-тағылымдамашы 

30. Біліктілікке қойылатын талаптар:  

1) мемлекеттік тілді кемінде мына деңгейде білу: «ортадан жоғары 

деңгей» – қазақ тілінің мұғалімдері үшін, «орта деңгей» – мемлекеттік тілде 

оқытылатын пәндердің мұғалімдері үшін;  

2) ағылшын тілін IELTS-5.0/APTIS-В1/TOEFL (IBT)-59-64 төмен емес 

деңгейде білу – ағылшын тілі мұғалімдері үшін.  

31. Лауазымдық міндеттері:  

1) оқу және оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырады және өткізеді;  

2) сабақтың мақсатына және міндетіне, күтілетін нәтижелеріне сәйкес 

пәнді оқытудың теориялық негіздерін қолданады;  

3) оқытудың барынша тиімді нысандарын, әдістері мен құралдарын, 

жаңа педагогикалық технологияларды қолданады; 

4) сыныпта оқу процесін жоспарлайды және ұйымдастырады (сабаққа 

дайындық, оқушыларды бағалау, олардың жұмысын тексеру); 

5) оқушылардың жалпы оқу іскерлігі мен дағыдысын 

қалыптастырады; оқушылармен жеке жұмысты, емтиханға, олимпиадаларға, 

өз бейіні бойынша конкурстарға дайындықты ұйымдастырады; 

6) сабақтар, элективті сағаттар, үйірмелер өткізеді; 
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7) оқытуда және сабақ беруде ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолданады; 

8) интернет көздерден ақпаратты таңдайды, оқушыларға 

компьютерлік презентациялар мен ресурстарды дайындайды; 

9) оқушылардың оқу процесіне талдау жасайды, өзінің дербес оқыту 

практикасына өзгерістер енгізеді; 

10) әріптестерді қолдау кезінде оқушылардың оқу жетістіктерін 

критериалды бағалауды пайдаланады;  

11) оқушылармен сапалы кері байланысты жүзеге асырады, оқыту 

процесінде сараландыру әдәстерін қолданады; 

12) Мектеп деңгейінде ашық сабақтар өткізеді;  

13) оқушылардың оқу  тәртібін, сабаққа  қатысу режимін  қолдайды; 

14) оқушы тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға және оның 

әлеуметтенуіне ықпал етеді, оқушылардың жеке қабілеттерін және 

академиялық адалдығын дамытуға көмек көрсетеді;  

15) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

16) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

17) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

18) өз қызметінің бағыттары бойынша Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің тәжірибесін таратуға қатысады; 

19) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

20) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

21) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

22) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

23) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Мұғалім 

32. Біліктілікке қойылатын талаптар:  

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 1 жыл; 

2) мемлекеттік тілді кемінде мына деңгейде білу: «жоғары деңгей»– 

қазақ тілінің мұғалімдері үшін, «орта деңгей» – мемлекеттік тілде 
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оқытылатын пәндердің мұғалімдері үшін, «қарапайым деңгей» – басқа 

тілдерде оқытылатын пәндердің мұғалімдері үшін;  

3) ағылшын тілін IELTS-5.5/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-65-71 төмен емес 

деңгейде білу – ағылшын тілі мұғалімдері үшін, IELTS-3.5/APTIS-А2/TOEFL 

(IBT)-35-40 – кіріктірілген білім беру және Халықаралық бакалавриат 

бағдарламаларына сәйкес ағылшын тілінде оқытылатын пәндердің 

мұғалімдері үшін.   

33. Лауазымдық міндеттері:  

1) оқу және оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырады және өткізеді;  

2) сабақтар, элективті сағаттар, үйірмелер өткізеді; 

3) оқытудың қазіргі заманғы нысандары мен әдістерін, инновациялық 

педагогикалық технологияларды сабақтың мақсаты, міндеті және күтілетін 

нәтижесіне сай қолданады;  

4) оқушылардың сыни ойлауын дамытуға тапсырмалар пайдаланады, 

проблемалық оқытуды іске асырады, практикамен пән бойынша оқыту 

байланысын жүзеге асырады; 

5) білім беру бағдарламаларының тақырыптық бөлімдерінің өзара 

байланысында сабақтарды жеке немесе әріптестерімен бірлесіп жоспарлайды 

және өткізеді (сабаққа дайындау, оқушылардың жұмысын бағалау, тексеру); 

6) оқушылардың жалпы оқу іскерлігі мен дағыдысын қалыптастырады; 

оқушылармен жеке жұмысты, емтиханға, олимпиадаларға, өз бейіні бойынша 

конкурстарға дайындықты ұйымдастырады; 

7) оқушылардың кәсіби бейімділігін, қабілетін анықтау бойынша 

қадағалау жүргізеді; тұлғаның шығармашылық және кәсіби бағыттылығын 

және танымдық мүддесін қалыптастыруға ықпал етеді; 

8) білім беру нәтижелеріне қолжеткізу үшін ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды, сондай-ақ сандық білім беру 

ресурстарын қолданады; 

9) оқу-әдістемелік материалдарды, бағалау құралдарын әзірлейді, 

экспериментальдық тапсырмаларды құрайды; 

10) оқулықтар, оқу-әдістемелік  кешендерді, сандық білім беру 

ресурстарын әзірлеуге қатысады; 

11) Мектеп деңгейінде оқушылармен жұмыс жүргізуде (пән 

олимпиадалары, ғылыми және шығармашылық жобалар, конференциялар 

мен жарыстар) нәтижелілікті көрсетеді;  

12) оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалауды 

пайдаланады, оқушылардың жетістіктеріне мониторинг жүргізеді;  

13) сынып деңгейінде оқушылармен жобалау қызметін жүзеге 

асырады;  

14) оқушылардың оқу процесіне талдау жасайды, өзінің дербес оқыту 

практикасына өзгерістер енгізеді; 

15) оқушылармен сапалы кері байланысты жүзеге асырады, оқыту 

процесінде саралау әдістерін қолданады; 
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16) Мектеп деңгейінде ашық сабақтар өткізеді; Мектеп деңгейінде 

семинарларда сөз сөйлейді;  

17) оқушылардың оқу  тәртібін, сабаққа  қатысу режимін  қолдайды; 

18) оқушы тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға және 

оның әлеуметтенуіне ықпал етеді, оқушылардың жеке қабілеттерін және 

академиялық адалдығын дамытуға көмек көрсетеді;  

19) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

20) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

21) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

22) өз қызметінің бағыттары бойынша Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің тәжірибесін таратуға қатысады; 

23) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

24) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, 

медициналық тексеруден өтеді; 

25) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

26) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

27) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Мұғалім - модератор 

34. Біліктілікке қойылатын талаптар:  

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл; 

2) мемлекеттік тілді кемінде мына деңгейде білу: «жоғары деңгей» – 

қазақ тілінің мұғалімдері үшін, «ортадан жоғары деңгей» – мемлекеттік тілде 

оқытылатын пәндердің мұғалімдері үшін, «қарапайым деңгей» – басқа 

тілдерде оқытылатын пәндердің мұғалімдері үшін;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.0/APTIS-B2/TOEFL (IBT)-72-78 төмен емес 

деңгейде білу – ағылшын тілі мұғалімдері үшін, IELTS-4.0/APTIS-В1/TOEFL 

(IBT)-41-52 – кіріктірілген білім беру және Халықаралық бакалавриат 

бағдарламаларына сәйкес ағылшын тілінде оқытылатын пәндердің 

мұғалімдері үшін, IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 – қалған 

пәндердің мұғалімдері үшін. 

35. Лауазымдық міндеттері:  



23 
 

1) оқу және оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырады және өткізеді;  

2) сабақтар, элективті сағаттар, үйірмелер өткізеді; 

3) оқу пәні саласында өзекті білімді және пән бойынша оқу-әдістемелік 

әдебиетті талдау дағдыларын пайдаланады; 

4) дарынды балаларды дамытуға бағытталған пәнді оқытудың әртүрлі 

педагогикалық құралдары мен тәсілдерін қолданады; 

5) өз жұмысында прогрессивті идеяларды, белсенді оқытудың 

нысандары мен әдістерін қолданады, диагностикалық жұмыстың 

ұйымдастыру әдістерін игереді; 

6) сынып деңгейінде оқушылармен жобалау қызметін жүзеге асырады; 

Мектеп деңгейінде оқушылардың зерттеу жобаларын үйлестіреді; 

7) оқу-әдістемелік материалдарды, оқушылардың оқу жетістіктерін 

бағалау құралдарын (емтихан материалдарын, юниттер), Мектеп деңгейінде 

экспериментальдық тапсырмаларды әзірлейді; 

8) өзіндік цифрлық білім беру ресурстарын жасайды; бағалау қызметін 

қашықтықтан оқыту және жүзеге асыру үшін АКТ-ны қолданады; 

9) Мектеп және ДББҰ деңгейінде оқушылармен жұмыс жасауда 

нәтижелілікті (пән олимпиадалары, ғылыми және шығармашылық жобалар, 

конференциялар мен жарыстар) көрсетеді; 

10) оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалауды 

пайдаланады, оқушылардың жетістіктеріне мониторинг жүргізеді;  

11) оқушылардың оқу процесіне талдау жасайды, өзінің дербес оқыту 

практикасына өзгерістер енгізеді; 

12) оқушылармен сапалы кері байланысты жүзеге асырады, оқыту 

процесінде саралау әдістерін қолданады; 

13) аудан/қала деңгейінде ашық сабақтар, онлайн семинарлар, 

мастер-кластар, курстар өткізеді;  

14) қалалық/облыстық конференцияларға қатысады; қала/облыс 

деңгейінде жарияланымдары бар; 

15) коучинг/менторинг арқылы Мектептің, ауданның/қаланың 

педагогтарын/педагогтер топтарын оқытуға басшылық жасайды; 

16) Назарбаев Зияткерлік мектептерінің тәжірибесін тарату 

шеңберінде мектептердің және жалпы білім беретін мектептердің 

қызметкерлері үшін әдістемелік көмек, консультациялар көрсетеді; 

17) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде оқу 

материалдарын орналастырады; 

18) өз сабақтарында зерттеулер жүргізеді және оларды Мектеп 

деңгейінде көрсетеді; 

19) оқушылардың оқу  тәртібін, сабаққа  қатысу режимін  қолдайды; 

20) оқушы тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға және 

оның әлеуметтенуіне ықпал етеді, оқушылардың жеке қабілеттерін және 

академиялық адалдығын дамытуға көмек көрсетеді;  

21) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 
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22) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

23) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

24) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

25) өз қызметінің бағыттары бойынша Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің тәжірибесін таратуға қатысады; 

26) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, 

медициналық тексеруден өтеді; 

27) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

28) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

29) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Мұғалім-сарапшы 

36. Біліктілікке қойылатын талаптар:  

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 3 жыл; 

2) мемлекеттік тілді кемінде мына деңгейде білу: «жоғары деңгей»– 

қазақ тілінің мұғалімдері үшін, «орта жоғары деңгей» – мемлекеттік тілде 

оқытылатын пәндердің мұғалімдері үшін, «базалық деңгей» – басқа тілдерде 

оқытылатын пәндердің мұғалімдері үшін;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.5/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-79-87 төмен емес 

деңгейде білу – ағылшын тілі мұғалімдері үшін, IELTS-5.0/APTIS-В1/TOEFL 

(IBT)-59-64 – кіріктірілген білім беру және Халықаралық бакалавриат 

бағдарламаларына сәйкес ағылшын тілінде оқытылатын пәндердің 

мұғалімдері үшін, IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 – қалған 

пәндердің мұғалімдері үшін. 

37. Лауазымдық міндеттері:  

1) оқу және оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырады және өткізеді;  

2) оқушылардың жеке тұлғасын, сыни тұрғыда ойлауын, зерттеу 

дағдыларын дамытуға бағытталған оқыту бағдарламалары мен әдістемелерін 

қолданады;  

3) өз жұмысында прогрессивті идеяларды, белсенді оқытудың 

нысандары мен әдістерін қолданады, диагностикалық жұмыстың 

ұйымдастыру әдістерін игереді; 

4) сабақтар, элективті сағаттар, үйірмелер өткізеді; 



25 
 

5) сынып деңгейінде оқушылармен жобалау қызметін жүзеге асырады; 

Мектеп деңгейінде оқушылардың зерттеу жобаларын үйлестіреді; 

6) оқушыларды ресурстар құруға тартады және оларға қолдау 

көрсетеді, оқушылардың бірлескен жұмыстары үшін желілік ресурстарды 

іске қосады;  

7) білім беру нәтижелеріне қолжеткізу үшін ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды, сондай-ақ сандық білім беру 

ресурстарын қолданады; интернет ресурстарды сыни бағалайды және оларды 

әріптестеріне ұсынады; 

8) ДББҰ деңгейінде оқулықтарды, оқу/әдістемелік құралдарды, оқу-

әдістемелік кешендерді, электронды оқыту құралдарын әзірлеуге қатысады;  

9) Мектеп/ДББҰ деңгейінде білім беру бағдарламалары мен 

оқушылардың оқу жетістіктерін (емтихан материалдарын, юниттер) бағалау 

құралдарына сараптама жүргізеді; 

10) өзіндік цифрлық білім беру ресурстарын жасайды; бағалау қызметін 

қашықтықтан оқыту және жүзеге асыру үшін АКТ-ны қолданады; 

11) ДББҰ/облыс деңгейінде оқушылармен жұмыс жүргізуде (пән 

олимпиадалары, ғылыми және шығармашылық жобалар, конференциялар 

мен жарыстар) нәтижелілікті көрсетеді;  

12) оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалауды 

пайдаланады, оқушылардың жетістіктеріне мониторинг жүргізеді;  

13) оқушылардың оқу процесіне талдау жасайды, өзінің дербес оқыту 

практикасына өзгерістер енгізеді; 

14) оқушылармен сапалы кері байланысты жүзеге асырады, оқыту 

процесінде саралау әдістерін қолданады; 

15) ДББҰ/облыс деңгейінде ашық сабақтар, онлайн семинарлар, 

мастер-кластар, курстар өткізеді;  

16) коучинг/менторинг арқылы Мектептің, ауданның/қаланың 

педагогтарын/педагогтер топтарын оқытуға басшылық жасайды; 

17) кәсіби даму саласындағы жеке мақсаттарды анықтауда және оларға 

қол жеткізуде әріптестеріне қолдау көрсетеді, педагогтерді ДББҰ/облыс 

деңгейінде оқытады;  

18) Мектеп/ДББҰ деңгейінде оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау 

құралдарын пайдалану тәжірибесін таратады;  

19) білім беруді дамытудың өзекті проблемаларын зерттеу бойынша 

желілік қоғамдастық іс-шараларына қатысады;  

20) ДББҰ және республика деңгейіндегі ғылыми-практикалық 

конференцияларда сөз сөйлейді;  

21) Назарбаев Зияткерлік мектептерінің тәжірибесін тарату шеңберінде 

мектептердің және жалпы білім беретін мектептердің қызметкерлері үшін 

әдістемелік көмек, консультациялар көрсетеді; 

22) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде оқу 

материалдарын орналастырады; 
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23) сабақта өз практикасына зерттеу жүргізеді және оларды Мектеп 

деңгейінде ұсынады, практикадан алынған зерттеу нәтижелерін өз 

практикасына және әріптестерінің практикасына енгізеді; 

24) оқушылардың жетістіктерін мониторингтеу нәтижелері негізінде 

жеке және әріптестерінің кәсіби даму басымдықтарын айқындайды;   

25) оқушылардың оқу  тәртібін, сабаққа  қатысу режимін  қолдайды; 

26) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

27) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

28) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

29) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

30) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

31) өз қызметінің бағыттары бойынша Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің тәжірибесін таратуға қатысады; 

32) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

33) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

34) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

35) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Мұғалім - зерттеуші 

38. Біліктілікке қойылатын талаптар:  

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл; 

2) мемлекеттік тілді кемінде мына деңгейде білу: «жоғары деңгей»– 

қазақ тілінің мұғалімдері үшін, «ортадан жоғары деңгей» – мемлекеттік тілде 

оқытылатын пәндердің мұғалімдері үшін, «орта деңгей» – басқа тілдерде 

оқытылатын пәндердің мұғалімдері үшін;  

3) ағылшын тілін IELTS-7.0/APTIS-С1/TOEFL (IBT)-88-95 төмен емес 

деңгейде білу – ағылшын тілі мұғалімдері үшін, IELTS-6.0/APTIS-В2/TOEFL 

(IBT)-72-78 – кіріктірілген білім беру және Халықаралық бакалавриат 

бағдарламаларына сәйкес ағылшын тілінде оқытылатын пәндердің 
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мұғалімдері үшін, IELTS-4.0/APTIS-В1/TOEFL (IBT)-41-52 – қалған 

пәндердің мұғалімдері үшін. 

39. Лауазымдық міндеттері:  

1) оқу және оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырады және өткізеді;  

2) оқушылардың жеке тұлғасын, сыни тұрғыда ойлауын, зерттеу 

дағдыларын дамытуға бағытталған оқыту бағдарламалары мен әдістемелерін 

қолданады;  

3) өз жұмысында прогрессивті идеяларды, белсенді оқытудың 

нысандары мен әдістерін қолданады, диагностикалық жұмыстың 

ұйымдастыру әдістерін игереді; 

4) сабақтар, элективті сағаттар, үйірмелер өткізеді; 

5) сынып деңгейінде оқушылармен жобалау қызметін жүзеге асырады; 

Мектеп деңгейінде оқушылардың зерттеу жобаларын үйлестіреді; 

6) оқушыларды ресурстар құруға тартады және оларға қолдау 

көрсетеді, оқушылардың бірлескен жұмыстары үшін желілік ресурстарды 

іске қосады;  

7) оқушылар мен әріптестер ортасында зерттеу мәселелері бойынша  

оқыту желілік  қоғамдастықтарын құрайды; 

8) Мектеп деңгейінде педагогтердің зерттеу жұмысына басшылық 

жасайды және зерттеу мәселелері бойынша нұсқаулар береді;  

9) оқушылардың жобалау-зерттеу дағдыларын дамытуға бағытталған 

әртүрлі инновациялық әдістемелерді зерттейді;  

10) мониторингтік зерттеулер негізінде білім беру ортасының жай-

күйін талдай және дамуын болжай алады;  

11) сабақта өз практикасына зерттеу жүргізеді және оларды Мектеп 

деңгейінде ұсынады, практикадан алынған зерттеу нәтижелерін өз 

практикасына және әріптестерінің практикасына енгізеді; 

12) жаңа АКТ құралдарының оқушылардың жан-жақты дамуына әсерін 

зерттейді, өзіндік цифрлық білім беру ресурстарын жасайды; 

13) білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен және ұсынған білім 

беру бағдарламаларының, оқу-әдістемелік кешендердің, электронды оқыту 

құралдарының, оқулықтардың, оқу құралдарының авторы/бірлескен авторы 

болып табылады;  

14) Мектеп/ДББҰ деңгейінде білім беру бағдарламалары мен 

оқушылардың оқу жетістіктерін (емтихан материалдарын, юниттер) бағалау 

құралдарына сараптама жүргізеді; 

15) республикалық деңгейде оқушылармен жұмыс жүргізуде (пән 

олимпиадалары, ғылыми және шығармашылық жобалар, конференциялар 

мен жарыстар) нәтижелілікті көрсетеді;  

16) оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалауды 

пайдаланады, оқушылардың жетістіктеріне мониторинг жүргізеді;  

17) білім беруді дамытудың өзекті проблемаларын зерттеу бойынша 

желілік қоғамдастық іс-шараларына қатысады;  
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18) республика деңгейінде оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау 

құралдарын әзірлеу тәжірибесін таратады;  

19) педагогикалық тәжірибені (авторлық бағдарламалар, оқулықтар, 

оқу/әдістемелік құралдар, оқу-әдістемелік кешендер, электронды оқыту 

құралдары) республикалық деңгейде таратады;     

20) республика мектептерінің кәсіби қоғамдастығындағы ғылыми 

зерттеулер негізінде авторлық бағдарламаларды сынақтан өткізуді 

жалпылайды;  

21) республикалық деңгейде ашық сабақтар, онлайн семинарлар, 

мастер-кластар, курстар өткізеді;  

22) халықаралық ғылыми семинарларда, конференцияларда, 

симпозиумдарда білім беру проблемалары бойынша сөз сөйлейді;  

23) Назарбаев Зияткерлік мектептерінің тәжірибесін тарату шеңберінде 

мектептердің және жалпы білім беретін мектептердің қызметкерлері үшін 

әдістемелік көмек, консультациялар көрсетеді; 

24) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде оқу 

материалдарын орналастырады; 

25) оқушылардың оқу  тәртібін, сабаққа  қатысу режимін  қолдайды; 

26) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

27) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

28) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

29) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

30) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

31) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

32) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

33) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

34) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   
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Мұғалім - мастер 

40. Біліктілікке қойылатын талаптар:  

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 8 жыл;  

2) мемлекеттік тілді кемінде мына деңгейде білу: «жоғары деңгей»– 

қазақ тілінің мұғалімдері үшін, «ортадан жоғары деңгей» – мемлекеттік тілде 

оқытылатын пәндердің мұғалімдері үшін, «орта деңгей» – басқа тілдерде 

оқытылатын пәндердің мұғалімдері үшін;  

3) ағылшын тілін білуі мынадай деңгейлерден төмен болмауы тиіс: 

IELTS-7.5/APTIS-С1/TOEFL (IBT)-96-103 – ағылшын тілі пәнінің 

мұғалімдері үшін; IELTS-6.5/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-79-87 – кіріктірілген 

білім беру және Халықаралық бакалавриат бағдарламаларына сәйкес 

ағылшын тілінде оқытылатын пәндердің мұғалімдері үшін, IELTS-4.5/APTIS-

В1/TOEFL (IBT)-53-58 – қалған пәндердің мұғалімдері үшін. 

41. Лауазымдық міндеттері: 

1) оқу және оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырады және өткізеді;  

2) оқушылардың жеке тұлғасын, сыни тұрғыда ойлауын, зерттеу 

дағдыларын дамытуға бағытталған оқыту бағдарламалары мен әдістемелерін 

қолданады;  

3) өз жұмысында прогрессивті идеяларды, белсенді оқытудың 

нысандары мен әдістерін, өзге оқыту пәндерімен пәнаралық байланысты 

қолданады, диагностикалық жұмыстың ұйымдастыру әдістерін игереді; 

4) сабақтар, элективті сағаттар, үйірмелер өткізеді; 

5) сынып деңгейінде оқушылармен жобалау қызметін жүзеге асырады; 

Мектеп деңгейінде оқушылардың зерттеу жобаларын үйлестіреді; 

6) оқушыларды ресурстар құруға тартады және оларға қолдау 

көрсетеді, оқушылардың бірлескен жұмыстары үшін желілік ресурстарды 

іске қосады;  

7) оқытудың инновациялық әдістерін талдайды және бағалайды, 

оқушылардың жобалау дағдыларын дамыту үшін педагогикалық 

қоғамдастықта оларды қолдану бойынша ұсынымдар әзірлейді; 

8) оқыту пәні саласындағы заманауи ғылыми жетістіктер және 

заманауи зеттеулер нәтижелері туралы білімді авторлық 

бағдарламаға/оқулыққа кіріктіреді; 

9) халықаралық деңгейде оқушылармен жұмыста нәтижелілікті 

көрсетеді (пәндік олимпиадалар, ғылыми және шығармашылық жобалар, 

конференциялар мен жарыстар); 

10) авторлық әдісті енгізу және халықаралық кәсіби қоғамдастықта 

ғылыми зерттеу жүргізу арқылы тәжірибені жалпылайды; 

11) халықаралық деңгейде ашық сабақтар, онлайн семинарлар, мастер-

кластар, курстар өткізеді; 

12) ДББҰ деңгейінде педагогтердің зерттеу жұмыстарын басқарады; 

13) жаңа АКТ құралдарының оқушылардың жан-жақты дамуына әсерін 

зерттейді, өзіндік цифрлық білім беру ресурстарын жасайды; 
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14) республика мектептерінің кәсіби қоғамдастығындағы ғылыми 

зерттеулер негізінде авторлық бағдарламаларды сынақтан өткізуді 

жалпылайды;  

15) педагогтерді желілік қоғамдастық, халықаралық деңгейде оқытудың 

авторлық әдістеріне оқытады; 

16) халықаралық деңгейде педагогикалық тәжірибесін таратады 

(оқулықтар, оқулықтар/әдістемелік құралдар, оқу-әдістемелік кешендер, 

электронды оқыту құралдары, оқушының оқу жетістіктерін бағалау 

құралдары); 

17) халықаралық ғылыми-зерттеу жобаларына (білім беру, педагогика, 

психология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер, білім беру 

саласындағы басқармалар) қатысады; 

18) республикалық, халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияларда, семинарларда, симпозиумдарда (Thomson Reuters, Scopus, 

Ebscohost базасында ұсынылған) сөз сөйлейді; 

19) білім беру мәселелері бойынша импакт-факторы бар халықаралық 

басылымдарда танылған  жарияланымдары болады; 

20) халықаралық деңгейде тәжірибені тарату жөнінде желілік 

қоғамдастықтар жұмысына қатысады; 

21) сабақта өз практикасына зерттеу жүргізеді және оларды ДББҰ 

деңгейінде ұсынады, практикадан алынған зерттеу нәтижелерін өз 

практикасына және әріптестерінің практикасына енгізеді; 

22) білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен және ұсынған білім 

беру бағдарламаларының, оқу-әдістемелік кешендердің, электронды оқыту 

құралдарының, оқулықтардың, оқу құралдарының авторы/бірлескен авторы 

болып табылады;  

23) республика деңгейінде білім беру бағдарламалары мен 

оқушылардың оқу жетістіктерін (емтихан материалдарын, юниттер) бағалау 

құралдарына сараптама жүргізеді; 

24) оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалауды 

пайдаланады, оқушылардың жетістіктеріне мониторинг жүргізеді;  

25) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде оқу 

материалдарын орналастырады; 

26) оқушылардың оқу  тәртібін, сабаққа  қатысу режимін  қолдайды; 

27) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

28) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

29) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

30) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 
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31) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

32) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

33) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

34) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

35) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

  

Алғашқы әскери дайындық ұйымдастырушы-оқытушысы 

42. Алғашқы әскери дайындық ұйымдастырушы-оқытушысы (бұдан әрі 

– АӘД) «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңын, Қазақстан Республикасы азаматтарының 

әскери есебі мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерін қосымша 

білуге қажетті.  

43. АӘД ұйымдастыру-оқытушысының лауазымдық міндеттері 

(педагогикалық щеберлік деңгейінсіз): 

1) алғашқы әскери дайындықтың, әскерге шақыруға дейінгі 

дайындықтың және өмір қауіпсіздігінің негіздері курстарының ерекшелігін 

ескере отырып, оқушыларды әскери патриоттық тәрбиелеу жұмысын 

үйлестіреді;  

2) әскери іс негіздерін оқыту  сабақтары мен жаттығулар өткізеді, 

оқушылардың бойында жалпы оқу іскерлігі мен дағдыларын 

қалыптастырады;  

3) Мектепте Азаматтық қорғаныс бойынша сабақтар өткізеді, 

экстремальді жағдайларда іс-әрекет жөнінде іс-шаралар әзірлейді; 

4) қорғау ғимараттарының, экстремальді жағдайларда Азаматтық 

қорғаныс бойынша қорғаудың жеке құралдарының дайындығын қамтамасыз 

етеді; әдістемелік кабинетті меңгереді; 

5) әскерге дейінгі дайындық және азаматтық қорғаныс, әскери оқу 

орындарына түсу мәселелері бойынша уәкілетті органдармен және 

ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды; 

6) оқушылардың оқу  тәртібін, сабаққа  қатысу режимін  қолдайды; 

7) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

8) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 
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9) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

10) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

11) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен әскери патриоттық оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша 

өзара іс-қимыл жүргізеді;  

12) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

13) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

14) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

15) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

44. Базалық (екінші) деңгейдегі АӘД ұйымдастыру-оқытушысына 

қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 1 жыл; 

2) мемлекеттік тілді білу деңгейі мемлекеттік тілде оқытатын 

мұғалімдер үшін «орта деңгейден» төмен емес; орыс тілде оқытатын 

мұғалімдер үшін «қарапайым деңгейден» төмен емес;  

3) ағылшын тілін IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 төмен емес 

деңгейде білу.   

45. Базалық (екінші) деңгейдегі АӘД ұйымдастыру-оқытушысының 

лауазымдық міндеттері: 

1) алғашқы әскери дайындықтың, әскерге шақыруға дейінгі 

дайындықтың және өмір қауіпсіздігінің негіздері курстарының ерекшелігін 

ескере отырып, оқушыларды әскери патриоттық тәрбиелеу жұмысын 

үйлестіреді;  

2) әскери іс негіздерін оқыту  сабақтары мен жаттығулар өткізеді, 

оқушылардың бойында жалпы оқу іскерлігі мен дағдыларын 

қалыптастырады;  

3) Мектепте Азаматтық қорғаныс бойынша сабақтар өткізеді, 

экстремальді жағдайларда іс-әрекет жөнінде іс-шаралар әзірлейді; 

4) қорғау ғимараттарының, экстремальді жағдайларда Азаматтық 

қорғаныс бойынша қорғаудың жеке құралдарының дайындығын қамтамасыз 

етеді; әдістемелік кабинетті меңгереді; 

5) әскерге дейінгі дайындық және азаматтық қорғаныс, әскери оқу 

орындарына түсу мәселелері бойынша уәкілетті органдармен және 

ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды; 
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6) оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалауды 

пайдаланады; 

7) Мектеп деңгейінде ашық сабақтар өткізеді;  

8) оқушылармен үйірмелік қызметті ұйымдастырады; 

9) оқушылардың оқу  тәртібін, сабаққа  қатысу режимін  қолдайды; 

10) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

11) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

12) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

13) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

14) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен әскери патриоттық оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша 

өзара іс-қимыл жүргізеді;  

15) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

16) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

17) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

18) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

46. Бірінші деңгейдегі АӘД ұйымдастыру-оқытушысына қойылатын 

талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді білу деңгейі мемлекеттік тілде оқытатын 

мұғалімдер үшін «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес; «базалық деңгей» 

– орыс тілінде оқытатын мұғалімдер үшін;   

3) ағылшын тілін IELTS-3.5/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-35-40 төмен емес 

деңгейде білу.   

47. Бірінші АӘД ұйымдастыру-оқытушысының лауазымдық 

міндеттері: 

1) алғашқы әскери дайындықтың, әскерге шақыруға дейінгі 

дайындықтың және өмір қауіпсіздігінің негіздері курстарының ерекшелігін 

ескере отырып, оқушыларды әскери патриоттық тәрбиелеу жұмысын 

үйлестіреді;  
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2) әскери іс негіздерін оқыту  сабақтары мен жаттығулар өткізеді, 

оқушылардың бойында жалпы оқу іскерлігі мен дағдыларын 

қалыптастырады;  

3) Мектепте Азаматтық қорғаныс бойынша сабақтар өткізеді, 

экстремальді жағдайларда іс-әрекет жөнінде іс-шаралар әзірлейді; 

4) қорғау ғимараттарының, экстремальді жағдайларда Азаматтық 

қорғаныс бойынша қорғаудың жеке құралдарының дайындығын қамтамасыз 

етеді; әдістемелік кабинетті меңгереді; 

5) оқыту мен тәрбиелеудің заманауи психологиялық-педагогикалық 

тұжырымдамасын пайдаланады; 

6) оқушылардың жеке қабілеттерінің диагностикасын ескере отырып 

оқушыларға оқу және тәрбие жұмыстарын жүргізеді, олармен жұмыс 

жасауда нәтижелілікті қамтамасыз етеді; 

7) әскерге дейінгі дайындық және азаматтық қорғаныс, әскери оқу 

орындарына түсу мәселелері бойынша уәкілетті органдармен және 

ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды; 

8) оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалауды 

пайдаланады; 

9) Мектеп/ДББҰ деңгейінде ашық сабақтар, іс-шаралар, семинарлар, 

онлайн семинарлар, мастер-кластар өткізеді; 

10) оқушылармен үйірмелік қызметті ұйымдастырады; 

11) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда мектеп тарапынан ұсыным жасалған өз 

материалдарын орналастырады; 

12) оқушылардың оқу  тәртібін, сабаққа  қатысу режимін  қолдайды; 

13) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

14) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

15) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

16) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

17) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен әскери патриоттық оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша 

өзара іс-қимыл жүргізеді;  

18) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

19) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 
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20) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

21) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Педагог-ұйымдастырушы-куратор 

48. Педагог-ұйымдастырушы-куратордың лауазымдық міндеттері 

(педагогикалық щеберлік деңгейінсіз): 

1) Мектептің тәрбие жұмысы жүйесінің бағытын, «Мәңгілік Ел» 

идеясының құндылықтары мен «Рухани Жаңғыру» бағдарламаларын іске 

асырады; 

2) оқушыларды басқарудың демократиялық принциптерін енгізеді, 

оқушылардың жаңа әлеуметтік жағдайларға бейімделуін жүзеге асырады;  

3) оқушы тұлғасының өзін-өзі дамытуына, оның құқықтары мен 

міндеттерін іске асыруына жәрдем көрсетеді; 

4) оқушылардың әлеуметтік жобалар мен практикаларға қатысуын 

(«Туған елге тағзым», «Ауылдағы 10 күн», «Ата-анамның мекемесіндегі                  

10 күн», «Уикипедия», «TEDx NIS», «Арт-фестиваль», «Спартакиада», 

«Робототехника» және т.б), іс-шаралар қорытындылары бойынша 

материалдар жинауды және рефлексифті есептерді дайындауды 

ұйымдастырады; 

5) оқушылардың өзін-өзі басқару органдарының қызметін 

ұйымдастыруға жәрдем көрсетеді; 

6) жұмыстың жылдық жоспарын, әр тоқсанға, айға, аптаға арналған 

жұмыстың жоспар сеткасын, күнделікті циклограмаларды әзірлейді; 

7) оқушының жеке жетістіктерінің портфолиосын, оқушының жеке іс-

парағын жасайды және жүргізеді, сыныптың әлеуметтік паспортын 

дайындайды; 

8) әрбір оқушының жеке бағдарын жасайды және бақылайды; 

9) «Шаңырақ» қоғамдастығының апталық жетекшілік сағаттарын, 

айлық сағаттарын өткізеді; 

10) оқыту, психология және оқушыны бейіндік бағдарлау бағыттылығы 

мәселелері бойынша  кәсіби бағдарлау жөніндегі мұғалімдермен, педагог-

психологпен өзара іс-қимыл жасайды; 

11) оқушылардың оқу  тәртібін, сабаққа  қатысу режимін  қолдайды; 

12) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

13) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

14) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 
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15) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

16) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

17) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

18) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

19) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

20) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

49. Базалық (екінші) деңгейдегі педагог-ұйымдастырушы-кураторға 

қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «базалық деңгейден» төмен емес деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34. төмен емес 

деңгейде білу.   

50. Базалық (екінші) деңгейдегі педагог-ұйымдастырушы-куратордың 

лауазымдық міндеттері: 

1) Мектептің тәрбие жұмысы жүйесінің бағытын, «Мәңгілік Ел» 

идеясының құндылықтары мен «Рухани Жаңғыру» бағдарламаларын іске 

асырады; 

2) оқушыларды басқарудың демократиялық принциптерін енгізеді, 

оқушылардың жаңа әлеуметтік жағдайларға бейімделуін жүзеге асырады;  

3) оқушы тұлғасының өзін-өзі дамытуына, оның құқықтары мен 

міндеттерін іске асыруына жәрдем көрсетеді; 

4) оқушылардың әлеуметтік жобалар мен практикаларға қатысуын 

(«Туған елге тағзым», «Ауылдағы 10 күн», «Ата-анамның мекемесіндегі                  

10 күн», «Уикипедия», «TEDx NIS», «Арт-фестиваль», «Спартакиада», 

«Робототехника» және т.б), іс-шаралар қорытындылары бойынша 

материалдар жинауды және рефлексифті есептерді дайындауды 

ұйымдастырады; 

5) оқушылардың өзін-өзі басқару органдарының қызметін 

ұйымдастыруға жәрдем көрсетеді; 

6) жұмыстың жылдық жоспарын, әр тоқсанға, айға, аптаға арналған 

жұмыстың жоспар сеткасын, күнделікті циклограмаларды әзірлейді; 
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7) оқушының жеке жетістіктерінің портфолиосын, оқушының жеке іс-

парағын жасайды және жүргізеді, сыныптың әлеуметтік паспортын 

дайындайды; 

8) әрбір оқушының жеке бағдарын жасайды және бақылайды; 

9) «Шаңырақ» қоғамдастығының апталық жетекшілік сағаттарын, 

айлық сағаттарын өткізеді; 

10) Мектеп деңгейінде ашық сабақтар, іс-шаралар өткізеді;  

11) оқыту, психология және оқушыны бейіндік бағдарлау бағыттылығы 

мәселелері бойынша  кәсіби бағдарлау жөніндегі мұғалімдермен, педагог-

психологпен өзара іс-қимыл жасайды; 

12) оқушылардың оқу  тәртібін, сабаққа  қатысу режимін  қолдайды; 

13) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

14) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

15) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

16) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

17) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

18) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

19) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

20) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

21) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

51. Бірінші деңгейдегі педагог-ұйымдастырушы-кураторға қойылатын 

талаптар: 

4) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;  

5) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу;  

6) ағылшын тілін IELTS-3.5/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-35-40 төмен емес 

деңгейде білу.   

52. Бірінші деңгейдегі педагог-ұйымдастырушы-куратордың 

лауазымдық міндеттері: 
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1) Мектептің тәрбие жұмысы жүйесінің бағытын, «Мәңгілік Ел» 

идеясының құндылықтары мен «Рухани Жаңғыру» бағдарламаларын іске 

асырады; 

2) оқушыларды басқарудың демократиялық принциптерін енгізеді, 

оқушылардың жаңа әлеуметтік жағдайларға бейімделуін жүзеге асырады;  

3) оқушы тұлғасының өзін-өзі дамытуына, оның құқықтары мен 

міндеттерін іске асыруына жәрдем көрсетеді; 

4) оқушылардың әлеуметтік жобалар мен практикаларға қатысуын 

(«Туған елге тағзым», «Ауылдағы 10 күн», «Ата-анамның мекемесіндегі                  

10 күн», «Уикипедия», «TEDx NIS», «Арт-фестиваль», «Спартакиада», 

«Робототехника» және т.б), іс-шаралар қорытындылары бойынша 

материалдар жинауды және рефлексифті есептерді дайындауды 

ұйымдастырады; 

5) оқушылардың өзін-өзі басқару органдарының қызметін 

ұйымдастыруға жәрдем көрсетеді; 

6) жұмыстың жылдық жоспарын, әр тоқсанға, айға, аптаға арналған 

жұмыстың жоспар сеткасын, күнделікті циклограмаларды әзірлейді; 

7) оқушының жеке жетістіктерінің портфолиосын, оқушының жеке іс-

парағын жасайды және жүргізеді, сыныптың әлеуметтік паспортын 

дайындайды; 

8) әрбір оқушының жеке бағдарын жасайды және бақылайды; 

9) «Шаңырақ» қоғамдастығының апталық жетекшілік сағаттарын, 

айлық сағаттарын өткізеді; 

10) Мектеп/ДББҰ деңгейінде ашық сабақтар, іс-шаралар, семинарлар, 

онлайн семинарлар, мастер-кластар өткізеді; 

11) жеке қабілеттерін бақылау, диагностикалау нәтижелерін ескере 

отырып оқушыларды оқыту және тәрбиелеу жұмыстарын жүргізеді; 

12) оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытады, оларды әлеуметтік 

жобалар мен практикаларға тартады; 

13) тәрбиелеу процесінде нәтижелілікті қамтамасыз етеді; 

14) оқушылардың жетістіктері деңгейінде оқыту нәтижелеріне қосқан 

жеке үлесіне рефлексия жүргізіп, талдау жасайды; 

15) Интернет-ресурстарды сыни бағалайды және оларды әріптестеріне 

ұсынады; 

16) өзіндік цифрлық білім беру ресурстарын жасайды; 

17) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда мектеп тарапынан ұсыным жасалған өз 

материалдарын орналастырады; 

18) мектеп/ДББҰ деңгейінде өз тәжірибесін таратады; 

19) семинарлар мен конференцияларға қатысады; қала/облыс 

деңгейінде жарияланымдары бар; 

20) оқыту, психология және оқушыны бейіндік бағдарлау бағыттылығы 

мәселелері бойынша  кәсіби бағдарлау жөніндегі мұғалімдермен, педагог-

психологпен өзара іс-қимыл жасайды; 
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21) әдістемелік көмек көрсетеді, консультациялар өткізеді; 

22) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

23) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

24) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

25) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

26) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

27) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

28) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

29) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

30) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Қосымша білім беру педагогы
4
 

53. Қосымша білім беру педагогы қосымша мыналарды: дефектология 

негіздері мен тиісті әдістерді (дамуында ауытқулары бар балалармен жұмыс 

жасау кезінде), санитария және гигиена негіздерін, алғашқы медициналық 

көмек көрсету қағидаларын білуі қажет. 

54. Қосымша білім беру педагогының лауазымдық міндеттері 

(педагогикалық щеберлік деңгейінсіз): 

1) білім беру-тәрбие, ғылыми-зерттеу, спорттық-сауықтыру, 

әлеуметтік-мәдени бағыттар бойынша сабақтан тыс қызметті жүзеге 

асырады; 

2) жеке ерекшеліктерін ескере отырып қосымша білім беру саласында 

оқушылардың шығармашылық қызметін ұйымдастырады және қамтамасыз 

етеді; 

3) үйірмелер, секциялар, студиялар, клуб және басқа да балалар 

бірлестіктері оқушыларының құрамын жинақтайды; 

                                                           
4
 Жүзу жөніндегі инструкторды қоса алғанда 
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4) оқушылармен  үйірмелік, секциялық сабақтарды, сабақтан тыс                      

іс-шараларды өткізеді; 

5) сабақтардың жоспарлары мен бағдарламаларын жасайды, олардың 

орындалуын қамтамасыз етеді; 

6) балалардың шығармашылық, спорттық қабілеттерін анықтайды; 

оқушылардың адамгершілік, рухани және жігерлік қасиеттерін дамытуға 

ықпал етеді; 

7) оқушылардың академиялық адалдығын, тұрақты, кәсіби 

мүдделерін, салауатты өмір салтын дамытуға жәрдем көрсетеді; 

8) жаппай білім беру іс-шараларына балалардың қатысуын 

ұйымдастырады; 

9) әлеуметтік жобалар мен практикаларды өткізуге, каникулдық 

мектептердің жұмысына қатысады; 

10) оқу қызметін, спорттық іс-шаралар және ойын-сауықтырулар өткізу 

кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

үшін қажетті жағдайлар жасайды; 

11) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

12) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

13) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

14) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

15) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

16) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

17) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

55. Базалық (екінші) деңгейдегі қосымша білім беру педагогына 

қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді білу деңгейі мемлекеттік тілде оқытатын педагог 

үшін «орта деңгейден» төмен емес, орыс тілде оқытатын педагог үшін -  

«қарапайым деңгей». 

56. Базалық (екінші) деңгейдегі қосымша білім беру педагогының 

лауазымдық міндеттері: 
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1) білім беру-тәрбие, ғылыми-зерттеу, спорттық-сауықтыру, 

әлеуметтік-мәдени бағыттар бойынша сабақтан тыс қызметті жүзеге 

асырады; 

2) білім беру процесіне инновациялық технологияларды енгізеді, 

практикамен оқыту байланысын жүзеге асырады; 

3) жеке ерекшеліктерін ескере отырып қосымша білім беру саласында 

оқушылардың шығармашылық қызметін ұйымдастырады және қамтамасыз 

етеді; 

4) үйірмелер, секциялар, студиялар, клуб және басқа да балалар 

бірлестіктері оқушыларының құрамын жинақтайды; 

5) оқушылармен  үйірмелік, секциялық сабақтарды, сабақтан тыс                      

іс-шараларды өткізеді; 

6) балаларға қосымша білім берудің оқу бағдарламаларын әзірлеуге 

және іске асыруға қатысады, сабақтардың жоспарлары мен бағдарламаларын 

жасайды, олардың орындалуын қамтамасыз етеді; 

7) балалардың шығармашылық, спорттық қабілеттерін анықтайды; 

оқушылардың адамгершілік, рухани және жігерлік қасиеттерін дамытуға 

ықпал етеді; 

8) оқушылардың академиялық адалдығын, тұрақты, кәсіби 

мүдделерін, салауатты өмір салтын дамытуға жәрдем көрсетеді; 

9) жаппай білім беру іс-шараларына балалардың қатысуын 

ұйымдастырады; 

10) әлеуметтік жобалар мен практикаларды өткізуге, каникулдық 

мектептердің жұмысына қатысады; 

11) оқу қызметін, спорттық іс-шаралар және ойын-сауықтырулар 

өткізу кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайлар жасайды; 

12) оқушылардың дербес, оның ішінде зерттеу қызметін 

ұйымдастырады; 

13) оқушылардың жетістіктерін қамтамасыз етеді және талдайды; 

14) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

15) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

16) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

17) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

18) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, 

медициналық тексеруден өтеді; 
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19) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

20) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

21) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

57. Бірінші деңгейдегі қосымша білім беру педагогына қойылатын 

талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді білу деңгейі мемлекеттік тілде оқытатын педагог 

үшін «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес, орыс тілде оқытатын педагог 

үшін -  «базалық деңгей». 

58. Бірінші деңгейдегі қосымша білім беру педагогының лауазымдық 

міндеттері: 

1) білім беру-тәрбие, ғылыми-зерттеу, спорттық-сауықтыру, 

әлеуметтік-мәдени бағыттар бойынша сабақтан тыс қызметті жүзеге 

асырады; 

2) білім беру процесіне инновациялық технологияларды енгізеді, 

практикамен оқыту байланысын жүзеге асырады; 

3) жеке ерекшеліктерін ескере отырып қосымша білім беру 

саласында оқушылардың шығармашылық қызметін ұйымдастырады және 

қамтамасыз етеді; 

4) үйірмелер, секциялар, студиялар, клуб және басқа да балалар 

бірлестіктері оқушыларының құрамын жинақтайды; 

5) оқушылармен  үйірмелік, секциялық сабақтарды, сабақтан тыс                      

іс-шараларды өткізеді; 

6) балаларға қосымша білім берудің оқу бағдарламаларын әзірлеуге 

және іске асыруға қатысады, сабақтардың жоспарлары мен бағдарламаларын 

жасайды, олардың орындалуын қамтамасыз етеді; 

7) оқушылардың шығармашылық қызметін ұйымдастырудың жаңа 

әдістерін сынақтан өткізеді және енгізеді, нәтижелілігін қамтамасыз етеді; 

8) оқушылардың шығармашылық ойлауын, танымдық 

қызығушылығын дамытуды ескере отырып, оқыту мен тәрбиелеудің 

тиімділігін бағалайды;  

9) оқушылардың жетістіктері деңгейінде оқыту нәтижелеріне қосқан 

жеке үлесіне рефлексия жүргізіп, талдау жасайды; 

10) балалардың шығармашылық, спорттық қабілеттерін анықтайды; 

оқушылардың адамгершілік, рухани және жігерлік қасиеттерін дамытуға 

ықпал етеді; 

11) оқушылардың академиялық адалдығын, тұрақты, кәсіби 

мүдделерін, салауатты өмір салтын дамытуға жәрдем көрсетеді; 
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12) оқушылардың дербес, оның ішінде зерттеу қызметін 

ұйымдастырады; 

13) жаппай білім беру іс-шараларына балалардың қатысуын 

ұйымдастырады; 

14) өзіндік цифрлық білім беру ресурстарын жасайды; 

15) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда мектеп тарапынан ұсыным жасалған өз 

материалдарын орналастырады; 

16) Мектептің/ ДББҰ-ның деңгейінде жеке тәжірибесін таратады; 

17) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

18) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

19) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

20) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

21) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

22) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

23) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Мұғалім-логопед 

59. Мұғалім-логопед қосымша мыналарды: жас ерекшелігі және 

арнайы педагогика мен психологияны; дефектологияның анатомиялық-

физиологиялық және клиникалық негіздерін; балалардың сөйлеу қабілетін 

дамытуда ауытқуларды ескерту мен түзеудің әдістері мен тәсілдерін; кәсіби 

және практикалық қызмет мәселелері жөніндегі нормативтік және 

әдістемелік құжаттарды; сөйлеу қабілетін дамытуда ауытқулары бар 

балалармен жұмыс жасау жөніндегі бағдарламалық-әдістемелік әдебиетті, 

дефектология ғылымының жаңа жетістіктерін білуі қажет. 

60. Мұғалім-логопед біліктілігіне қойылатын қосымша талаптар: 

«Дефектология», «Логопедия» мамандықтары бойынша жоғары 

педагогикалық білім. 

61. Мұғалім-логопедтің лауазымдық міндеттері (педагогикалық 

щеберлік деңгейінсіз): 



44 
 

1) оқушыларды/мектеп жасына дейінгі балаларды тексеруді жүзеге 

асырады, балалардың психикалық, дене және физиологиялық бұзылуларына 

диагностика жүргізеді, олардың сөйлеу қабілетін дамытудағы құрылымы мен 

байқалу деңгейін анықтайды;  

2) оқушылардың/ мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық 

денелік жағдайын ескере отырып, сабақтар өткізу үшін топтарды 

жинақтайды; 

3) сөйлеу қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеу процесін 

түзете сүймелдеуді жүзеге асырады, оларды әлеуметтендіруге, тұлғаның 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді; 

4) балалардың сөйлеу және психикалық дамуынадағы ауытқуларды 

ескерту және түзету жөніндегі түзеу жұмыстарын жүзеге асырады; 

5) сөйлеу патологиясы бар оқушыларды түзеу, олардың бұзылған 

функцияларын қалпына келтіру, әлеуметтендіру жөніндегі топтық және жеке 

қызметті жүзеге асырады;  

6) тілді меңгерудің бағдарламасы бойынша оқушылардың/мектеп 

жасына дейінгі балалардың арасында қажетті оқу-түзеу жұмыстарын жүзеге 

асырады; 

7) сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға көмек көрсетудің арнайы әдістері 

мен тәсілдерін қолдану жөнінде педагог қызметкерлерге, 

оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың ата-аналарына немесе 

басқа да заңды өкілдеріне консультация береді; 

8) сөйлеу қабілеті бұзылған оқушыларды/мектеп жасына дейінгі 

балаларды қолдау бойынша Мектептің медициналық қызметкерімен және 

психологымен өзара іс-қимыл жасайды; 

9) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

10) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

11) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

12) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

13) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

14) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

15) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   
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62. Базалық (екінші) деңгейдегі мұғалім-логопедке қойылатын 

талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді білу деңгейі мемлекеттік тілде оқытатын педагог 

үшін «орта деңгейден» төмен емес, орыс тілде оқытатын педагог үшін -  

«қарапайым деңгей». 

63. Базалық (екінші) деңгейдегі мұғалім-логопедтің лауазымдық 

міндеттері: 

1) оқушыларды/мектеп жасына дейінгі балаларды тексеруді жүзеге 

асырады, балалардың психикалық, дене және физиологиялық бұзылуларына 

диагностика жүргізеді, олардың сөйлеу қабілетін дамытудағы құрылымы мен 

байқалу деңгейін анықтайды;  

2) оқушылардың/ мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық 

денелік жағдайын ескере отырып, сабақтар өткізу үшін топтарды 

жинақтайды; 

3) сөйлеу қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеу процесін 

түзете сүймелдеуді жүзеге асырады, оларды әлеуметтендіруге, тұлғаның 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді; 

4) балалардың сөйлеу және психикалық дамуынадағы ауытқуларды 

ескерту және түзету жөніндегі түзеу жұмыстарын жүзеге асырады; 

5) сөйлеу патологиясы бар оқушыларды түзеу, олардың бұзылған 

функцияларын қалпына келтіру, әлеуметтендіру жөніндегі топтық және жеке 

қызметті жүзеге асырады;  

6) тілді меңгерудің бағдарламасы бойынша оқушылардың/мектеп 

жасына дейінгі балалардың арасында қажетті оқу-түзеу жұмыстарын жүзеге 

асырады; 

7) жас ерекшелігі мен жеке қабілеттерін ескере отырып  тиімді 

әдістеме бойынша балалармен түзету жұмыстарын жүргізеді; 

8) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың  жеке 

ерекшеліктерін ескере отырып, сөйлеу бұзылыстарын түзеу және бұзылған 

функцияларды қалпына келтіру бойынша түзету жұмыстарының жаңа 

әдістерін практикаға енгізеді; 

9) сөйлеу патологиясы бар оқушыларды түзеу, олардың бұзылған 

функцияларын қалпына келтіру, әлеуметтендіру жөніндегі топтық және жеке 

қызметті жүзеге асырады;  

10) сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға көмек көрсетудің арнайы 

әдістері мен тәсілдерін қолдану жөнінде педагог қызметкерлерге, 

оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың ата-аналарына немесе 

басқа да заңды өкілдеріне консультация береді; 

11) сөйлеу қабілеті бұзылған оқушыларды/мектеп жасына дейінгі 

балаларды қолдау бойынша Мектептің медициналық қызметкерімен және 

психологымен өзара іс-қимыл жасайды; 

12) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 
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13) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

14) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

15) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, 

медициналық тексеруден өтеді; 

16) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

17) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

18) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

64. Бірінші деңгейдегі мұғалім-логопедке қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді білу деңгейі мемлекеттік тілде оқытатын педагог 

үшін «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес, орыс тілде оқытатын педагог 

үшін -  «базалық деңгей». 

65. Бірінші деңгейдегі мұғалім-логопедтің лауазымдық міндеттері: 

1) оқушыларды/мектеп жасына дейінгі балаларды тексеруді жүзеге 

асырады, балалардың психикалық, дене және физиологиялық бұзылуларына 

диагностика жүргізеді, олардың сөйлеу қабілетін дамытудағы құрылымы мен 

байқалу деңгейін анықтайды;  

2) оқушылардың/ мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық 

денелік жағдайын ескере отырып, сабақтар өткізу үшін топтарды 

жинақтайды; 

3) сөйлеу қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеу процесін 

түзете сүймелдеуді жүзеге асырады, оларды әлеуметтендіруге, тұлғаның 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді; 

4) логопедия мәселелері бойынша зерттеулер жүргізеді; 

5) түзете-білім беру сабақтары үшін оқу бағдарламаларын әзірлейді; 

6) жас ерекшелігі мен жеке қабілеттерін ескере отырып тиімді 

әдістеме бойынша балалармен түзету жұмыстарын жүргізеді; 

7) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың  жеке 

ерекшеліктерін ескере отырып, сөйлеу бұзылыстарын түзеу және бұзылған 

функцияларды қалпына келтіру бойынша түзету жұмыстарының жаңа 

әдістерін практикаға енгізеді; 

8) сөйлеу патологиясы бар оқушыларды түзеу, олардың бұзылған 

функцияларын қалпына келтіру, әлеуметтендіру жөніндегі топтық және жеке 

қызметті жүзеге асырады;  
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9) тілді меңгерудің бағдарламасы бойынша оқушылардың/мектеп 

жасына дейінгі балалардың арасында қажетті оқу-түзеу жұмыстарын жүзеге 

асырады; 

10) оқушылармен/мектеп жасына дейінгі балалармен түзету 

жұмыстарында нәтижелілікті қамтамасыз етеді; 

11) сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға көмек көрсетудің арнайы 

әдістері мен тәсілдерін қолдану жөнінде педагог қызметкерлерге, 

оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың ата-аналарына немесе 

басқа да заңды өкілдеріне консультация береді; 

12) сөйлеу қабілеті бұзылған оқушыларды/мектеп жасына дейінгі 

балаларды қолдау бойынша Мектептің медициналық қызметкерімен және 

психологымен өзара іс-қимыл жасайды; 

13) Мектеп/ДББҰ деңгейінде семинарлар,  мастер-кластар өткізеді;  

14) өзіндік цифрлық білім беру ресурстарын жасайды; 

15) оқушылардың жетістіктері деңгейінде оқыту нәтижелеріне қосқан 

жеке үлесіне рефлексия жүргізіп, талдау жасайды; 

16) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда мектеп тарапынан ұсыным жасалған өз 

материалдарын орналастырады; 

17) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

18) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

19) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

20) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

21) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

22) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

23) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Педагог-психолог 

66. Педагог-психолог қосымша мыналарды: жалпы психологияны, 

педагогикалық психологияны және жалпы педагогиканы,  тұлғалық 

психология мен дифференциалдық психологияны, балалар мен жас 

ерекшеліктер психологиясын, әлеуметтік психологияны, медициналық 

психологияны, балалар нейропсихологиясын, патопсихологияны, 
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психосоматиканы, дефектология психотерапия, сексолгия, психгигиена, 

кәсіби бағдарлау, кәсібитану еңбек психологиясы психодиагностика, 

психологиялық кеңес және психопрофилактика негіздерін, белсенді оқыту, 

қарым-қатынас жасаудың әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістерін, жеке 

және топтық кәсіби консультация берудің қазіргі заманғы әдістерін, баланың 

қалыпты және аномальді дамуын диагностикалауды және түзетуді білуі 

қажет. 

67. Педагог-психологтың біліктілігіне қойылатын қосымша талаптар: 

«Психология» мамандығы бойынша жоғары педагогикалық білім. 

68. Педагог-психологтың лауазымдық міндеттері (педагогикалық 

щеберлік деңгейінсіз): 

1) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық 

және әл-ауқатын сақтауға бағытталған қызметті жүзеге асырады; 

2) мектепке бейімделу, емтихан, өмірлік қиыншылық жағдайларында, 

жеке, пәндік және бейіндік таңдау жасау кезеңдерінде Мектептің білім беру 

үдерісі қатысушыларына қолдау көрсетеді, психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеуді жүзеге асырады;  

3) оқушылар тұлғасын дамытуға кедергі жасайтын факторларды 

анықтайды, психологиялық түзету және консультациялық көмек  көрсету 

бойынша шаралар қабылдайды; 

4) тұлғаның, сыныптардың күшті жақтарын, сондай-ақ білім беру 

процесінің қатысушыларын дамыту саласын анықтайтын әдістерді 

қолданады; 

5) сөйлеу патологиясы бар оқушыларды түзеу, олардың бұзылған 

функцияларын қалпына келтіру, әлеуметтендіру жөніндегі топтық және жеке 

қызметті жүзеге асырады;  

6) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық және 

әлеуметтік даму мәселелерінде балалардың ата-аналарын немесе заңды 

өкілдерін, педагог қызметкерлерді бағдарлау мақсатында диагностикалау 

және түзету-дамыту жұмыстарының материалдары бойынша психологиялық-

педагогикалық қорытынды жасайды; 

7) білім беру процесінің барлық қатысушыларымен, оның ішінде 

балалардың ата-аналарымен және/немесе заңды өкілдерімен дарынды баланы 

тұлғалық дамытудың ерекшелігі мәселелері бойынша ағарту жұмыстарын 

өткізеді;  

8) оқушылардың дамуындағы академиялық, әлеуметтік-эмоционалды, 

мінез-құлық қиындықтарын төмендету мақсатында алдын-алу шараларын 

жүзеге асырады;  

9) дамуында қиындықтары бар оқушыларды қолдау мәселелерінде 

Мектеп қызметкерлерінің, оқушылардың ата-аналары мен олардың заңды 

өкілдерінің, оқушылардың өздерінің ынтымақтастығын қамтамасыз етеді; 

10) оқушыларға, ата-аналарға немесе заңды өкілдерге, Мектептің 

қызметкерлеріне арналған семинарлар, тренингтер өткізеді; 
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11) психоэмоционалдық жай-күйді, тұлғааралық өзара іс-қимыл 

дағдыларын жақсарту үшін білім беру процесінің қатысушыларына 

консультация беруді жүзеге асырады; 

12) дамыту және түзету бағдарламаларын әзірлеуге, сыныптардағы, 

«Шаңырақ» қоғамдастықтарындағы, параллель сыныптардағы ойын 

жобалауларына қатысады; 

13) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

14) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

15) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

16) кәсіби біліктілігін арттырады және жеке психологиялық, жеке 

терапия мәселелерімен жұмыс жасауда Мектеп, Зияткерлік мектептер жүйесі 

деңгейінде кәсіби тәжірибе жинақтайды; 

17) аттестаттаудан, медициналық тексеруден өтеді; 

18) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

19) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

20) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

69. Базалық (екінші) деңгейдегі педагог-психологқа қойылатын 

талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді білу деңгейі мемлекеттік тілде оқытатын педагог 

үшін «орта деңгейден» төмен емес, орыс тілде оқытатын педагог үшін -  

«қарапайым деңгей»; 

3) ағылшын тілін IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 төмен емес 

деңгейде білу. 

70. Базалық (екінші) деңгейдегі педагог-психологтың лауазымдық 

міндеттері: 

1) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық 

және әл-ауқатын сақтауға бағытталған қызметті жүзеге асырады; 

2) мектепке бейімделу, емтихан, өмірлік қиыншылық жағдайларында, 

жеке, пәндік және бейіндік таңдау жасау кезеңдерінде Мектептің білім беру 

үдерісі қатысушыларына қолдау көрсетеді, психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеуді жүзеге асырады;  
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3) оқушылар тұлғасын дамытуға кедергі жасайтын факторларды 

анықтайды, психологиялық түзету және консультациялық көмек  көрсету 

бойынша шаралар қабылдайды; 

4) тұлғаның, сыныптардың күшті жақтарын, сондай-ақ білім беру 

процесінің қатысушыларын дамыту саласын анықтайтын әдістерді 

қолданады; 

5) сөйлеу патологиясы бар оқушыларды түзеу, олардың бұзылған 

функцияларын қалпына келтіру, әлеуметтендіру жөніндегі топтық және жеке 

қызметті жүзеге асырады;  

6) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық және 

әлеуметтік даму мәселелерінде балалардың ата-аналарын немесе заңды 

өкілдерін, педагог қызметкерлерді бағдарлау мақсатында диагностикалау 

және түзету-дамыту жұмыстарының материалдары бойынша психологиялық-

педагогикалық қорытынды жасайды; 

7) білім беру процесінің барлық қатысушыларымен, оның ішінде 

балалардың ата-аналарымен және/немесе заңды өкілдерімен дарынды баланы 

тұлғалық дамытудың ерекшелігі мәселелері бойынша ағарту жұмыстарын 

өткізеді;  

8) оқушылардың дамуындағы академиялық, әлеуметтік-эмоционалды, 

мінез-құлық қиындықтарын төмендету мақсатында алдын-алу шараларын 

жүзеге асырады;  

9) дамуында қиындықтары бар оқушыларды қолдау мәселелерінде 

Мектеп қызметкерлерінің, оқушылардың ата-аналары мен олардың заңды 

өкілдерінің, оқушылардың өздерінің ынтымақтастығын қамтамасыз етеді; 

10) Мектептің барлық психологиялық  қызметін пайдалану үшін, ДББҰ 

желілерінің ішінде білім беру ресурстарын жасайды; 

11) оқушыларға, ата-аналарға немесе заңды өкілдерге, Мектептің 

қызметкерлеріне арналған семинарлар, тренингтер өткізеді; 

12) психоэмоционалдық жай-күйді, тұлғааралық өзара іс-қимыл 

дағдыларын жақсарту үшін білім беру процесінің қатысушыларына 

консультация беруді жүзеге асырады; 

13) дамыту және түзету бағдарламаларын әзірлеуге, сыныптардағы, 

«Шаңырақ» қоғамдастықтарындағы, параллель сыныптардағы ойын 

жобалауларына қатысады; 

14) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

15) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

16) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

17) кәсіби біліктілігін арттырады және жеке психологиялық, жеке 

терапия мәселелерімен жұмыс жасауда Мектеп, Зияткерлік мектептер жүйесі 

деңгейінде кәсіби тәжірибе жинақтайды; 
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18) аттестаттаудан, медициналық тексеруден өтеді; 

19) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

20) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

21) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

71. Бірінші деңгейдегі педагог-психологқа қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді білу деңгейі мемлекеттік тілде оқытатын педагог 

үшін «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес, орыс тілде оқытатын педагог 

үшін -  «базалық деңгей»; 

3) ағылшын тілін IELTS-3.5/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-35-40 төмен емес 

деңгейде білу. 

72. Бірінші деңгейдегі педагог-психологтың лауазымдық міндеттері: 

1) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық 

және әл-ауқатын сақтауға бағытталған қызметті жүзеге асырады; 

2) мектепке бейімделу, емтихан, өмірлік қиыншылық жағдайларында, 

жеке, пәндік және бейіндік таңдау жасау кезеңдерінде Мектептің білім беру 

үдерісі қатысушыларына қолдау көрсетеді, психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеуді жүзеге асырады;  

3) оқушылар тұлғасын дамытуға кедергі жасайтын факторларды 

анықтайды, психологиялық түзету және консультациялық көмек  көрсету 

бойынша шаралар қабылдайды; 

4) тұлғаның, сыныптардың күшті жақтарын, сондай-ақ білім беру 

процесінің қатысушыларын дамыту саласын анықтайтын әдістерді 

қолданады; 

5) сөйлеу патологиясы бар оқушыларды түзеу, олардың бұзылған 

функцияларын қалпына келтіру, әлеуметтендіру жөніндегі топтық және жеке 

қызметті жүзеге асырады;  

6) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық және 

әлеуметтік даму мәселелерінде балалардың ата-аналарын немесе заңды 

өкілдерін, педагог қызметкерлерді бағдарлау мақсатында диагностикалау 

және түзету-дамыту жұмыстарының материалдары бойынша психологиялық-

педагогикалық қорытынды жасайды; 

7) білім беру процесінің барлық қатысушыларымен, оның ішінде 

балалардың ата-аналарымен және/немесе заңды өкілдерімен дарынды баланы 

тұлғалық дамытудың ерекшелігі мәселелері бойынша ағарту жұмыстарын 

өткізеді;  
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8) оқушылардың дамуындағы академиялық, әлеуметтік-эмоционалды, 

мінез-құлық қиындықтарын төмендету мақсатында алдын-алу шараларын 

жүзеге асырады;  

9) дамуында қиындықтары бар оқушыларды қолдау мәселелерінде 

Мектеп қызметкерлерінің, оқушылардың ата-аналары мен олардың заңды 

өкілдерінің, оқушылардың өздерінің ынтымақтастығын қамтамасыз етеді; 

10) психоэмоционалдық жай-күйді, тұлғааралық өзара іс-қимыл 

дағдыларын жақсарту үшін білім беру процесінің қатысушыларына 

консультация беруді жүзеге асырады; 

11) оқушылардың, ата-аналардың немесе заңды өкілдердің, Мектеп 

қызметкерлерінің саналылығын, тұлғалық өсуін, өзара іс-қимыл, өзін-өзі 

реттеу дағдыларын артыру үшін оқыту іс-шараларын өткізеді; 

12) Мектептің/балабақшаның психологиялық қызметін үйлестіреді, 

топтық жұмысты ұйымдастырады; 

13) талаптарға сәйкес Мектептің психологиялық қызметі кабинетінің 

жұмыс істеуін үйлестіруді жүзеге асырады; 

14) коучинг тәсілдерде білім беру процесінің қатысушыларына 

консультация өткізеді; 

15) Мектеп қызметкерлерінің, ДББҰ желілерінің арасында менторингті 

(тәлімгерлік) жүзеге асырады; 

16) дамыту және түзету бағдарламаларын, сыныптардағы, «Шаңырақ» 

қоғамдастықтарындағы, параллель сыныптардағы ойын жобалауларын 

әзірлейді; 

17) оқушыларды ақпараттандыру, әрекет ету стратегиясын сезіну және 

мінез-құлқының оң өзгерістері үшін NIS Programm іске асыруға қатысады; 

18) Мектептің  қызметкерлеріне арналған оқушылармен өзара іс-қимыл 

жасаудың  қиын жағдайларының интервизиясын жүргізеді; 

19) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда мектеп тарапынан ұсыным жасалған өз 

материалдарын орналастырады; 

20) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

21) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

22) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

23) кәсіби біліктілігін арттырады және жеке психологиялық, жеке 

терапия мәселелерімен жұмыс жасауда Мектеп, Зияткерлік мектептер жүйесі 

деңгейінде кәсіби тәжірибе жинақтайды; 

24) аттестаттаудан, медициналық тексеруден өтеді; 

25) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 
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26) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

27) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Тәрбиеші (жатақхана, балабақша) 

73. Тәрбиеші қосымша дефектология және тиісті әдістеме негіздерін 

(дамуында ауытқулары бар балалармен жұмыс жасау кезінде) санитария 

және гигиена негіздерін, алғашқы медициналық көмек көрсету қағидаларын 

білуге міндетті. 

74. Тәрбиешінің лауазымдық міндеттері (педагогикалық щеберлік 

деңгейінсіз): 

1) жатақханаларда тұратын оқушылардың тіршілік әрекетін 

жоспарлауға және ұйымдастыруға қатысады; 

2) білім беру процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу мен 

қолдауды жоспарлайды және іске асырады; 

3) сабақтан тыс уақытта оқушылармен/мектеп жасына дейінгі 

оқушылармен тәрбие жұмысын жүргізеді; жатақханада/балабақшада мәдени-

тәрбиелеу іс-шараларын өткізеді; 

4) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

5) әрбір баланы тұлғалық дамыту мақсатында оқушылардың/мектеп 

жасына дейінгі балалардың жеке қабілеттерін, қызығушылықтары мен 

бейімділігін зерделейді; 

6) әрбір оқушы/мектеп жасына дейінгі оқушы үшін қолайлы ортаны 

және моральдық-психологиялық климатты жасайды; балалардың қарым-

қатынасын дамытуға ықпал етеді; 

7) оқушылармен/мектеп жасына дейінгі балалармен түзету-дамыту 

жұмыстарын жүргізеді; 

8) оқушыларға оқытуда, бос уақытын ұйымдастыруға және қосымша 

білім беру процесін алуда көмек көрсетеді; 

9) оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, сабақтан тыс 

тәрбие жұмысын ұйымдастырады және жүргізеді; 

10) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың күн тәртібін 

сақтауды, оқушылардың үй тапсырмасын орындауды және қоғамдық 

пайдалы еңбекке қатысуын қамтамасыз етеді; 

11) оқушылармен жеке жұмыс жүргізеді, кәмелетке толмағандар 

арасында құқық бұзушылықтар профилактикасы жұмысын ұйымдастырады; 

12) білім беру процесінің қатысушыларымен, медициналық 

қызметкерлермен, балалардың ата-аналарымен, және/немесе заңды 

тұлғаларымен өзара іс-қимыл жасайды; 
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13) жатақханада/балабақшада оқушылардың/мектеп жасына дейінгі 

балалардың болу уақытында олардың  өмірі мен денсаулығына дербес жауап 

береді, алғашқы дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсетеді; 

14) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

15) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

16) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жүргізеді;  

17) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

18) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

19) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

20) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

75. Базалық (екінші) деңгейдегі тәрбиешіге қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу. 

76. Базалық (екінші) деңгейдегі тәрбиешінің лауазымдық міндеттері: 

1) жатақханаларда тұратын оқушылардың тіршілік әрекетін 

жоспарлауға және ұйымдастыруға қатысады; 

2) білім беру процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу мен 

қолдауды жоспарлайды және іске асырады; 

3) сабақтан тыс уақытта оқушылармен/мектеп жасына дейінгі 

оқушылармен тәрбие жұмысын жүргізеді; жатақханада/балабақшада мәдени-

тәрбиелеу іс-шараларын өткізеді; 

4) оқыту мен тәрбиелеудің заманауи психологиялық-педагогикалық 

тұжырымдамасын практикада қолданады; 

5) тәрбие жұмысының мазмұнын, нысандары мен әдістерін 

жетілдіреді; 

6) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

7) әрбір баланы тұлғалық дамыту мақсатында оқушылардың/мектеп 

жасына дейінгі балалардың жеке қабілеттерін, қызығушылықтары мен 

бейімділігін зерделейді; 
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8) әрбір оқушы/мектеп жасына дейінгі оқушы үшін қолайлы ортаны 

және моральдық-психологиялық климатты жасайды; балалардың қарым-

қатынасын дамытуға ықпал етеді; 

9) оқушылармен/мектеп жасына дейінгі балалармен түзету-дамыту 

жұмыстарын жүргізеді; 

10) оқушыларға оқытуда, бос уақытын ұйымдастыруға және қосымша 

білім беру процесін алуда көмек көрсетеді; 

11) оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, сабақтан тыс 

тәрбие жұмысын ұйымдастырады және жүргізеді; 

12) Мектеп деңгейінде тәрбие жұмысы жөнінде ашық сабақтар, іс-

шаралар, семинарлар өткізеді; 

13) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың күн тәртібін 

сақтауды, оқушылардың үй тапсырмасын орындауды және қоғамдық 

пайдалы еңбекке қатысуын қамтамасыз етеді; 

14) оқушылармен жеке жұмыс жүргізеді, кәмелетке толмағандар 

арасында құқық бұзушылықтар профилактикасы жұмысын ұйымдастырады; 

15) білім беру процесінің қатысушыларымен, медициналық 

қызметкерлермен, балалардың ата-аналарымен, және/немесе заңды 

тұлғаларымен өзара іс-қимыл жасайды; 

16) жатақханада/балабақшада оқушылардың/мектеп жасына дейінгі 

балалардың болу уақытында олардың  өмірі мен денсаулығына дербес жауап 

береді, алғашқы дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсетеді; 

17) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

18) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

19) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жүргізеді;  

20) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

21) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

22) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

23) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

77. Бірінші деңгейдегі тәрбиешіге қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу. 

78. Бірінші деңгейдегі тәрбиешінің лауазымдық міндеттері: 
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1) жатақханаларда тұратын оқушылардың тіршілік әрекетін 

жоспарлауға және ұйымдастыруға қатысады; 

2) білім беру процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу мен 

қолдауды жоспарлайды және іске асырады; 

3) сабақтан тыс уақытта оқушылармен/мектеп жасына дейінгі 

оқушылармен тәрбие жұмысын жүргізеді; жатақханада/балабақшада мәдени-

тәрбиелеу іс-шараларын өткізеді; 

4) оқыту мен тәрбиелеудің заманауи психологиялық-педагогикалық 

тұжырымдамасын практикада қолданады; 

5) тәрбие жұмысының мазмұнын, нысандары мен әдістерін 

жетілдіреді; 

6) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

7) әрбір баланы тұлғалық дамыту мақсатында оқушылардың/мектеп 

жасына дейінгі балалардың жеке қабілеттерін, қызығушылықтары мен 

бейімділігін зерделейді; 

8) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың жеке ерекшелігін 

диагностикалау әдістерін меңгереді; 

9) әрбір оқушы/мектеп жасына дейінгі оқушы үшін қолайлы ортаны 

және моральдық-психологиялық климатты жасайды; балалардың қарым-

қатынасын дамытуға ықпал етеді; 

10) оқушылармен/мектеп жасына дейінгі балалармен түзету-дамыту 

жұмыстарын жүргізеді; 

11) оқушыларға оқытуда, бос уақытын ұйымдастыруға және қосымша 

білім беру процесін алуда көмек көрсетеді; 

12) оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, сабақтан тыс 

тәрбие жұмысын ұйымдастырады және жүргізеді; 

13) Мектеп/ДББҰ деңгейінде тәрбие жұмысы жөнінде ашық сабақтар, 

іс-шаралар, семинарлар өткізеді; 

14) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың күн тәртібін 

сақтауды, оқушылардың үй тапсырмасын орындауды және қоғамдық 

пайдалы еңбекке қатысуын қамтамасыз етеді; 

15) оқушылармен жеке жұмыс жүргізеді, кәмелетке толмағандар 

арасында құқық бұзушылықтар профилактикасы жұмысын ұйымдастырады; 

16) білім беру процесінің қатысушыларымен, медициналық 

қызметкерлермен, балалардың ата-аналарымен, және/немесе заңды 

тұлғаларымен өзара іс-қимыл жасайды; 

17) өзіндік цифрлық білім беру ресурстарын жасайды; 

18) оқушылардың жетістіктері деңгейінде оқыту нәтижелеріне қосқан 

жеке үлесіне рефлексия жүргізіп, талдау жасайды;   

19) жеке қызметінде  зерттеу тәсілдерін қолданады; 
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20) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда мектеп тарапынан ұсыным жасалған өз 

материалдарын орналастырады; 

21) жатақханада/балабақшада оқушылардың/мектеп жасына дейінгі 

балалардың болу уақытында олардың  өмірі мен денсаулығына дербес жауап 

береді, алғашқы дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсетеді; 

22) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

23) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

24) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жүргізеді;  

25) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

26) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

27) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

28) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Жоғарғы мектеп координаторы 

79. Жоғарғы мектеп координаторы қосымша Халықаралық 

бакалавриаттың жоғарғы мектеп бағдарламасы жөніндегі нұсқаулығын 

білуге міндетті. 

80. Жоғарғы мектеп координаторының лауазымдық міндеттері 

(педагогикалық щеберлік деңгейінсіз): 

1) жоғары мектептің бағдарламаларын енгізу процесіне басшылық 

жасайды; 

2) халықаралық бакалавриаттың жоғары мектебі бағдарламаларының 

компоненттері бойынша оқу-тәрбие қызметін үйлестіреді; 

3) жоғарғы мектепті бағалау процесіне дайындықты жүзеге асырады: 

4) жоғарғы мектептің бағдарламасы жөніндегі іс-қимыл жоспарын 

әзірлейді, оның жүзеге асырылуын бақылайды; 

5) жоғарғы мектептің академиялық жұмысын жүргізу кестесін және  

графигін әзірлейді; 

6) CAS, ТОК, EE координаторларымен жұмысты үйлестіреді, 

әдістемелік бірлестіктер басшыларымен, жоғарғы мектепте сабақ беретін 

мұғалімдермен өзара іс-қимыл жасайды; 
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7) жоғарғы мектеп оқушыларының оқу жетістіктеріне мониторинг 

жүргізеді, олардың оқу процесін қадағалайды; 

8) емтиханға дайындық және өткізу жұмысын ұйымдастырады, 

емтихан материалдарының сақталуына жауап береді; 

9) жоғарғы мектептің бағдарламасын енгізу мәселелері бойынша 

шетелдік әріптестермен және басқа да білім беру процесінің 

қатысушыларымен өзара іс-қимыл жасайды; 

10) жоғарғы мектеп мұғалімдерінің кәсіби дамуын қамтамасыз етеді, 

халықаралық сарапшылар мен консультанттардың семинарларын 

ұйымдастырады; 

11) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

12) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

13) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

14) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

15) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

16) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

17) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

18) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

19) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

81. Базалық (екінші) деңгейдегі жоғарғы мектеп координаторына 

қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу; 

3) ағылшын тілін IELTS-6.5/APTIS-В2/ TOEFL (IBT)-79-87 төмен емес 

деңгейде білу. 

82. Базалық (екінші) деңгейдегі жоғарғы мектеп координаторының 

лауазымдық міндеттері: 

1) жоғары мектептің бағдарламаларын енгізу процесіне басшылық 

жасайды; 
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2) халықаралық бакалавриаттың жоғары мектебі бағдарламаларының 

компоненттері бойынша оқу-тәрбие қызметін үйлестіреді; 

3) жоғарғы мектепті бағалау процесіне дайындықты жүзеге асырады; 

4) жоғарғы мектептің бағдарламасы жөніндегі іс-қимыл жоспарын 

әзірлейді, оның жүзеге асырылуын бақылайды; 

5) жоғарғы мектептің академиялық жұмысын жүргізу кестесін және  

графигін әзірлейді; 

6) CAS, ТОК, EE координаторларымен жұмысты үйлестіреді, 

әдістемелік бірлестіктер басшыларымен, жоғарғы мектепте сабақ беретін 

мұғалімдермен өзара іс-қимыл жасайды; 

7) жоғарғы мектеп оқушыларының оқу жетістіктеріне мониторинг 

жүргізеді, олардың оқу процесін қадағалайды; 

8) емтиханға дайындық және өткізу жұмысын ұйымдастырады, 

емтихан материалдарының сақталуына жауап береді; 

9) жоғарғы мектептің бағдарламасын енгізу мәселелері бойынша 

шетелдік әріптестермен және басқа да білім беру процесінің 

қатысушыларымен өзара іс-қимыл жасайды; 

10) жоғарғы мектеп мұғалімдерінің кәсіби дамуын қамтамасыз етеді, 

халықаралық сарапшылар мен консультанттардың семинарларын 

ұйымдастырады; 

11) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

12) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

13) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

14) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

15) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

16) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

17) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

18) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

19) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   
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83. Бірінші деңгейдегі жоғарғы мектеп координаторына қойылатын 

талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес деңгейде 

білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-7.0/APTIS-С1/TOEFL (IBT)-88-95 төмен емес 

деңгейде білу. 

84. Бірінші деңгейдегі жоғарғы мектеп координаторының лауазымдық 

міндеттері: 

1) жоғары мектептің бағдарламаларын енгізу процесіне басшылық 

жасайды; 

2) халықаралық бакалавриаттың жоғары мектебі бағдарламаларының 

компоненттері бойынша оқу-тәрбие қызметін үйлестіреді; 

3) жоғарғы мектепті бағалау процесіне дайындықты жүзеге асырады; 

4) жоғарғы мектептің бағдарламасы жөніндегі іс-қимыл жоспарын 

әзірлейді, оның жүзеге асырылуын бақылайды; 

5) жоғарғы мектептің академиялық жұмысын жүргізу кестесін және  

графигін әзірлейді; 

6) жоғарғы мектептің бағдарламасы енгізудің жаңа бағдарламалары 

мен әдістерін әзірлейді; 

7) жеке қызметінде  зерттеу тәсілдерін қолданады; 

8) CAS, ТОК, EE координаторларымен жұмысты үйлестіреді, 

әдістемелік бірлестіктер басшыларымен, жоғарғы мектепте сабақ беретін 

мұғалімдермен өзара іс-қимыл жасайды; 

9) жоғарғы мектеп оқушыларының оқу жетістіктеріне мониторинг 

жүргізеді, олардың оқу процесін қадағалайды; 

10) емтиханға дайындық және өткізу жұмысын ұйымдастырады, 

емтихан материалдарының сақталуына жауап береді; 

11) жоғарғы мектептің бағдарламасын енгізу мәселелері бойынша 

шетелдік әріптестермен және басқа да білім беру процесінің 

қатысушыларымен өзара іс-қимыл жасайды; 

12) жоғарғы мектеп мұғалімдерінің кәсіби дамуын қамтамасыз етеді, 

халықаралық сарапшылар мен консультанттардың семинарларын 

ұйымдастырады; 

13) жоғарғы мектеп бағдарламаларының компоненттері бойынша 

семинарлар, сессиялар өткізеді; 

14) оқушылардың жетістіктері деңгейінде оқыту нәтижелеріне қосқан 

жеке үлесіне рефлексия жүргізіп, талдау жасайды; 

15) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда мектеп тарапынан ұсыным жасалған өз 

материалдарын орналастырады; 

16) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 



61 
 

17) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

18) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

19) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

20) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

21) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

22) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

23) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

24) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Орта мектеп координаторы 

85. Орта мектеп координаторы қосымша Халықаралық бакалавриаттың 

орта мектеп бағдарламасы жөніндегі нұсқаулығын білуге міндетті. 

86. Орта мектеп координаторының лауазымдық міндеттері 

(педагогикалық щеберлік деңгейінсіз): 

1) орта мектептің бағдарламаларын енгізу процесіне басшылық 

жасайды; 

2) орта мектепті бағалау процесіне дайындықты жүзеге асырады; 

3) орта мектептің бағдарламасы жөніндегі іс-қимыл жоспарын 

әзірлейді, оның жүзеге асырылуын бақылайды; 

4) халықаралық бакалавриаттың орта мектебі бағдарламаларының 

компоненті бойынша оқу тәрбие қызметін үйлестіреді; 

5) пәндік оқу бағдарламаларын әзірлеу мен енгізу процесін 

үйлестіреді; 

6) қоғамдық қызмет, жеке жоба,  ғаламдық контекс 

координаторларының жұмысын үйлестіреді,  әдістемелік бірлестік 

басшыларымен, орта мектепте сабақ беретін мұғалімдермен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

7) орта мектеп оқушыларының оқу жетістіктеріне мониторинг 

жүргізеді, олардың оқу процесін қадағалайды; 

8) оқушыларды бағалау процесін ұйымдастыруға және өткізуге 

қатысады; 
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9) орта мектептің бағдарламасын енгізу мәселелері бойынша шетелдік 

әріптестермен және басқа да білім беру процесінің қатысушыларымен өзара 

іс-қимыл жасайды; 

10) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

11) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

12) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

13) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

14) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

15) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

16) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

17) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

18) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

87. Базалық (екінші) деңгейдегі орта мектеп координаторына 

қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу; 

3) ағылшын тілін IELTS-6.5/APTIS-В2/ TOEFL (IBT)-79-87 төмен емес 

деңгейде білу. 

88. Базалық (екінші) деңгейдегі орта мектеп координаторының 

лауазымдық міндеттері: 

1) орта мектептің бағдарламаларын енгізу процесіне басшылық 

жасайды; 

2) орта мектепті бағалау процесіне дайындықты жүзеге асырады; 

3) орта мектептің бағдарламасы жөніндегі іс-қимыл жоспарын 

әзірлейді, оның жүзеге асырылуын бақылайды; 

4) халықаралық бакалавриаттың орта мектебі бағдарламаларының 

компоненті бойынша оқу тәрбие қызметін үйлестіреді; 

5) пәндік оқу бағдарламаларын әзірлеу мен енгізу процесін 

үйлестіреді; 
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6) қоғамдық қызмет, жеке жоба,  ғаламдық контекс 

координаторларының жұмысын үйлестіреді,  әдістемелік бірлестік 

басшыларымен, орта мектепте сабақ беретін мұғалімдермен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

7) орта мектеп оқушыларының оқу жетістіктеріне мониторинг 

жүргізеді, олардың оқу процесін қадағалайды; 

8) оқушыларды бағалау процесін ұйымдастыруға және өткізуге 

қатысады; 

9) орта мектептің бағдарламасын енгізу мәселелері бойынша шетелдік 

әріптестермен және басқа да білім беру процесінің қатысушыларымен өзара 

іс-қимыл жасайды; 

10) орта мектептің бағдарламаларын енгізу жөнінде кәсіби даму 

сессияларын, семинарларын өткізеді; 

11) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

12) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

13) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

14) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

15) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

16) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

17) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

18) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

19) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

89. Бірінші деңгейдегі орта мектеп координаторына қойылатын 

талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес деңгейде 

білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-7.0/APTIS-С1/TOEFL (IBT)-88-95 төмен емес 

деңгейде білу. 
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90. Бірінші деңгейдегі орта мектеп координаторының лауазымдық 

міндеттері: 

1) орта мектептің бағдарламаларын енгізу процесіне басшылық 

жасайды; 

2) орта мектепті бағалау процесіне дайындықты жүзеге асырады: 

3) орта мектептің бағдарламасы жөніндегі іс-қимыл жоспарын 

әзірлейді, оның жүзеге асырылуын бақылайды; 

4) халықаралық бакалавриаттың орта мектебі бағдарламаларының 

компоненті бойынша оқу тәрбие қызметін үйлестіреді; 

5) пәндік оқу бағдарламаларын әзірлеу мен енгізу процесін 

үйлестіреді; 

6) орта мектептің бағдарламасы енгізудің жаңа бағдарламалары мен 

әдістерін әзірлейді; 

7) орта мектептің академиялық жұмысын жүргізу кестесін және  

графигін әзірлейді; 

8) қоғамдық қызмет, жеке жоба,  ғаламдық контекс 

координаторларының жұмысын үйлестіреді,  әдістемелік бірлестік 

басшыларымен, орта мектепте сабақ беретін мұғалімдермен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

9) орта мектеп оқушыларының оқу жетістіктеріне мониторинг 

жүргізеді, олардың оқу процесін қадағалайды; 

10) оқушыларды бағалау процесін ұйымдастыруға және өткізуге 

қатысады; 

11) орта мектептің бағдарламасын енгізу мәселелері бойынша шетелдік 

әріптестермен және басқа да білім беру процесінің қатысушыларымен өзара 

іс-қимыл жасайды; 

12) өз қызметінде зерттеу тәсілдерін қолданады; 

13) білім нәтижесіне қосқан жеке үлесіне рефлексия жүргізіп, талдау 

жасайды;   

14) орта мектептің бағдарламаларын енгізу жөнінде кәсіби даму 

сессияларын, семинарларын өткізеді; 

15) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда мектеп тарапынан ұсыным жасалған өз 

материалдарын орналастырады; 

16) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

17) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

18) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

19) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 
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20) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

21) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

22) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

23) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

24) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Бастауыш мектеп координаторы 

91. Бастауыш мектеп координаторы қосымша Халықаралық 

бакалавриаттың бастауыш мектеп бағдарламасы жөніндегі нұсқаулығын 

білуге міндетті. 

92. Бастауыш мектеп координаторының лауазымдық міндеттері 

(педагогикалық щеберлік деңгейінсіз): 

1) бастауыш мектептің бағдарламаларын енгізу процесіне басшылық 

жасайды; 

2) бастауыш мектепті бағалау процесіне дайындықты жүзеге асырады: 

3) бастауыш мектептің бағдарламасы жөніндегі іс-қимыл жоспарын 

әзірлейді, оның жүзеге асырылуын бақылайды; 

4) бастауыш мектептің академиялық жұмысын жүргізу жұмысының 

кестесі мен графигін әзірлейді; 

5) халықаралық бакалавриаттың бастауыш мектеп баідарламасының 

оқу-тәрбие қызметін үйлестіреді; 

6) пәндер бойынша оқу бағдарламаларын  әзірлеу және енгізу 

процесін үйлестіреді;   

7) әдістемелік бірлестіктердің басшыларымен, бастауыш мектепте 

сабақ беретін мұғалімдермен өзара байланыс жасайды; 

8) бастауыш мектеп оқушыларының оқу жетістіктеріне мониторинг 

жүргізеді, олардың оқу процесін қадағалайды; 

9) оқушыларды бағалау процесін ұйымдастыруға және өткізуге 

қатысады; 

10) бастауыш мектептің бағдарламасын енгізу мәселелері бойынша 

шетелдік әріптестермен және басқа да білім беру процесінің 

қатысушыларымен өзара байланыс жасайды; 

11) бастауыш мектеп мұғалімдерінің кәсіби дамуын қамтамасыз етеді, 

халықаралық сарапшылар мен консультанттардың семинарларын 

ұйымдастырады; 
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12) бастауыш мектеп бағдарламаларын авторландыруға байланысты 

жұмыстар ұйымдастыруды жүзеге асырады; 

13) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

14) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

15) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

16) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

17) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

18) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

19) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

20) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

21) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

93. Базалық (екінші) деңгейдегі бастауыш мектеп координаторына 

қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу; 

3) ағылшын тілін IELTS-6.5/APTIS-В2/ TOEFL (IBT)-79-87 төмен емес 

деңгейде білу. 

94. Базалық (екінші) деңгейдегі бастауыш мектеп координаторының 

лауазымдық міндеттері: 

1) бастауыш мектептің бағдарламаларын енгізу процесіне басшылық 

жасайды; 

2) бастауыш мектепті бағалау процесіне дайындықты жүзеге асырады; 

3) бастауыш мектептің бағдарламасы жөніндегі іс-қимыл жоспарын 

әзірлейді, оның жүзеге асырылуын бақылайды; 

4) бастауыш мектептің академиялық жұмысын жүргізу жұмысының 

кестесі мен графигін әзірлейді; 

5) халықаралық бакалавриаттың бастауыш мектеп баідарламасының 

оқу-тәрбие қызметін үйлестіреді; 
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6) пәндер бойынша оқу бағдарламаларын  әзірлеу және енгізу 

процесін үйлестіреді;   

7) әдістемелік бірлестіктердің басшыларымен, бастауыш мектепте 

сабақ беретін мұғалімдермен өзара байланыс жасайды; 

8) бастауыш мектеп оқушыларының оқу жетістіктеріне мониторинг 

жүргізеді, олардың оқу процесін қадағалайды; 

9) оқушыларды бағалау процесін ұйымдастыруға және өткізуге 

қатысады; 

10) бастауыш мектептің бағдарламасын енгізу мәселелері бойынша 

шетелдік әріптестермен және басқа да білім беру процесінің 

қатысушыларымен өзара байланыс жасайды; 

11) бастауыш мектеп бағдарламаларының компоненттері бойынша 

семинарлар, сессиялар өткізеді; 

12) бастауыш мектеп мұғалімдерінің кәсіби дамуын қамтамасыз етеді, 

халықаралық сарапшылар мен консультанттардың семинарларын 

ұйымдастырады; 

13) бастауыш мектеп бағдарламаларын авторландыруға байланысты 

жұмыстар ұйымдастыруды жүзеге асырады; 

14) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

15) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

16) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

17) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

18) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

19) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

20) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

21) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

22) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

95. Бірінші деңгейдегі бастауыш мектеп координаторына қойылатын 

талаптар: 



68 
 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес деңгейде 

білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-7.0/APTIS-С1/TOEFL (IBT)-88-95 төмен емес 

деңгейде білу. 

96. Бірінші деңгейдегі бастауыш мектеп координаторының лауазымдық 

міндеттері: 

1) бастауыш мектептің бағдарламаларын енгізу процесіне басшылық 

жасайды; 

2) бастауыш мектепті бағалау процесіне дайындықты жүзеге асырады; 

3) бастауыш мектептің бағдарламасы жөніндегі іс-қимыл жоспарын 

әзірлейді, оның жүзеге асырылуын бақылайды; 

4) бастауыш мектептің академиялық жұмысын жүргізу жұмысының 

кестесі мен графигін әзірлейді; 

5) халықаралық бакалавриаттың бастауын мектеп бағдарламасын 

оқытудың жаңа бағдарламалары мен әдістерін әзірлейді; 

6) халықаралық бакалавриаттың бастауыш мектеп баідарламасының 

оқу-тәрбие қызметін үйлестіреді; 

7) пәндер бойынша оқу бағдарламаларын  әзірлеу және енгізу 

процесін үйлестіреді;   

8) әдістемелік бірлестіктердің басшыларымен, бастауыш мектепте 

сабақ беретін мұғалімдермен өзара байланыс жасайды; 

9) бастауыш мектеп оқушыларының оқу жетістіктеріне мониторинг 

жүргізеді, олардың оқу процесін қадағалайды; 

10) оқушыларды бағалау процесін ұйымдастыруға және өткізуге 

қатысады; 

11) бастауыш мектептің бағдарламасын енгізу мәселелері бойынша 

шетелдік әріптестермен және басқа да білім беру процесінің 

қатысушыларымен өзара байланыс жасайды; 

12) бастауыш мектеп мұғалімдерінің кәсіби дамуын қамтамасыз етеді, 

халықаралық сарапшылар мен консультанттардың семинарларын 

ұйымдастырады; 

13) бастауыш мектеп бағдарламаларын авторландыруға байланысты 

жұмыстар ұйымдастыруды жүзеге асырады; 

14) бастауыш мектеп бағдарламаларының компоненттері бойынша 

семинарлар, сессиялар өткізеді; 

15) білім нәтижесіне қосқан жеке үлесіне рефлексия жүргізіп, талдау 

жасайды;   

16) жеке қызметінде  зерттеу тәсілдерін қолданады; 

17) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда мектеп тарапынан ұсыным жасалған өз 

материалдарын орналастырады; 
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18) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

19) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

20) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

21) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

22) оқушылардың ата-аналарымен және/немесе өзге де заңды 

өкілдерімен оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл 

жүргізеді;  

23) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

24) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

25) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

26) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

2. Педагог қызметкерлерге теңестірілген тұлғалар 

 

Әдіскер 

97. Әдіскердің лауазымдық міндеттері (педагогикалық щеберлік 

деңгейінсіз):  

1) Мектептің/балабақшаның оқу-әдістемелік жұмысын 

ұйымдастырады және талдайды; 

2) Мектептің/балабақшаның әдістемелік бірлестігінің жұмысын 

үйлестіреді; 

3) білім беру процесінің және әдістемелік жұмыстың тиімділігін 

арттыру бойынша ұсынысты әзірлейді; 

4) ашық сабақтар өткізуді және оларды талқылауды ұйымдастырады;  

5) сабақтарды ұйымдастыру мен өткізуде қызметкерлерге әдістемелік 

көмекті жүзеге асырады; 

6) семинарлар, конференциялар, педагогтердің біліктілігін арттыру 

курстарын дайындауға және өткізуге қатысады; 

7) оқушылардың сынама емтихандарын, суммативті жұмыстарын 

ұйымдастыру мен өткізуге қатысады; 

8) оқу-әдістемелік құжаттарды дайындау жұмысын үйлестіреді; 
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9) оқытудың инновациялық-дамыту элементтерін практикаға енгізуге 

ықпал етеді; 

10) педагогтерге әдістемелік көмек және қолдау көрсету мақсатында 

сабақтарға, сыныптан тыс іс-шараларға қатысады; 

11) оқу жүктемесіне сәйкес оқушылардың оқу және сабақтан тыс 

қызметінің кестесін жасайды; 

12) әдістемелік кабинетті жабдықтармен, көрнекі құралдармен 

жарақтауды қаматамасыз етеді; 

13) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

14) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

15) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

16) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

17) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

18) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

98. Базалық (екінші) деңгейдегі әдіскерге қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 төмен емес 

деңгейде білу. 

99. Базалық (екінші) деңгейдегі әдіскердің лауазымдық міндеттері: 

1) Мектептің/балабақшаның оқу-әдістемелік жұмысын 

ұйымдастырады және талдайды; 

2) Мектептің/балабақшаның әдістемелік бірлестігінің жұмысын 

үйлестіреді; 

3) білім беру процесінің және әдістемелік жұмыстың тиімділігін 

арттыру бойынша ұсынысты әзірлейді; 

4) ашық сабақтар өткізуді және оларды талқылауды ұйымдастырады;  

5) сабақтарды ұйымдастыру мен өткізуде қызметкерлерге әдістемелік 

көмекті жүзеге асырады; 

6) семинарлар, конференциялар, педагогтердің біліктілігін арттыру 

курстарын дайындауға және өткізуге қатысады; 

7) оқушылардың сынама емтихандарын, суммативті жұмыстарын 

ұйымдастыру мен өткізуге қатысады; 

8) оқу-әдістемелік құжаттарды дайындау жұмысын үйлестіреді; 
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9) оқытудың инновациялық-дамыту элементтерін практикаға енгізуге 

ықпал етеді; 

10) педагогтерге әдістемелік көмек және қолдау көрсету мақсатында 

сабақтарға, сыныптан тыс іс-шараларға қатысады; 

11) Мектеп/балабақша педагогтерінің үздік педагог тәжірибесін 

жалпылайды және таратады; 

12) оқу жүктемесіне сәйкес оқушылардың оқу және сабақтан тыс 

қызметінің кестесін жасайды; 

13) әдістемелік кабинетті жабдықтармен, көрнекі құралдармен 

жарақтауды қаматамасыз етеді; 

14) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

15) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

16) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

17) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

18) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

19) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

100. Бірінші деңгейдегі әдіскерге қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес деңгейде 

білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-3.5/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-35-40 төмен емес 

деңгейде білу. 

101. Бірініші деңгейдегі әдіскердің лауазымдық міндеттері: 

1) Мектептің/балабақшаның оқу-әдістемелік жұмысын 

ұйымдастырады және талдайды; 

2) Мектептің/балабақшаның әдістемелік бірлестігінің жұмысын 

үйлестіреді; 

3) білім беру процесінің және әдістемелік жұмыстың тиімділігін 

арттыру бойынша ұсынысты әзірлейді; 

4) ашық сабақтар өткізуді және оларды талқылауды ұйымдастырады;  

5) сабақтарды ұйымдастыру мен өткізуде қызметкерлерге әдістемелік 

көмекті жүзеге асырады; 
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6) педагог қызметкерлерге авторлық бағдарламаларды, оқулықтар мен 

оқу-әдістемелік әдебиеттерді әзірлеуге, онлайн семинарларды ұйымдастыру  

мен өткізуге жәрдем көрсетеді; 

7) семинарлар, конференциялар, педагогтердің біліктілігін арттыру 

курстарын дайындауға және өткізуге қатысады; 

8) оқушылардың сынама емтихандарын, суммативті жұмыстарын 

ұйымдастыру мен өткізуге қатысады; 

9) оқу-әдістемелік құжаттарды дайындау жұмысын үйлестіреді; 

10) Мектеп/балабақша педагогтерінің үздік педагог тәжірибесін 

жалпылайды және таратады; 

11) педагогтерге әдістемелік көмек және қолдау көрсету мақсатында 

сабақтарға, сыныптан тыс іс-шараларға қатысады; 

12) оқытудың инновациялық-дамыту элементтерін практикаға енгізуге 

ықпал етеді; 

13) оқу жүктемесіне сәйкес оқушылардың оқу және сабақтан тыс 

қызметінің кестесін жасайды; 

14) әдістемелік кабинетті жабдықтармен, көрнекі құралдармен 

жарақтауды қаматамасыз етеді; 

15) Интернет-ресурстарды сыни бағалайды және оларды әріптестеріне 

ұсынады; 

16) өзіндік цифрлық білім беру ресурстарын жасайды; 

17) оқушылардың жетістіктері деңгейінде оқыту нәтижелеріне қосқан 

жеке үлесіне рефлексия жүргізіп, талдау жасайды;   

18) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда мектеп тарапынан ұсыным жасалған өз 

материалдарын орналастырады; 

19) Мектепте/ДББҰ-да оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балаларды 

оқыту мен тәрбиелеуде жеке қызметінің бағыттары жөніндегі семинарларда 

сөз сөйлейді; 

20) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

21) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

22) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

23) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

24) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

25) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 
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және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Кәсіби бағдарлау консультанты  

102. Кәсіби бағдарлау консультантының лауазымдық міндеттері 

(педагогикалық щеберлік деңгейінсіз): 

1) мектепте кәсіби бағдарлау жұмысын ұйымдастырады; кәсіби 

бағдарлау жұмысына ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты 

қамтамасыз етеді; 

2) оқушының қызығушылығы мен тұлғалық ерекшелігін ескере 

отырып, мұғаліммен бірлесіп негізгі және жоғары мектепте  оқу үшін 

бейіндік пәндерді таңдауда жәрдем көрсетеді; 

3) еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес кәсіпті таңдауда 

оқушыларға жәрдем көрсетеді; 

4) әрбір оқушының жеке бағдарын  жасауды үйлестіреді; 

5) педагог-ұйымдастырушы-жетекшілермен, педагог-психлологтармен 

және медициналық қызметкерлермен бірлесіп оқушылардың қызметіне, 

психофизиологиялық дамуына, тұлғалық  қызығушылықтарына және оларды 

ынталандыруға  талдау жүргізеді; 

6) кәсіби бағдарлау мәселерінде әлеуметтік әріптестермен өзара іс-

қимылды ұйымдастырады және жүзеге асырады; 

7) оқушылардың, оқушылар ата-аналарының немесе олардың заңды 

өкілдерінің қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарының 

өкілдерімен, сондай-ақ Қазақстанның жетекші университеттері мен 

шетелдерде білім алатын  Зияткерлік мектептердің түлектерімен кездесулерін 

ұйымдастырады; 

8) оқушылардың жеке ерекшеліктері мен оқу жетістіктері 

диагностикасының негізінде оқушылармен, олардың ата-аналарымен немесе 

өзге де заңды өкілдерімен консультативтік жұмыс жүргізеді; 

9) оқушыларға, олардың ата-аналарына және/немесе басқа да заңды 

өкілдеріне еліміздегі және шетелдегі білім беру ұйымдарына түсуге баланы 

дайындауға ақпараттық-консультациялық жәрдем көрсетеді; 

10) оқушылардың Зияткерлік мектептерге түсуі жөніндегі алдын ала 

деректерді, сондай-ақ Зияткерлік мектептер түлектерінің түсуі және жұмысқа 

орналасуы жөніндегі  деректреді БАБО-ға енгізеді; 

11) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі;  

12) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

13) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 
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14) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

15) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, 

медициналық тексеруден өтеді; 

16) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

17) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

18) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

103. Базалық (екінші) деңгейдегі кәсіби бағдарлау консультантына 

қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.0, APTIS-В2, TOEFL (IBT)-72-78 төмен 

емес деңгейде білу. 

104. Базалық (екінші) деңгейдегі кәсіби бағдарлау консультантының 

лауазымдық міндеттері: 

1) мектепте кәсіби бағдарлау жұмысын ұйымдастырады; кәсіби 

бағдарлау жұмысына ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты 

қамтамасыз етеді; 

2) оқушылардың кәсіби өзін-өзі анықтау әдістемесін әзірлейді және 

сынақтан өткізеді; 

3) кәсіби өзін-өзі анықтау мәселелері бойынша оқушылардың 

қызығушылықтарына зерттеу жүргізеді; 

4) өңірлік еңбек нарығында қажеттілік туралы әдістемелік және 

анықтамалық материалдар жинауды, талдауды және жүйелеуді жүзеге 

асырады; 

5) кәсіби бағдарлау мен консультация берудегі заманауи отандық, 

шетелдік тәжірибені қорытындылайды, жүйелейді және тәжірибесіне 

енгізеді;  

6) оқушылардың жеке қабілеттерін диагностикалаудың заманауи 

әдістерін қолданады; 

7) оқушының қызығушылығы мен тұлғалық ерекшеліктерін ескере 

отырып, мұғаліммен бірлесіп негізгі және жоғары мектепте оқу үшін бейіндік 

пәндерді таңдауда жәрдем көрсетеді; 

8) еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес кәсіпті таңдауда 

оқушыларға жәрдем көрсетеді; 

9) әрбір оқушының жеке бағдарын  жасауды үйлестіреді; 
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10) педагог-ұйымдастырушы-жетекшілермен, педагог-психлологтармен 

және медициналық қызметкерлермен бірлесіп оқушылардың қызметіне, 

психофизиологиялық дамуына, тұлғалық  қызығушылықтарына және оларды 

ынталандыруға  талдау жүргізеді; 

11) кәсіби бағдарлау мәселерінде әлеуметтік әріптестермен өзара іс-

қимылды ұйымдастырады және жүзеге асырады; 

12) оқушылардың, оқушылар ата-аналарының немесе олардың заңды 

өкілдерінің қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарының 

өкілдерімен, сондай-ақ Қазақстанның жетекші университеттері мен 

шетелдерде білім алатын  Зияткерлік мектептердің түлектерімен кездесулерін 

ұйымдастырады; 

13) оқушылардың жеке ерекшеліктері мен оқу жетістіктері 

диагностикасының негізінде оқушылармен, олардың ата-аналарымен немесе 

өзге де заңды өкілдерімен консультативтік жұмыс жүргізеді; 

14) оқушыларға, олардың ата-аналарына және/немесе басқа да заңды 

өкілдеріне еліміздегі және шетелдегі білім беру ұйымдарына түсуге баланы 

дайындауға ақпараттық-консультациялық жәрдем көрсетеді; 

15) оқушылардың Зияткерлік мектептерге түсуі жөніндегі алдын ала 

деректерді, сондай-ақ Зияткерлік мектептер түлектерінің түсуі және жұмысқа 

орналасуы жөніндегі  деректреді БАБО-ға енгізеді; 

16) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі;  

17) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

18) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

19) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

20) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

21) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

22) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

23) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

105. Бірінші деңгейдегі кәсіби бағдарлау консультантына қойылатын 

талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;  
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2) мемлекеттік тілді «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес деңгейде 

білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.5/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-79-87 төмен емес 

деңгейде білу. 

106. Бірінші деңгейдегі кәсіби бағдарлау консультантының 

лауазымдық міндеттері: 

1) мектепте кәсіби бағдарлау жұмысын ұйымдастырады; кәсіби 

бағдарлау жұмысына ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты 

қамтамасыз етеді; 

2) оқушылардың кәсіби өзін-өзі анықтау әдістемесін әзірлейді және 

сынақтан өткізеді; 

3) оқушылардың кәсіби өзін-өзі анықтау мен мамандық жоспарлау 

мәселелері бойынша бағдарламалар, қағидалар, жоспарлар, меморандумдар, 

әлеуметтік жобалар мен өзге де құжаттарды әзірлеуге және жүзеге асыруға 

қатысады;  

4) кәсіби өзін-өзі анықтау мәселелері бойынша оқушылардың 

қызығушылықтарына зерттеу жүргізеді; 

5) өңірлік еңбек нарығында қажеттілік туралы әдістемелік және 

анықтамалық материалдар жинауды, талдауды және жүйелеуді жүзеге 

асырады; 

6) кәсіби бағдарлау мен консультация берудегі заманауи отандық, 

шетелдік тәжірибені қорытындылайды, жүйелейді және тәжірибесіне 

енгізеді;  

7) оқушылардың жеке қабілеттерін диагностикалаудың заманауи 

әдістерін қолданады; 

8) оқушының қызығушылығы мен тұлғалық ерекшелігін ескере 

отырып, мұғаліммен бірлесіп негізгі және жоғары мектепте  оқу үшін 

бейіндік пәндерді таңдауда жәрдем көрсетеді; 

9) еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес кәсіпті таңдауда 

оқушыларға жәрдем көрсетеді; 

10) әрбір оқушының жеке бағдарын  жасауды үйлестіреді; 

11) педагог-ұйымдастырушы-жетекшілермен, педагог-психлологтармен 

және медициналық қызметкерлермен бірлесіп оқушылардың қызметіне, 

психофизиологиялық дамуына, тұлғалық  қызығушылықтарына және оларды 

ынталандыруға  талдау жүргізеді; 

12) кәсіби бағдарлау мәселерінде әлеуметтік әріптестермен өзара іс-

қимылды ұйымдастырады және жүзеге асырады; 

13) оқушылардың, оқушылар ата-аналарының немесе олардың заңды 

өкілдерінің қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарының 

өкілдерімен, сондай-ақ Қазақстанның жетекші университеттері мен 

шетелдерде білім алатын  Зияткерлік мектептердің түлектерімен кездесулерін 

ұйымдастырады; 
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14) оқушылардың жеке ерекшеліктері мен оқу жетістіктері 

диагностикасының негізінде оқушылармен, олардың ата-аналарымен немесе 

өзге де заңды өкілдерімен консультативтік жұмыс жүргізеді; 

15) оқушыларға, олардың ата-аналарына және/немесе басқа да заңды 

өкілдеріне еліміздегі және шетелдегі білім беру ұйымдарына түсуге баланы 

дайындауға ақпараттық-консультациялық жәрдем көрсетеді; 

16) оқушылардың Зияткерлік мектептерге түсуі жөніндегі алдын ала 

деректерді, сондай-ақ Зияткерлік мектептер түлектерінің түсуі және жұмысқа 

орналасуы жөніндегі  деректреді БАБО-ға енгізеді; 

17) оқушылармен жұмыс жасауда нәтижелілікті қамтамасыз етеді; 

18) кәсіби консультация беру және кәсіби бағдарлау жұмысы бойынша 

іс-шаралар, онлайн-семинарлар, мастер-кластар өткізеді; 

19) өзіндік цифрлық білім беру ресурстарын жасайды; 

20) оқушылар жетістіктерінің деңгейінде оқыту нәтижесіне қосқан 

үлесіне рефлексия жүргізіп, талдау жасайды;   

21) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда мектеп тарапынан ұсыным жасалған өз 

материалдарын орналастырады; 

22) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі;  

23) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

24) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

25) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

26) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

27) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

28) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

29) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

CAS координаторы (Шығармашылық, әрекет, қызмет)  

107. CAS координаторы (Шығармашылық, әрекет, қызмет) қосымша 

CAS бағдарламасын,  әлеуметтік және ғаламдық проблемларады білуге 

міндетті. 
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108.  CAS координаторы (Шығармашылық, әрекет, қызмет) 

лауазымдық міндеттері (педагогикалық щеберлік деңгейінсіз): 

1) CAS бағдарламасының іске асырылуына басшылық жасайды, 

бағдарламаның барлық аспектілері бойынша қызметтің түрлерін 

ұйымдастырады; 

2) CAS  іс-қимыл жоспары мен  бағдарламаларының бюджеттік 

жоспарын құрайды;  

3) мектеп, мектептен тыс және халықаралық жобалар шеңберінде іс-

шаралар ұйымдастырады; 

4) CAS бағдарламасы бойынша оқушылардың жеке тәлімгерлерін 

анықтау жұмыстарын жүзеге асырады; 

5) CAS бағдарламасы бойынша оқушылардың жеке тәлімгерлерінің 

және  үйірмелер ұйымдастырушыларының жұмысын бақылайды; 

6) CAS бағдарламасын табысты  меңгеруде оқушыларға  жәрдем 

көрсету жұмысын ұйымдастырады; 

7) оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауды жүзеге асырады; 

8) CAS бағдарламасы бойынша сыртқы және халықаралық 

ұйымдармен меморандумдарды, жобаларды әзірлеу мен іске асыруға 

қатысады; 

9) CAS бағдарламасын іске асыруға қатысатын мұғалімдердің үздіксіз 

кәсіби дамуын қамтамасыз етеді; 

10) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

11) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

12) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

13) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

14) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

15) жетекшілік ететін мәселелер бойынша оқушылардың ата-

аналарымен және/немесе заңды өкілдерімен өзара байланыс жасайды; 

16) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

17) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

18) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

19) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 
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және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

109. Базалық (екінші) деңгейдегі CAS координаторына 

(Шығармашылық, әрекет, қызмет) қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.0/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-72-78 төмен емес 

деңгейде білу. 

110. Базалық (екінші) деңгейдегі CAS координаторының 

(Шығармашылық, әрекет, қызмет) лауазымдық міндеттері: 

1) CAS бағдарламасының іске асырылуына басшылық жасайды, 

бағдарламаның барлық аспектілері бойынша қызметтің түрлерін 

ұйымдастырады; 

2) CAS  іс-қимыл жоспары мен  бағдарламаларының бюджеттік 

жоспарын құрайды;  

3) мектеп, мектептен тыс және халықаралық жобалар шеңберінде іс-

шаралар ұйымдастырады; 

4) CAS бағдарламасы бойынша оқушылардың жеке тәлімгерлерін 

анықтау жұмыстарын жүзеге асырады; 

5) CAS бағдарламасы бойынша оқушылардың жеке тәлімгерлерінің 

және  үйірмелер ұйымдастырушыларының жұмысын бақылайды; 

6) CAS бағдарламасын табысты  меңгеруде оқушыларға  жәрдем 

көрсету жұмысын ұйымдастырады; 

7) оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауды жүзеге асырады; 

8) CAS бағдарламасы бойынша сыртқы және халықаралық 

ұйымдармен меморандумдарды, жобаларды әзірлеу мен іске асыруға 

қатысады; 

9) CAS бағдарламасын іске асыруға қатысатын мұғалімдердің үздіксіз 

кәсіби дамуын қамтамасыз етеді; 

10) Мектеп деңгейінде семинарлар, мастер-кластар өткізеді;  

11) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

12) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

13) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

14) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

15) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

16) жетекшілік ететін мәселелер бойынша оқушылардың ата-

аналарымен және/немесе заңды өкілдерімен өзара байланыс жасайды; 
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17) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

18) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

19) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

20) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

111. Бірінші деңгейдегі CAS координаторына (Шығармашылық, 

әрекет, қызмет) қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес деңгейде 

білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.5/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-79-87 төмен емес 

деңгейде білу. 

112. Бірінші деңгейдегі CAS координаторының (Шығармашылық, 

әрекет, қызмет) лауазымдық міндеттері: 

1) CAS бағдарламасының іске асырылуына басшылық жасайды, 

бағдарламаның барлық аспектілері бойынша қызметтің түрлерін 

ұйымдастырады; 

2) CAS  іс-қимыл жоспары мен  бағдарламаларының бюджеттік 

жоспарын құрайды;  

3) мектеп, мектептен тыс және халықаралық жобалар шеңберінде іс-

шаралар ұйымдастырады; 

4) CAS бағдарламасы бойынша оқушылардың жеке тәлімгерлерін 

анықтау жұмыстарын жүзеге асырады; 

5) CAS бағдарламасы бойынша оқушылардың жеке тәлімгерлерінің 

және  үйірмелер ұйымдастырушыларының жұмысын бақылайды; 

6) CAS бағдарламасын табысты  меңгеруде оқушыларға  жәрдем 

көрсету жұмысын ұйымдастырады; 

7) оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауды жүзеге асырады; 

8) CAS бағдарламасы бойынша сыртқы және халықаралық 

ұйымдармен меморандумдарды, жобаларды әзірлеу мен іске асыруға 

қатысады; 

9) CAS бағдарламасын іске асыруға қатысатын мұғалімдердің үздіксіз 

кәсіби дамуын қамтамасыз етеді; 

10) CAS бағдарламалары бойынша оқу-әдістемелік материалдарды 

әзірлейді;  

11) Мектеп деңгейінде семинарлар, мастер-кластар өткізеді;  



81 
 

12) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда өзінің мектеп ұсынған материалдарын 

орналастырады; 

13) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

14) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

15) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

16) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

17) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

18) жетекшілік ететін мәселелер бойынша оқушылардың ата-

аналарымен және/немесе заңды өкілдерімен өзара байланыс жасайды; 

19) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

20) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

21) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

22) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

TOK координаторы (таным теориясы) 

113. TOK координаторының (таным теориясы) лауазымдық міндеттері 

(педагогикалық щеберлік деңгейінсіз): 

1) «Таным теориясы» бағдарламасының іске асырылуына басшылық 

жасайды; 

2) пән бойынша нұсқаулықты, оқу бағдарламаларын және жұмыс 

бағыты бойынша материалдарды әзірлейді; 

3) «Таным теориясы» (ТОК) пәнін оқытуды, халықаралық 

бакалавриаттың талаптарына пәннің сәйкестігін үйлестіреді; 

4) «Таным теориясы» (ТОК) пәні бойынша оқушылардың 

жетістіктеріне монитрингті жүзеге асырады, пән бойынша оқушылардың 

үлгерімі туралы ақпарат ұсынады; 

5) жұмыс бағыты бойынша халықаралық сарапшылармен тұрақты 

байланыс жасайды; 
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6) «Таным теориясы» (ТОК) пәні бойынша мұғалімдердің үздіксіз 

кәсіби дамуын қамтамасыз етеді; 

7) «Таным теориясы» пәнінің мұғалімдерін дайындау курстарын 

ұйымдастырады; 

8) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

9) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

10) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

11) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

12) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

13) жетекшілік ететін мәселелер бойынша оқушылардың ата-

аналарымен және/немесе заңды өкілдерімен өзара байланыс жасайды; 

14) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

15) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

16) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

17) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

114. Базалық (екінші) деңгейдегі TOK координаторына (таным 

теориясы) қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.0/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-72-78 төмен емес 

деңгейде білу. 

115. Базалық (екінші) деңгейдегі TOK координаторының (таным 

теориясы) лауазымдық міндеттері: 

1) «Таным теориясы» бағдарламасының іске асырылуына басшылық 

жасайды; 

2) пән бойынша нұсқаулықты, оқу бағдарламаларын және жұмыс 

бағыты бойынша материалдарды әзірлейді; 

3) «Таным теориясы» (ТОК) пәнін оқытуды, халықаралық 

бакалавриаттың талаптарына пәннің сәйкестігін үйлестіреді; 
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4) «Таным теориясы» (ТОК) пәні бойынша оқушылардың 

жетістіктеріне монитрингті жүзеге асырады, пән бойынша оқушылардың 

үлгерімі туралы ақпарат ұсынады; 

5) жұмыс бағыты бойынша халықаралық сарапшылармен тұрақты 

байланыс жасайды; 

6) «Таным теориясы» (ТОК) пәні бойынша мұғалімдердің үздіксіз 

кәсіби дамуын қамтамасыз етеді; 

7) «Таным теориясы» пәнінің мұғалімдерін дайындау курстарын 

ұйымдастырады; 

8) ТОК бағдарламасы бойынша жаңа мұғалімдерді дайындау мен 

оқытуды жүзеге асырады; 

9) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

10) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

11) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

12) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

13) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

14) жетекшілік ететін мәселелер бойынша оқушылардың ата-

аналарымен және/немесе заңды өкілдерімен өзара байланыс жасайды; 

15) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

16) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

17) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

18) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

116. Бірінші деңгейдегі TOK координаторына (таным теориясы) 

қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес 

деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.5/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-79-87 төмен 

емес деңгейде білу. 
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117. Бірінші деңгейдегі TOK координаторының (таным теориясы) 

лауазымдық міндеттері: 

1) «Таным теориясы» бағдарламасының іске асырылуына басшылық 

жасайды; 

2) пән бойынша нұсқаулықты, оқу бағдарламаларын және жұмыс 

бағыты бойынша материалдарды әзірлейді; 

3) «Таным теориясы» (ТОК) пәнін оқытуды, халықаралық 

бакалавриаттың талаптарына пәннің сәйкестігін үйлестіреді; 

4) «Таным теориясы» (ТОК) пәні бойынша оқушылардың 

жетістіктеріне монитрингті жүзеге асырады, пән бойынша оқушылардың 

үлгерімі туралы ақпарат ұсынады; 

5) жұмыс бағыты бойынша халықаралық сарапшылармен тұрақты 

байланыс жасайды; 

6) «Таным теориясы» (ТОК) пәні бойынша мұғалімдердің үздіксіз 

кәсіби дамуын қамтамасыз етеді; 

7) «Таным теориясы» пәнінің мұғалімдерін дайындау курстарын 

ұйымдастырады; 

8) ТОК бағдарламасы бойынша жаңа мұғалімдерді дайындау мен 

оқытуды жүзеге асырады; 

9) ТОК бағдарламасы бойынша оқу-әдістемелік материалдарды 

әзірлейді; 

10) оқушылар жетістіктерінің деңгейінде оқу нәтижесіне қосатын 

рефлексиясы мен жеке үлесіне талдау жүргізеді;   

11) өз қызметінде зерттеу тәсілін қолданады; 

12) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда мектеп тарапынан ұсыным жасалған өз 

материалдарын орналастырады; 

13) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

14) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

15) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

16) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

17) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

18) жетекшілік ететін мәселелер бойынша оқушылардың ата-

аналарымен және/немесе заңды өкілдерімен өзара байланыс жасайды; 

19) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 



85 
 

20) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

21) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

22) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Кеңейтілген эссе координаторы  

118. Кеңейтілген эссе координаторының лауазымдық міндеттері 

(педагогикалық щеберлік деңгейінсіз): 

1) «Кеңейтілген эссе»  бағдарламасының іске асырылуына басшылық 

жасайды, бағдарламаның барлық аспектілері бойынша қызмет түрлерін 

ұйымдастырады; 

2) кеңейтілген эссе бойынша бағдарламаларды іске асыру жөніндегі 

іс-қимыл жоспарын, кеңейтілген эссе бойынша  нұсқаулықтар мен 

бағдарламаларды әзірлейді;  

3)  кеңейтілген эссені жазуды оқыту процесін үйлестіреді; 

4) өз бағыты бойынша мектепішілік іс-шаралар ұйымдастырады; 

5) халықаралық сарапшылармен тұрақты байланыс жасайды; 

6) кеңейтілген эссе жазу бойынша оқушылар тәлімгерлерін 

дайындауға басшылық жасайды; 

7) кеңейтілген эссе жазуда оқушылардың үлгерімі туралы ақпарат 

ұсынады, олардың жетістіктеріне мониторингті жүзеге асырады; 

8) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

9) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

10) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

11) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

12) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

13) жетекшілік ететін мәселелер бойынша оқушылардың ата-

аналарымен және/немесе заңды өкілдерімен өзара байланыс жасайды; 

14) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 
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15) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

16) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

17) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

119. Базалық (екінші) деңгейдегі кеңейтілген эссе координаторына 

қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.0/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-72-78 төмен 

емес деңгейде білу. 

120. Базалық (екінші) деңгейдегі кеңейтілген эссе координаторының 

лауазымдық міндеттері: 

1) «Кеңейтілген эссе»  бағдарламасының іске асырылуына басшылық 

жасайды, бағдарламаның барлық аспектілері бойынша қызмет түрлерін 

ұйымдастырады; 

2) кеңейтілген эссе бойынша бағдарламаларды іске асыру жөніндегі 

іс-қимыл жоспарын, кеңейтілген эссе бойынша  нұсқаулықтар мен 

бағдарламаларды әзірлейді;  

3) кеңейтілген эссені жазуды оқыту процесін үйлестіреді; 

4) өз бағыты бойынша мектепішілік іс-шаралар ұйымдастырады; 

5) халықаралық сарапшылармен тұрақты байланыс жасайды; 

6) кеңейтілген эссе жазу бойынша оқушылар тәлімгерлерін 

дайындауға басшылық жасайды; 

7) «Кеңейтілген эссе» курсы бойынша мұғалімдерге семинарлар 

ұйымдастырады; 

8) кеңейтілген эссе жазуда оқушылардың үлгерімі туралы ақпарат 

ұсынады, олардың жетістіктеріне мониторингті жүзеге асырады; 

9) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

10) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

11) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

12) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

13) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 
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14) жетекшілік ететін мәселелер бойынша оқушылардың ата-

аналарымен және/немесе заңды өкілдерімен өзара байланыс жасайды; 

15) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

16) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

17) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

18) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

121. Бірінші деңгейдегі кеңейтілген эссе координаторына қойылатын 

талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес 

деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.5/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-79-87 төмен 

емес деңгейде білу. 

122. Бірінші деңгейдегі кеңейтілген эссе координаторының 

лауазымдық міндеттері: 

1) «Кеңейтілген эссе»  бағдарламасының іске асырылуына басшылық 

жасайды, бағдарламаның барлық аспектілері бойынша қызмет түрлерін 

ұйымдастырады; 

2) кеңейтілген эссе бойынша бағдарламаларды іске асыру жөніндегі 

іс-қимыл жоспарын, кеңейтілген эссе бойынша  нұсқаулықтар мен 

бағдарламаларды әзірлейді;  

3) кеңейтілген эссені жазуды оқыту процесін үйлестіреді; 

4) өз бағыты бойынша мектепішілік іс-шаралар ұйымдастырады; 

5) халықаралық сарапшылармен тұрақты байланыс жасайды; 

6) кеңейтілген эссе жазу бойынша оқушылар тәлімгерлерін 

дайындауға басшылық жасайды; 

7) «Кеңейтілген эссе» курсы бойынша мұғалімдерге семинарлар 

ұйымдастырады; 

8) кеңейтілген эссе жазуда оқушылардың үлгерімі туралы ақпарат 

ұсынады, олардың жетістіктеріне мониторингті жүзеге асырады; 

9) сыртқы кітапханашылармен және зертханашылармен өзара іс-

қимылды ұйымдастырады және жүзеге асырады; 

10) кеңейтілген эссе жазу бойынша оқушылар тәлімгерлеріне 

семинарлар, мастер-кластар өткізеді; 

11) оқу материалдарын және оқушылардың жетістіктерін бағалаудың 

мектепшілік критерийлерін әзірлейді; 
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12) оқушылар жетістіктерінің деңгейінде оқыту нәтижесіне қосқан 

үлесіне рефлексия жүргізіп, жеке талдау жасайды;   

13) жеке қызметінде зерттеу тәсілдерін қолданады; 

14) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда мектеп тарапынан ұсыным жасалған өз 

материалдарын орналастырады; 

15) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

16) азаматтық сана-сезімі, патриоттық қасиеті бар оқушы тұлғасының 

жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың жеке 

қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға  жәрдемдеседі; 

17) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

18) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

19) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

20) жетекшілік ететін мәселелер бойынша оқушылардың ата-

аналарымен және/немесе заңды өкілдерімен өзара байланыс жасайды; 

21) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

22) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

23) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

24) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Қоғамдық қызмет координаторы 

123. Қоғамдық қызмет координаторының лауазымдық міндеттері 

(педагогикалық щеберлік деңгейінсіз): 

1) «Қоғамдық қызмет» бағдарламасын іске асыруға жетекшілік 

жасайды, бағдарламаның барлық аспектілері бойынша қызмет түрлерін 

ұйымдастырады; 

2) бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын, 

әлеуметтік жобалар мен практикаларды іске асыру жөніндегі құралдар мен 

жоспарларды әзірлейді; 

3) мектептегі, мектептен тыс және халықаралық жобалар 

шеңберіндегі іс-шараларды ұйымдастырады; 



89 
 

4) бағдарлама бойынша оқушылардың жеке тәлімгерлерін 

айқындайды және олардың жұмысына бақылау жасайды; 

5) оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауды жүзеге асырады, 

олардың жетістіктеріне мониторинг жүргізеді; 

6) оқушылардың мектептен тыс ұйымдарға және басқа да білім беру 

мекемелеріне баруын бақылайды; 

7) оқушылардың мүдделері мен қажеттіліктерін ескере отырып, 

олардың қызметін ұйымдастырады; 

8) педагог-ұйымдастырушы-кураторларға тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруға жәрдем көрсетеді; 

9) Мектептің өзін-өзі басқару органдарымен және педагогикалық 

ұжымымен, қоғамдық ұйымдармен, ата-аналармен және/немесе 

оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен ынтымақтасады; 

10) жетекшілік ететін мәселелер бойынша халықаралық 

сарапшылармен тұрақты байланыс жасайды; 

11) «Қоғамдық қызмет» бағдарламасына тартылған мұғалімдердің 

үздіксіз кәсіби дамуын қамтамасыз етеді; 

12) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

13) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

14) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

15) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

16) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

17) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

18) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

19) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

20) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

124. Базалық (екінші) деңгейдегі қоғамдық қызмет координаторына 

қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу;  
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3) ағылшын тілін IELTS-6.0/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-72-78 төмен 

емес деңгейде білу. 

125. Базалық (екінші) деңгейдегі қоғамдық қызмет координаторының 

лауазымдық міндеттері: 

1) «Қоғамдық қызмет» бағдарламасын іске асыруға жетекшілік 

жасайды, бағдарламаның барлық аспектілері бойынша қызмет түрлерін 

ұйымдастырады; 

2) бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын, 

әлеуметтік жобалар мен практикаларды іске асыру жөніндегі құралдар мен 

жоспарларды әзірлейді; 

3) мектептегі, мектептен тыс және халықаралық жобалар 

шеңберіндегі іс-шараларды ұйымдастырады; 

4) бағдарлама бойынша оқушылардың жеке тәлімгерлерін 

айқындайды және олардың жұмысына бақылау жасайды; 

5) оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауды жүзеге асырады, 

олардың жетістіктеріне мониторинг жүргізеді; 

6) оқушылардың мектептен тыс ұйымдарға және басқа да білім беру 

мекемелеріне баруын бақылайды; 

7) оқушылардың мүдделері мен қажеттіліктерін ескере отырып, 

олардың қызметін ұйымдастырады; 

8) педагог-ұйымдастырушы-кураторларға тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруға жәрдем көрсетеді; 

9) Мектептің өзін-өзі басқару органдарымен және педагогикалық 

ұжымымен, қоғамдық ұйымдармен, ата-аналармен және/немесе 

оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен ынтымақтасады; 

10) жетекшілік ететін мәселелер бойынша халықаралық 

сарапшылармен тұрақты байланыс жасайды; 

11) «Қоғамдық қызмет» бағдарламасына тартылған мұғалімдердің 

үздіксіз кәсіби дамуын қамтамасыз етеді; 

12) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

13) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

14) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

15) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

16) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

17) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 
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18) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

19) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

20) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

126. Бірінші деңгейдегі қоғамдық қызмет координаторына қойылатын 

талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес 

деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.5/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-79-87 төмен 

емес деңгейде білу. 

127. Бірінші деңгейдегі қоғамдық қызмет координаторының 

лауазымдық міндеттері: 

1) «Қоғамдық қызмет» бағдарламасын іске асыруға жетекшілік 

жасайды, бағдарламаның барлық аспектілері бойынша қызмет түрлерін 

ұйымдастырады; 

2) бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын, 

әлеуметтік жобалар мен практикаларды іске асыру жөніндегі құралдар мен 

жоспарларды әзірлейді; 

3) мектептегі, мектептен тыс және халықаралық жобалар 

шеңберіндегі іс-шараларды ұйымдастырады; 

4) бағдарлама бойынша оқушылардың жеке тәлімгерлерін 

айқындайды және олардың жұмысына бақылау жасайды; 

5) оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауды жүзеге асырады, 

олардың жетістіктеріне мониторинг жүргізеді; 

6) оқушылардың мектептен тыс ұйымдарға және басқа да білім беру 

мекемелеріне баруын бақылайды; 

7) оқушылардың мүдделері мен қажеттіліктерін ескере отырып, 

олардың қызметін ұйымдастырады; 

8) педагог-ұйымдастырушы-кураторларға тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруға жәрдем көрсетеді; 

9) Мектептің өзін-өзі басқару органдарымен және педагогикалық 

ұжымымен, қоғамдық ұйымдармен, ата-аналармен және/немесе 

оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен ынтымақтасады; 

10) жетекшілік ететін мәселелер бойынша халықаралық 

сарапшылармен тұрақты байланыс жасайды; 

11) «Қоғамдық қызмет» бағдарламасына тартылған мұғалімдердің 

үздіксіз кәсіби дамуын қамтамасыз етеді; 
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12) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

13) «Қоғамдық қызмет» бағдарламасы бойынша өзінің оқу 

жоспарларын әзірлейді және ендіреді; 

14) «Қоғамдық қызмет» бағдарламасы бойынша жобаларды жасау 

және ұйымдастыру жөніндегі мұғалімдер мен оқушылардың шығармашылық 

тобын басқарады; 

15) білім беру нәтижесіне қосқан жеке үлесіне рефлексия жүргізіп, 

талдау жасайды; 

16) өз қызметінде зерттеу тәсілін қолданады; 

17) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда өзінің мектеп ұсынған материалдарын 

орналастырады; 

18) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

19) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

20) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

21) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

22) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

23) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

24) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

25) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Оқыту мен оқу координаторы 

128. Оқыту мен оқу координаторының лауазымдық міндеттері 

(педагогикалық щеберлік деңгейінсіз): 

1) білім беру пәндерін оқытатын мұғалімдердің жұмысын 

үйлестіреді; 

2) халықаралық бакалавриат бағдарламаларына сәйкес оқыту мен оқу 

саясатын әзірлейді; 

3) оқу пәндерінің халықаралық бакалавриат бағдарламаларына 

сәйкестігін бақылайды; 
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4) қызметкерлерге оқу бағдарламаларын, жоспарларды әзірлеуге 

әдістемелік көмек көрсетеді; 

5) мұғалімдердің сабақтарына қатысып, талдайды және сабақтарды 

ұйымдастыру мен өткізуге әдістемелік көмек көрсетеді; 

6) жас мамандармен жұмысты ұйымдастырады; 

7) жобаға қатыстырылған мұғалімдердің үздіксіз кәсіби дамуын 

қамтамасыз етеді; 

8) педагогикалық қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды 

аттестаттауға дайындауға және өткізуге қатысады; 

9) әдістемелік бірлестіктер қызметіне жәрдемдеседі, сабақ беру және 

белсенді оқыту әдістемесі бойынша материалдарды қамтамасыз етеді; 

10) оқыту және оқу бойынша мектепішілік курстар, семинарлар, 

тренингтер ұйымдастырады; 

11) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

12) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

13) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

14) өзінің өкілеттігі шеңберінде ата-аналармен және/немесе 

оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл жасайды; 

15) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

16) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

17) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

18) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

19) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

20) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

129. Базалық (екінші) деңгейдегі оқыту мен оқу координаторына 

қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.0/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-72-78 төмен 

емес деңгейде білу. 
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130. Базалық (екінші) деңгейдегі оқыту мен оқу координаторының 

лауазымдық міндеттері: 

1) білім беру пәндерін оқытатын мұғалімдердің жұмысын 

үйлестіреді; 

2) халықаралық бакалавриат бағдарламаларына сәйкес оқыту мен оқу 

саясатын әзірлейді; 

3) оқу пәндерінің халықаралық бакалавриат бағдарламаларына 

сәйкестігін бақылайды; 

4) қызметкерлерге оқу бағдарламаларын, жоспарларды әзірлеуге 

әдістемелік көмек көрсетеді; 

5) мұғалімдердің сабақтарына қатысып, талдайды және сабақтарды 

ұйымдастыру мен өткізуге әдістемелік көмек көрсетеді; 

6) жас мамандармен жұмысты ұйымдастырады; 

7) жобаға қатыстырылған мұғалімдердің үздіксіз кәсіби дамуын 

қамтамасыз етеді; 

8) педагогикалық қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды 

аттестаттауға дайындауға және өткізуге қатысады; 

9) әдістемелік бірлестіктер қызметіне жәрдемдеседі, сабақ беру және 

белсенді оқыту әдістемесі бойынша материалдарды қамтамасыз етеді; 

10) оқыту және оқу бойынша мектепішілік курстар, семинарлар, 

тренингтер ұйымдастырады; 

11) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

12) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

13) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

14) өзінің өкілеттігі шеңберінде ата-аналармен және/немесе 

оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл жасайды; 

15) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

16) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

17) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

18) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

19) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

20) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 
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және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

131. Бірінші деңгейдегі оқыту мен оқу координаторына қойылатын 

талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес 

деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.5/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-79-87 төмен 

емес деңгейде білу. 

132. Бірінші деңгейдегі оқыту мен оқу координаторының лауазымдық 

міндеттері: 

1) білім беру пәндерін оқытатын мұғалімдердің жұмысын 

үйлестіреді; 

2) халықаралық бакалавриат бағдарламаларына сәйкес оқыту мен оқу 

саясатын әзірлейді; 

3) оқу пәндерінің халықаралық бакалавриат бағдарламаларына 

сәйкестігін бақылайды; 

4) қызметкерлерге оқу бағдарламаларын, жоспарларды әзірлеуге 

әдістемелік көмек көрсетеді; 

5) мұғалімдердің сабақтарына қатысып, талдайды және сабақтарды 

ұйымдастыру мен өткізуге әдістемелік көмек көрсетеді; 

6) жас мамандармен жұмысты ұйымдастырады; 

7) жобаға қатыстырылған мұғалімдердің үздіксіз кәсіби дамуын 

қамтамасыз етеді; 

8) педагогикалық қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды 

аттестаттауға дайындауға және өткізуге қатысады; 

9) әдістемелік бірлестіктер қызметіне жәрдемдеседі, сабақ беру және 

белсенді оқыту әдістемесі бойынша материалдарды қамтамасыз етеді; 

10) оқыту және оқу бойынша мектепішілік курстар, семинарлар, 

тренингтер ұйымдастырады; 

11) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

12) оқыту мен оқуда инновациялық технологияларды ұсынады; 

13) білім беру процесі мен әдістемелік жұмыстың тиімділігін арттыру 

жөнінде ұсыныстар әзірлейді, оқыту сапасы мен оқытудың тәсілдерін 

дамытуға мониторинг жүргізеді; 

14) халықаралық бакалавриат бағдарламалары бойынша пәндерді 

оқыту бойынша семинарлар, тренингтер өткізеді; 

15) білім беру нәтижесіне қосқан жеке үлесіне рефлексия жүргізіп, 

талдау жасайды; 

16) өз қызметінде зерттеу тәсілін қолданады; 

17) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда өзінің мектеп ұсынған материалдарын 

орналастырады;  
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18) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

19) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

20) өзінің өкілеттігі шеңберінде ата-аналармен және/немесе 

оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл жасайды; 

21) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

22) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

23) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

24) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

25) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

26) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Жеке жоба координаторы 

133. Жеке жоба координаторының лауазымдық міндеттері 

(педагогикалық щеберлік деңгейінсіз): 

1) «Жеке жоба» бағдарламасын іске асыруға жетекшілік жасайды, 

бағдарламаның барлық аспектілері бойынша қызмет түрлерін 

ұйымдастырады; 

2) бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары мен 

құралын, әлеуметтік және жеке жобаларды ендіру және орындау жөніндегі 

жоспарларды әзірлейді; 

3) оқушылардың әлеуметтік және жеке жобаны жазу процесін 

үйлестіреді және қадағалайды; 

4) әлеуметтік және жеке жобалар жазу жөнінде оқушыларға арналған 

әдістемелік құралдар әзірлеу жұмысын үйлестіреді; 

5) бағдарлама бойынша оқушылардың жеке тәлімгерлерін анықтау, 

оқушылармен жұмыс кестесін құрастыру жұмысын ұйымдастырады; 

6) оқушылар тәлімгерлерінің әлеуметтік және жеке жобаларды жазу 

жұмысын үйлестіреді; 

7) жетекшілік ететін жұмыстар бойынша халықаралық 

сарапшылармен тұрақты байланыс жасайды; 
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8) әлеуметтік және жеке жобалар бойынша жеке тәлімгерлерге 

арналған семинарлар, тренингтер өткізеді; 

9) оқушылардың әлеуметтік және жеке жобаларды орындаудағы 

жетістіктері туралы ақпаратты ұсынады; 

10) конференциялар, әлеуметтік және жеке жобалар көрмесін 

ұйымдастырады; 

11) жобаларға тартылған мұғалімдердің үздіксіз кәсіби дамуын 

қамтамасыз етеді; 

12) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

13) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;  

14) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

15) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

16) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

17) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

18) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

19) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

20) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

21) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

134. Базалық (екінші) деңгейдегі жеке жоба координаторына 

қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.0/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-72-78 төмен 

емес деңгейде білу. 

135. Базалық (екінші) деңгейдегі жеке жоба координаторының 

лауазымдық міндеттері: 
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1) «Жеке жоба» бағдарламасын іске асыруға жетекшілік жасайды, 

бағдарламаның барлық аспектілері бойынша қызмет түрлерін 

ұйымдастырады; 

2) бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары мен 

құралын, әлеуметтік және жеке жобаларды ендіру және орындау жөніндегі 

жоспарларды әзірлейді; 

3) оқушылардың әлеуметтік және жеке жобаны жазу процесін 

үйлестіреді және қадағалайды; 

4) әлеуметтік және жеке жобалар жазу жөнінде оқушыларға арналған 

әдістемелік құралдар әзірлеу жұмысын үйлестіреді; 

5) бағдарлама бойынша оқушылардың жеке тәлімгерлерін анықтау, 

оқушылармен жұмыс кестесін құрастыру жұмысын ұйымдастырады; 

6) оқушылар тәлімгерлерінің әлеуметтік және жеке жобаларды жазу 

жұмысын үйлестіреді; 

7) жетекшілік ететін жұмыстар бойынша халықаралық 

сарапшылармен тұрақты байланыс жасайды; 

8) әлеуметтік және жеке жобалар бойынша жеке тәлімгерлерге 

арналған семинарлар, тренингтер өткізеді; 

9) оқушылардың әлеуметтік және жеке жобаларды орындаудағы 

жетістіктері туралы ақпаратты ұсынады; 

10) конференциялар, әлеуметтік және жеке жобалар көрмесін 

ұйымдастырады; 

11) жобаларға тартылған мұғалімдердің үздіксіз кәсіби дамуын 

қамтамасыз етеді; 

12) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

13) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;  

14) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

15) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

16) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

17) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

18) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

19) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 
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20) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

21) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

136. Бірінші деңгейдегі жеке жоба координаторына қойылатын 

талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес 

деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.5/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-79-87 төмен 

емес деңгейде білу. 

137. Бірінші деңгейдегі жеке жоба координаторының лауазымдық 

міндеттері: 

1) «Жеке жоба» бағдарламасын іске асыруға жетекшілік жасайды, 

бағдарламаның барлық аспектілері бойынша қызмет түрлерін 

ұйымдастырады; 

2) бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары мен 

құралын, әлеуметтік және жеке жобаларды ендіру және орындау жөніндегі 

жоспарларды әзірлейді; 

3) оқушылардың әлеуметтік және жеке жобаны жазу процесін 

үйлестіреді және қадағалайды; 

4) әлеуметтік және жеке жобалар жазу жөнінде оқушыларға арналған 

әдістемелік құралдар әзірлеу жұмысын үйлестіреді; 

5) бағдарлама бойынша оқушылардың жеке тәлімгерлерін анықтау, 

оқушылармен жұмыс кестесін құрастыру жұмысын ұйымдастырады; 

6) оқушылар тәлімгерлерінің әлеуметтік және жеке жобаларды жазу 

жұмысын үйлестіреді; 

7) жетекшілік ететін жұмыстар бойынша халықаралық 

сарапшылармен тұрақты байланыс жасайды; 

8) әлеуметтік және жеке жобалар бойынша жеке тәлімгерлерге 

арналған семинарлар, тренингтер өткізеді; 

9) оқушылардың әлеуметтік және жеке жобаларды орындаудағы 

жетістіктері туралы ақпаратты ұсынады; 

10) конференциялар, әлеуметтік және жеке жобалар көрмесін 

ұйымдастырады; 

11) жобаларға тартылған мұғалімдердің үздіксіз кәсіби дамуын 

қамтамасыз етеді; 

12) бағдарлама бойынша әдістемелік құралдар әзірлейді; 

13) әлеуметтік және жеке жобалар бойынша тәлімгерлерді даярлау 

мен оқытуды жүзеге асырады, семинарлар, мастер-кластар ұйымдастырады; 

14) білім беру нәтижесіне қосқан жеке үлесіне рефлексия жүргізіп, 

талдау жасайды; 
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15) өз қызметінде зерттеу тәсілін қолданады; 

16) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда өзінің мектеп ұсынған материалдарын 

орналастырады. 

17) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

18) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;  

19) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

20) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

21) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

22) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

23) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

24) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

25) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

26) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Ғаламдық контекст координаторы  

138. Ғаламдық контекст координаторының лауазымдық міндеттері 

(педагогикалық щеберлік деңгейінсіз): 

1) ғаламдық контекстке байланысты мектеп саясатын іске асыруды 

үйлестіреді; 

2) негізгі мектепте ғаламдық контекст бағдарламасын әзірлейді және 

ендіреді; 

3) ғаламдық контекст бойынша жоспарлауды жүзеге асырады; 

4) мұғалімдердің ғаламдық контекст бойынша бағдарламаны іске 

асыру үшін пәнаралық жобаларды әзірлеуіне, негізгі мектепте ғаламдық 

контекст күндерін ұйымдастыруы мен өткізуіне жәрдемдеседі  

5) ғаламдық контекст және негізгі мектепте пәнаралық оқыту мен оқу 

бойынша мұғалімдер үшін іс-шаралар ұйымдастырады және өткізеді; 
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6) мұғалімдер мен оқушыларды қажетті оқу материалдарымен 

қамтамасыз етеді; 

7) жаһандық контексті қолдауда пәнаралық жобаларды дамытуға 

ықпал етеді, негізі мектепте жаһандық контекст күндерін ұйымдастыруға 

және өткізуге көмектеседі; 

8) оқушылардың үлгерімі туралы ақпарат ұсынады, олардың 

жетістіктеріне мониторинг жүргізеді; 

9) мұғалімдердің үздіксіз кәсіби дамуын қамтамасыз етеді; 

10) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

11) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

12) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

13) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

14) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

15) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

16) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

17) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

18) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

19) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

139. Базалық (екінші) деңгейдегі ғаламдық контекст координаторына 

қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.5/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-72-78 төмен 

емес деңгейде білу. 

140. Базалық (екінші) деңгейдегі ғаламдық контекст 

координаторының лауазымдық міндеттері: 

1) ғаламдық контекстке байланысты мектеп саясатын іске асыруды 

үйлестіреді; 
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2) негізгі мектепте ғаламдық контекст бағдарламасын әзірлейді және 

ендіреді; 

3) ғаламдық контекст бойынша жоспарлауды жүзеге асырады; 

4) мұғалімдердің ғаламдық контекст бойынша бағдарламаны іске 

асыру үшін пәнаралық жобаларды әзірлеуіне, негізгі мектепте ғаламдық 

контекст күндерін ұйымдастыруы мен өткізуіне жәрдемдеседі  

5) ғаламдық контекст және негізгі мектепте пәнаралық оқыту мен оқу 

бойынша мұғалімдер үшін іс-шаралар ұйымдастырады және өткізеді; 

6) мұғалімдер мен оқушыларды қажетті оқу материалдарымен 

қамтамасыз етеді; 

7) жаһандық контексті қолдауда пәнаралық жобаларды дамытуға 

ықпал етеді, негізі мектепте жаһандық контекст күндерін ұйымдастыруға 

және өткізуге көмектеседі; 

8) мұғалімдердің үздіксіз кәсіби дамуын қамтамасыз етеді; 

9) пәнаралық оқыту мен оқу бойынша бойынша мұғалімдер 

даярлауды жүзеге асырады; 

10) мұғалімдер үшін семинарлар, мастер-кластар, ашық сессиялар 

ұйымдастырады; 

11) оқушылардың үлгерімі туралы ақпарат ұсынады, олардың 

жетістіктеріне мониторинг жүргізеді; 

12) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

13) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

14) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

15) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

16) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

17) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

18) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

19) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

20) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

21) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 
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және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

141. Бірінші деңгейдегі ғаламдық контекст координаторына 

қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес 

деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін кемінде IELTS-6.5/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-79-87 

төмен емес деңгейде білу. 

142. Бірінші деңгейдегі ғаламдық контекст координаторының 

лауазымдық міндеттері: 

1) ғаламдық контекстке байланысты мектеп саясатын іске асыруды 

үйлестіреді; 

2) негізгі мектепте ғаламдық контекст бағдарламасын әзірлейді және 

ендіреді; 

3) ғаламдық контекст бойынша жоспарлауды жүзеге асырады; 

4) мұғалімдердің ғаламдық контекст бойынша бағдарламаны іске 

асыру үшін пәнаралық жобаларды әзірлеуіне, негізгі мектепте ғаламдық 

контекст күндерін ұйымдастыруы мен өткізуіне жәрдемдеседі; 

5) ғаламдық контекст және негізгі мектепте пәнаралық оқыту мен оқу 

бойынша мұғалімдер үшін іс-шаралар ұйымдастырады және өткізеді; 

6) мұғалімдер мен оқушыларды қажетті оқу материалдарымен 

қамтамасыз етеді; 

7) жаһандық контексті қолдауда пәнаралық жобаларды дамытуға 

ықпал етеді, негізі мектепте жаһандық контекст күндерін ұйымдастыруға 

және өткізуге көмектеседі; 

8) оқушылардың үлгерімі туралы ақпарат ұсынады, олардың 

жетістіктеріне мониторинг жүргізеді; 

9) мұғалімдердің үздіксіз кәсіби дамуын қамтамасыз етеді; 

10) білім беру процесі мен әдістемелік жұмыстың тиімділігін арттыру 

жөнінде ұсыныстар әзірлейді; 

11) оқыту сапасы мен оқытудың тәсілдерін дамытуға мониторинг 

жүргізеді; 

12) бағдарлама бойынша әдістемелік құралдар әзірлейді; 

13) пәнаралық оқыту мен оқу бойынша бойынша мұғалімдер 

даярлауды жүзеге асырады; 

14) мұғалімдер үшін семинарлар, мастер-кластар, ашық сессиялар 

ұйымдастырады; 

15) білім беру нәтижесіне қосқан жеке үлесіне рефлексия жүргізіп, 

талдау жасайды; 

16) өз қызметінде зерттеу тәсілін қолданады; 

17) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда өзінің мектеп ұсынған материалдарын 

орналастырады.  
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18) халықаралық бакалавриат бағдарламаларын авторландыру және 

бағалау үшін мектепті дайындауға көмек көрсетеді; 

19) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

20) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

21) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

22) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

23) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

24) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

25) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

26) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

27) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Тілдер координаторы 

143. Тілдер координаторының лауазымдық міндеттері (педагогикалық 

щеберлік деңгейінсіз): 

1) Мектепте үштілділік саясатын іске асыру жұмысын үйлестіреді; 

2) Мектептің оқу бағдарламаларында, іс-шараларында үштілділік 

саясатының сақталуын қамтамасыз етеді; 

3) Мектепте тілдерді дамыту бағдарламасын жасайды және 

үйлестіреді; 

4) мектептегі тіл саясатының дамуы мен орындалуына талдау 

жасайды; 

5) сабақтарға қатысып, бақылау жасайды және сабақтарда тілдік 

компоненттің дамуын бағалайды; 

6) мұғалімдердің тілдік құзыреттерді дамыту жөнінде оқушылармен 

жеке сабақтар өткізуін бақылайды; 

7) мұғалімдер үшін мектепішілік тілдік курстар мен үйірмелер 

жұмысын үйлестіреді; 
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8) Мектепте IELTS халықаралық емтиханын өткізуді 

ұйымдастырады; халықаралық емтихандардың (IELTS, SAT) нәтижелерін 

жинауды жүзеге асырады; 

9) тілдік орта құру бойынша халықаралық оқытушылар жұмысын 

ұйымдастырады; 

10) үштілділікті дамыту бойынша сабақтан тыс іс-шаралар 

ұйымдастырады; 

11) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар, үштілді 

меңгерген оқушы тұлғасын қалыптастыруға ықпал етеді;  

12) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

13) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

14) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

15) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

16) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

17) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

18) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

19) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

20) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

144. Базалық (екінші) деңгейдегі тілдер координаторына қойылатын 

талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-6.0/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-72-78 төмен 

емес деңгейде білу. 

145. Базалық (екінші) деңгейдегі тілдер координаторының 

лауазымдық міндеттері: 

1) Мектепте үштілділік саясатын іске асыру жұмысын үйлестіреді; 

2) Мектептің оқу бағдарламаларында, іс-шараларында үштілділік 

саясатының сақталуын қамтамасыз етеді; 
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3) Мектепте тілдерді дамыту бағдарламасын жасайды және 

үйлестіреді; 

4) мектептегі тіл саясатының дамуы мен орындалуына талдау 

жасайды; 

5) сабақтарға қатысып, бақылау жасайды және сабақтарда тілдік 

компоненттің дамуын бағалайды; 

6) мұғалімдердің тілдік құзыреттерді дамыту жөнінде оқушылармен 

жеке сабақтар өткізуін бақылайды; 

7) мұғалімдер үшін мектепішілік тілдік курстар мен үйірмелер 

жұмысын үйлестіреді; 

8) Мектепте IELTS халықаралық емтиханын өткізуді 

ұйымдастырады; халықаралық емтихандардың (IELTS, SAT) нәтижелерін 

жинауды жүзеге асырады; 

9) тілдік орта құру бойынша халықаралық оқытушылар жұмысын 

ұйымдастырады; 

10) үштілділікті дамыту бойынша сабақтан тыс іс-шаралар 

ұйымдастырады; 

11) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар, үштілді 

меңгерген оқушы тұлғасын қалыптастыруға ықпал етеді;  

12) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   

13) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

14) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

15) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

16) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

17) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

18) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

19) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

20) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

146. Бірінші деңгейдегі тілдер координаторына қойылатын талаптар: 
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1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес 

деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін кемінде IELTS-6.5/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-79-87 

төмен емес деңгейде білу; орыс тілін білу; АКТ дағдыларын меңгеру. 

147. Бірінші деңгейдегі тілдер координаторының лауазымдық 

міндеттері: 

1) Мектепте үштілділік саясатын іске асыру жұмысын үйлестіреді; 

2) Мектептің оқу бағдарламаларында, іс-шараларында үштілділік 

саясатының сақталуын қамтамасыз етеді; 

3) Мектепте тілдерді дамыту бағдарламасын жасайды және 

үйлестіреді; 

4) мектептегі тіл саясатының дамуы мен орындалуына талдау 

жасайды; 

5) сабақтарға қатысып, бақылау жасайды және сабақтарда тілдік 

компоненттің дамуын бағалайды; 

6) мұғалімдердің тілдік құзыреттерді дамыту жөнінде оқушылармен 

жеке сабақтар өткізуін бақылайды; 

7) мұғалімдер үшін мектепішілік тілдік курстар мен үйірмелер 

жұмысын үйлестіреді; 

8) Мектепте IELTS халықаралық емтиханын өткізуді 

ұйымдастырады; халықаралық емтихандардың (IELTS, SAT) нәтижелерін 

жинауды жүзеге асырады; 

9) тілдік орта құру бойынша халықаралық оқытушылар жұмысын 

ұйымдастырады; 

10) үштілділікті дамыту бойынша сабақтан тыс іс-шаралар 

ұйымдастырады; 

11) үштілділік шеңберінде мұғалімдер мен оқушылардың тілдік 

құзыреттілігін дамыту жөнінде әдістемелік ұсынымдар әзірлейді; 

12) әріптестері үшін тілдерді үйрену бойынша семинарлар мен мастер-

кластар өткізеді; 

13) үштілділікті ендіру практикасын зерттейді, проблемаларды 

анықтап, оларды шешу жөнінде ұсынымдар әзірлейді; 

14) білім беру нәтижесіне қосқан жеке үлесіне рефлексия жүргізіп, 

талдау жасайды; 

15) өз қызметінде зерттеу тәсілін қолданады; 

16) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда өзінің мектеп ұсынған материалдарын 

орналастырады.  

17) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар, үштілді 

меңгерген оқушы тұлғасын қалыптастыруға ықпал етеді;  

18) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі;   
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19) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

20) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

21) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

22) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

23) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

24) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

25) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

26) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Музыка және көркемөнер жетекшісі 

148. Музыка және көркемөнер жетекшісі қосымша мыналарды: 

әртүрлі дәуірлердегі музыкалық шығармаларды, стильдер мен жанрларды, 

сабақтар мен репетициялар өткізу әдістемесін, педагогика және психология 

негіздерін, түрлі жастағы балалардың музыкалық қабылдауын, эмоциясын, 

моторикасын және музыкалық мүмкіндіктерін, балалар репертуарындағы 

музыкалық шығармашаларды, музыкалық тәрбиелеу әдістемесін білуге, 

музыкалық аспапта кәсіби деңгейде ойнай алуы міндетті. 

149. Музыка және көркемөнер жетекшісінің лауазымдық міндеттері 

(педагогикалық щеберлік деңгейінсіз): 

1) білім беру бағдарламаларына сәйкес оқушыларды/мектеп жасына 

дейінгі балаларды музыкалық тәрбиелеуді және эстетикалық жағынан 

дамытуды жүзеге асырады; 

2) музыкалық сабақтар, мерекелер және мәдени-көпшілік іс-шаралар, 

Мектептегі әріптестері үшін ашық сабақтар ұйымдастырады және өткізеді; 

3) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың музыкалық-

орындаушылық өнер бойынша білімі мен іскерлігін, музыкалық сауаттылық, 

ән айту дағдыларын дамытады, шығармашылық қабілеттерін 

қалыптастырады; 

4) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың музыкалық даму 

деңгейін қадағалайды, музыкалық жағынан дарынды балалармен жеке жұмыс 

жүргізеді; 
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5) жұмыс барысында музыкалық тәрбиелеу мен оқытудың заманауи 

әдістемелерін, озық педагогикалық  тәжірибені қолданады; 

6) оқушылармен үйірмелік қызметті ұйымдастырады; 

7) әлеуметтік жобалар мен практикаларды өткізуге, каникулдық 

мектептердің жұмысына қатысады; 

8) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

9) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

10) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

11) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

12) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

13) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

14) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

15) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

16) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

150. Базалық (екінші) деңгейдегі музыка және көркемөнер 

жетекшісіне қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді кемінде мына деңгейлерде білу: оқыту қазақ 

тілінде жүргізілетін сыныптарда жұмыс істейтін жетекші үшін – «орта 

деңгей», оқыту орыс тілінде жүргізілетін сыныптарда жұмыс істейтін 

жетекші үшін – «қарапайым деңгей». 

151. Базалық (екінші) деңгейдегі музыка және көркемөнер 

жетекшісінің лауазымдық міндеттері: 

1) білім беру бағдарламаларына сәйкес оқушыларды/мектеп жасына 

дейінгі балаларды музыкалық тәрбиелеуді және эстетикалық жағынан 

дамытуды жүзеге асырады; 

2) музыкалық сабақтар, мерекелер және мәдени-көпшілік іс-шаралар, 

3) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың музыкалық-

орындаушылық өнер бойынша білімі мен іскерлігін, музыкалық сауаттылық, 
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ән айту дағдыларын дамытады, шығармашылық қабілеттерін 

қалыптастырады; 

4) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың музыкалық даму 

деңгейін қадағалайды, музыкалық жағынан дарынды балалармен жеке жұмыс 

жүргізеді; 

5) жұмыс барысында музыкалық тәрбиелеу мен оқытудың заманауи 

әдістемелерін, озық педагогикалық  тәжірибені қолданады; 

6) үйірмелерге, секцияларға студияларға, клубтар мен басқа да 

балалар бірлестіктеріне оқушылардың құрамын  жинақтайды; 

7) оқушылармен үйірмелік қызметті ұйымдастырады; 

8) әлеуметтік жобалар мен практикаларды өткізуге, каникулдық 

мектептердің жұмысына қатысады; 

9) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

10) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

11) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

12) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

13) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

14) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

15) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

16) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

17) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

152. Бірінші деңгейдегі музыка және көркемөнер жетекшісіне 

қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді кемінде мына деңгейлерде білу: оқыту қазақ 

тілінде жүргізілетін сыныптарда жұмыс істейтін жетекші үшін – «ортадан 

жоғары деңгей», оқыту орыс тілінде жүргізілетін сыныптарда жұмыс істейтін 

жетекші үшін – «базалық деңгей». 
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153. Бірінші деңгейдегі музыка және көркемөнер жетекшісінің 

лауазымдық міндеттері: 

1) білім беру бағдарламаларына сәйкес оқушыларды/мектеп жасына 

дейінгі балаларды музыкалық тәрбиелеуді және эстетикалық жағынан 

дамытуды жүзеге асырады; 

2) музыкалық сабақтар, мерекелер және мәдени-көпшілік іс-шаралар 

өткізеді; 

3) Мектеп деңгейінде ашық сабақтар, іс-шаралар, семинарлар, мастер-

кластар өткізеді; 

4) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың музыкалық-

орындаушылық өнер бойынша білімі мен іскерлігін, музыкалық сауаттылық, 

ән айту дағдыларын дамытады, шығармашылық қабілеттерін 

қалыптастырады; 

5) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың музыкалық даму 

деңгейін қадағалайды, музыкалық жағынан дарынды балалармен жеке жұмыс 

жүргізеді; 

6) жұмыс барысында музыкалық тәрбиелеу мен оқытудың заманауи 

әдістемелерін, озық педагогикалық  тәжірибені қолданады; 

7) оқыту мен оқудың жаңа әдістемелерін бейімдейді және ендіреді, 

оқушыларды/мектеп жасына дейінгі балаларды музыкалық жағынан 

дамытудың өзіндік бірегей әдістемелерін пайдаланады; 

8) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың музыкалық 

қабілеттерін дамытуға арналған бағдарламалар әзірлейді; 

9) өзінің білім беретін цифрлық ресурстарын жасайды; 

10) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда өзінің мектеп ұсынған материалдарын 

орналастырады. 

11) үйірмелерге, секцияларға студияларға, клубтар мен басқа да 

балалар бірлестіктеріне оқушылардың құрамын  жинақтайды; 

12) оқушылармен үйірмелік қызметті ұйымдастырады; 

13) мектеп жасына дейінгі балалармен/оқушылармен жұмыс процесінде 

нәтижелілікті қамтамасыз етеді; 

14) мектеп жасына дейінгі балалардың/оқушылардың оқыту 

нәтижелеріне қосқан жеке үлесіне рефлексия жүргізіп, талдау жасайды; 

15) әлеуметтік жобалар мен практикаларды өткізуге, каникулдық 

мектептердің жұмысына қатысады; 

16) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

17) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

18) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 
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19) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

20) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

21) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

22) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

23) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

24) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Хореограф  

154. Хореограф қосымша хореографиялық өнер формаларын, бидің 

бағыттары мен стильдерін, сабақтар мен репетициялар өткізу әдістемесін, 

педагогика және психология негіздерін, музыка мен биді қабылдауын, 

эмоциясын, моторикасын және музыкалық мүмкіндіктерін, балалар 

репертуарындағы музыкалық шығармаларды, музыкалық тәрбиелеу 

әдістемесін білуге, бидің техникасын кәсіби деңгейде меңгеруі міндетті.  

155. Хореографтың лауазымдық міндеттері (педагогикалық щеберлік 

деңгейінсіз): 

1) бағдарламаға және оқушылардың/мектеп жасына дейінгі 

балалардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқу-тәрбие процесін жүзеге 

асырады; 

2) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың орындаушылық 

дағдыларын дамыту әдістемелерін меңгереді; 

3) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың хореографиялық 

техникасын дамытады, көркемдік талғамын қалыптастырады 

4) хореография бойынша сабақтарды, балалар мерекелерін және басқа 

да мәдени-көпшілік іс-шараларды ұйымдастырады және өткізеді; 

5) театрлық және концерттік бағдарламалар дайындау кезінде 

әріптестерімен өзара іс-қимыл жасайды; 

6) театрлық және концерттік бағдарламаларда хореографиялық 

нөмірлер қою сапасын қамтамасыз етеді; 

7) өз бағыты бойынша жұмыс жоспарын әзірлейді; 

8) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 
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9) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

10) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

11) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

12) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

13) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

14) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

15) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

16) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

156. Базалық (екінші) деңгейдегі хореографқа қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді кемінде мына деңгейлерде білу: оқыту қазақ 

тілінде жүргізілетін сыныптарда жұмыс істейтін жетекші үшін – «орта 

деңгей», оқыту орыс тілінде жүргізілетін сыныптарда жұмыс істейтін 

жетекші үшін – «қарапайым деңгей». 

157. Базалық (екінші) деңгейдегі хореографтың лауазымдық 

міндеттері: 

1) бағдарламаға және оқушылардың/мектеп жасына дейінгі 

балалардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқу-тәрбие процесін жүзеге 

асырады; 

2) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың орындаушылық 

дағдыларын дамыту әдістемелерін меңгереді; 

3) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың хореографиялық 

техникасын дамытады, көркемдік талғамын қалыптастырады; 

4) хореография бойынша сабақтарды, балалар мерекелерін және басқа 

да мәдени-көпшілік іс-шараларды ұйымдастырады және өткізеді; 

5) театрлық және концерттік бағдарламалар дайындау кезінде 

әріптестерімен өзара іс-қимыл жасайды; 

6) театрлық және концерттік бағдарламаларда хореографиялық 

нөмірлер қою сапасын қамтамасыз етеді; 

7) өз бағыты бойынша жұмыс жоспарын әзірлейді; 
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8) оқыту мен тәрбиелеудің заманауи психологиялық-педагогикалық 

тұжырымдамаларын, оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың жеке 

қабілеттерін диагностикалау әдістерін практикада пайдаланады; 

9) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

10) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

11) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

12) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

13) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

14) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

15) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

16) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

17) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

158. Бірінші деңгейдегі хореографқа қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді кемінде мына деңгейлерде білу: оқыту қазақ 

тілінде жүргізілетін сыныптарда жұмыс істейтін жетекші үшін – «ортадан 

жоғары деңгей», оқыту орыс тілінде жүргізілетін сыныптарда жұмыс істейтін 

жетекші үшін – «базалық деңгей». 

159. Бірінші деңгейдегі хореографтың лауазымдық міндеттері: 

1) бағдарламаға және оқушылардың/мектеп жасына дейінгі 

балалардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқу-тәрбие процесін жүзеге 

асырады; 

2) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың орындаушылық 

дағдыларын дамыту әдістемелерін меңгереді; 

3) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың хореографиялық 

техникасын дамытады, көркемдік талғамын қалыптастырады; 

4) хореография бойынша сабақтарды, балалар мерекелерін және басқа 

да мәдени-көпшілік іс-шараларды ұйымдастырады және өткізеді; 



115 
 

5) театрлық және концерттік бағдарламалар дайындау кезінде 

әріптестерімен өзара іс-қимыл жасайды; 

6) театрлық және концерттік бағдарламаларда хореографиялық 

нөмірлер қою сапасын қамтамасыз етеді; 

7) өз бағыты бойынша жұмыс жоспарын әзірлейді; 

8) оқыту мен тәрбиелеудің заманауи психологиялық-педагогикалық 

тұжырымдамаларын, оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың жеке 

қабілеттерін диагностикалау әдістерін практикада пайдаланады; 

9) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың жеке қабілеттерін 

ескере отырып, бағдарламалар әзірлейді; 

10) хореографияны оқытудың жаңа әдістемелерін сынақтан өткізеді 

және ендіреді, өзінің бірегей әдістемелерін қолданады; 

11) шығармашылық қызметті дамытуды ескере отырып, оқыту мен 

тәрбиелеудің тиімділігін бағалайды; 

12) балалармен жүргізілетін жұмыстың нәтижелілігін қамтамасыз етеді, 

дарынды балалармен жеке жұмыс жүргізеді; 

13) Мектеп деңгейінде ашық сабақтар/іс-шаралар, семинарлар, мастер-

кластар өткізеді; 

14) оқушыларды/мектеп жасына дейінгі балаларды оқытуға қосқан 

жеке үлесіне рефлексия жүргізіп, талдау жасайды; 

15) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда өзінің мектеп ұсынған материалдарын 

орналастырады. 

16) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

17) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

18) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

19) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

20) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

21) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

22) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

23) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 
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24) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Тәрбиешінің көмекшісі  

160. Тәрбиеші көмекшісінің лауазымдық міндеттері (педагогикалық 

щеберлік деңгейінсіз): 

1) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың тіршілік қызметін 

ұйымдастыруға қатысады, балабақшада/жатақханада болған барлық уақытта 

оларды күтіп-бағуды жүзеге асырады; 

2) күн сайын балабақшада/жатақханада балалардың бар болуын 

бақылайды және есебін жүргізеді; 

3) педагогикалық, түзеу-білім беру және оңалту процестеріне 

қатысады; 

4) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың санитариялық-

гигиеналық күтімі бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асырады, олардың 

күн тәртібін сақтауын бақылайды; 

5) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың денсаулығын 

қорғауға және нығайтуға, олардың психофизикалық дамуын ынталандыруға 

бағытталған тәрбиешінің ұсынымдарын орындайды; 

6) бекітілген орынжайлардың санитариялық қағидаларға сәйкестігін 

қамтамасыз етеді; 

7) тәрбиелеу-білім беру және сауықтыру жұмысын қамтамасыз етуде 

педагогикалық және медициналық персоналмен өзара іс-қимыл жасайды; 

8) балалардың жас ерекшелігін ескере отырып, олардың өзіне-өзі 

қызмет көрсету жұмысын ұйымдастырады. 

9) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

10) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

11) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

12) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

13) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

14) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, 

медициналық тексеруден өтеді; 
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15) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

16) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

17) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

161. Базалық (екінші) деңгейдегі тәрбиеші көмекшісіне қойылатын 

талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «қарапайым деңгейден» төмен емес деңгейде 

білу. 

162. Базалық (екінші) деңгейдегі тәрбиеші көмекшісінің лауазымдық 

міндеттері: 

1) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың тіршілік қызметін 

ұйымдастыруға қатысады, балабақшада/жатақханада болған барлық уақытта 

оларды күтіп-бағуды жүзеге асырады; 

2) күн сайын балабақшада/жатақханада балалардың бар болуын 

бақылайды және есебін жүргізеді; 

3) педагогикалық, түзеу-білім беру және оңалту процестеріне 

қатысады; 

4) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың санитариялық-

гигиеналық күтімі бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асырады, олардың 

күн тәртібін сақтауын бақылайды; 

5) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың денсаулығын 

қорғауға және нығайтуға, олардың психофизикалық дамуын ынталандыруға 

бағытталған тәрбиешінің ұсынымдарын орындайды; 

6) бекітілген орынжайлардың санитариялық қағидаларға сәйкестігін 

қамтамасыз етеді; 

7) тәрбиелеу-білім беру және сауықтыру жұмысын қамтамасыз етуде 

педагогикалық және медициналық персоналмен өзара іс-қимыл жасайды; 

8) балалардың жас ерекшелігін ескере отырып, олардың өзіне-өзі 

қызмет көрсету жұмысын ұйымдастырады. 

9) түрлі жас топтарындағы оқушыларға сәйкес келетін оқыту мен 

тәрбиелеудің заманауи нысандары мен әдістерін, жаңа педагогикалық 

тәсілдерді қолданады; 

10) тәрбиешімен бірлесіп, Мектеп деңгейінде ашық сабақтар, 

семинарлар өткізеді; 

11) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 
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12) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

13) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

14) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

15) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

16) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, 

медициналық тексеруден өтеді; 

17) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

18) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

19) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

163. Бірінші деңгейдегі тәрбиеші көмекшісіне қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «базалық деңгейден» кем емес деңгейде білу. 

164. Бірінші деңгейдегі тәрбиеші көмекшісінің лауазымдық 

міндеттері: 

1) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың тіршілік қызметін 

ұйымдастыруға қатысады, балабақшада/жатақханада болған барлық уақытта 

оларды күтіп-бағуды жүзеге асырады; 

2) күн сайын балабақшада/жатақханада балалардың бар болуын 

бақылайды және есебін жүргізеді; 

3) педагогикалық, түзеу-білім беру және оңалту процестеріне 

қатысады; 

4) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың санитариялық-

гигиеналық күтімі бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асырады, олардың 

күн тәртібін сақтауын бақылайды; 

5) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың денсаулығын 

қорғауға және нығайтуға, олардың психофизикалық дамуын ынталандыруға 

бағытталған тәрбиешінің ұсынымдарын орындайды; 

6) бекітілген орынжайлардың санитариялық қағидаларға сәйкестігін 

қамтамасыз етеді; 

7) тәрбиелеу-білім беру және сауықтыру жұмысын қамтамасыз етуде 

педагогикалық және медициналық персоналмен өзара іс-қимыл жасайды; 
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8) балалардың жас ерекшелігін ескере отырып, олардың өзіне-өзі 

қызмет көрсету жұмысын ұйымдастырады. 

9) оқушылардың/мектеп жасына дейінгі балалардың жеке 

қабілеттеріне диагностика жүргізеді; 

10) балалардың жеке қабілеттерін диагностикалауды ескере отырып, 

тәрбиелеу қызметін жүзеге асырады; 

11) түрлі жас топтарындағы оқушыларға сәйкес келетін оқыту мен 

тәрбиелеудің заманауи нысандары мен әдістерін, жаңа педагогикалық 

тәсілдерді қолданады; 

12) тәрбиешімен бірлесіп, Мектеп деңгейінде ашық сабақтар, 

семинарлар өткізеді; 

13) ДББҰ оқу-әдістемелік материалдарының жүйелі кешенінде, 

педагогикалық басылымдарда өзінің тәрбиешімен бірлесіп әзірлеген, Мектеп 

ұсынған материалдарын орналастырады; 

14) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

15) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

16) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

17) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

18) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

19) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, 

медициналық тексеруден өтеді; 

20) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

21) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

22) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Педагог-кітапханашы  

165. Педагог-кітапханашы қосымша кітапхана ісі бойынша 

нормативтік құқықтық құжаттарды; кітапханалық-ақпараттық қызметтің 

негіздерін білуге міндетті. 
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166. Педагог-кітапханашының лауазымдық міндеттері (педагогикалық 

щеберлік деңгейінсіз): 

1) Мектептің білім беру бағдарламаларын, жұмыс жоспарын іске 

асыруға қатысады; 

2) барлық білім беру процесіне қатысушылар үшін қолжетімділікті 

қамтамасыз етуге бағытталған кітапхананы оқу-әдістемелік және ақпараттық 

сүйемелдеу бойынша жұмысты ұйымдастырады; 

3) адамның мәдени дамуы, кітап оқуды жетілдіру, әдебиетке деген 

қызығушылықты қолдау, ақпараттық мәдениетті қалыптастыру бойынша 

оқушыларға қосымша білім беруді жүзеге асырады; 

4) мектеп оқушылары мен қызметкерлерге жеке қызмет көрсетуді 

ұйымдастырады, қажетті ақпарат пен әдебиетті таңдауда консультация 

өткізеді; 

5) мектеп оқушыларының, педагогикалық қызметкерлерінің 

кітапханалық құралдар мен ақпараттық-кітіпханалық ресурстар арқылы өзін-

өзі білім алуына қатысады; 

6) тақырыптық көрмелер, кітап оқушылар конференцияларын және 

Мектептің басқа да іс-шараларын ұйымдастыруға қатысады; 

7) кітапханалармен, балалар шығармашылығы үйлерімен бірлескен 

жұмысты ұйымдастырады; 

8) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

9) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

10) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

11) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

12) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

13) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, 

медициналық тексеруден өтеді; 

14) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

15) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

16) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   



121 
 

167. Базалық (екінші) деңгейдегі педагог-кітапханашыға қойылатын 

талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «қарапайым деңгейден» төмен емес деңгейде 

білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 төмен 

емес деңгейде білу. 

168. Базалық (екінші) деңгейдегі педагог-кітапханашының 

лауазымдық міндеттері: 

1) Мектептің білім беру бағдарламаларын, жұмыс жоспарын іске 

асыруға қатысады; 

2) барлық білім беру процесіне қатысушылар үшін қолжетімділікті 

қамтамасыз етуге бағытталған кітапхананы оқу-әдістемелік және ақпараттық 

сүйемелдеу бойынша жұмысты ұйымдастырады; 

3) Мектепте үштілділік саясатын дамытуға ықпал етеді; 

4) адамның мәдени дамуы, кітап оқуды жетілдіру, әдебиетке деген 

қызығушылықты қолдау, ақпараттық мәдениетті қалыптастыру бойынша 

оқушыларға қосымша білім беруді жүзеге асырады; 

5) мектеп оқушылары мен қызметкерлерге жеке қызмет көрсетуді 

ұйымдастырады, қажетті ақпарат пен әдебиетті таңдауда консультация 

өткізеді; 

6) мектеп оқушыларының, педагогикалық қызметкерлерінің 

кітапханалық құралдар мен ақпараттық-кітіпханалық ресурстар арқылы өзін-

өзі білім алуына қатысады; 

7) тақырыптық көрмелер, кітап оқушылар конференцияларын және 

Мектептің басқа да іс-шараларын ұйымдастыруға қатысады; 

8) кітапханалармен, балалар шығармашылығы үйлерімен бірлескен 

жұмысты ұйымдастырады; 

9) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

10) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

11) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

12) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

13) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

14) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 



122 
 

15) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

16) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

17) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

169. Бірінші деңгейдегі педагог-кітапханашыға қойылатын талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «базалық деңгейден» төмен емес деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-3.5/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-35-40 төмен 

емес деңгейде білу. 

170. Бірінші деңгейдегі педагог-кітапханашының лауазымдық 

міндеттері: 

1) Мектептің білім беру бағдарламаларын, жұмыс жоспарын іске 

асыруға қатысады; 

2) барлық білім беру процесіне қатысушылар үшін қолжетімділікті 

қамтамасыз етуге бағытталған кітапхананы оқу-әдістемелік және ақпараттық 

сүйемелдеу бойынша жұмысты ұйымдастырады; 

3) Мектепте үштілділік саясатын дамытуға ықпал етеді; 

4) адамның мәдени дамуы, кітап оқуды жетілдіру, әдебиетке деген 

қызығушылықты қолдау, ақпараттық мәдениетті қалыптастыру бойынша 

оқушыларға қосымша білім беруді жүзеге асырады; 

5) мектеп оқушылары мен қызметкерлерге жеке қызмет көрсетуді 

ұйымдастырады, қажетті ақпарат пен әдебиетті таңдауда консультация 

өткізеді; 

6) мектеп оқушыларының, педагогикалық қызметкерлерінің 

кітапханалық құралдар мен ақпараттық-кітіпханалық ресурстар арқылы өзін-

өзі білім алуына қатысады; 

7) тақырыптық көрмелер, кітап оқушылар конференцияларын және 

Мектептің басқа да іс-шараларын ұйымдастыруға қатысады; 

8) кітапханалармен, балалар шығармашылығы үйлерімен бірлескен 

жұмысты ұйымдастырады; 

9) мектеп кітапханасын дамыту және мектептегі оқу-тәрбие процесін 

қолдау бағдарламасын әзірлеуге қатысады; 

10) кітапхана ісі бойынша халықаралық тәжірибені сынақтан өткізеді 

және ендіреді; 

11) инновациялық технологияларды, кітапханалық-ақпараттық қызмет 

нысандарын меңгеруге жәрдемдеседі; 

12) оқушылардың ақпараттық және функционалдық сауаттылық, сын 

тұрғысынан ойлау және зерттеу қызметі дағдыларын дамытады; 
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13) оқушылардың жетістіктеріне талдау жасайды, олардың тұрақты 

кәсіби қызығушылықтары мен бейімділігін қалыптастыру үшін 

шығармашылық қабілеттерін анықтайды; 

14) Мектептегі білім беру процесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар 

енгізеді; 

15) электрондық деректер базасы мен интернет-ресурстарды 

пайдалану бойынша оқушылар мен әріптестері үшін оқыту тренингтерін 

өткізеді; 

16) Мектепте жаппай тақырыптық және интерактивтік іс-шаралар 

ұйымдастырады және өткізеді. 

17) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

18) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

19) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

20) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

21) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

22) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, медициналық 

тексеруден өтеді; 

23) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

24) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

25) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

Аға педагог-кітапханашы  

171. Аға педагог-кітапханашының лауазымдық міндеттері 

(педагогикалық щеберлік деңгейінсіз): 

1) Мектептің кітапханасына жалпы басшылық жасайды; 

2) Мектептің кітапханалық қорының сақталуын қамтамасыз етеді 

және материалдық жауапкершілік алады; 

3) кітапханалық қордың жай-күйі мен пайдаланылуын талдайды, 

кітапхана жұмысының негізгі көрсеткіштері бойынша статистикалық есеп 

жүргізеді; 
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4) кітапхананың жұмыс жоспарын, оқу жоспарының барлық оқу 

пәндері бойынша баспа және электронды білім беру ресурстарын жинақтау 

жоспарын әзірлейді; 

5) білім беру процесін кітапханалық сүйемелдеуді ұйымдастырады, 

мектеп оқушылары мен қызметкерлерінің қажетті ақпарат пен әдебиетті 

таңдауына жетекшілік жасайды; 

6) әдістемелік құралдар мен ұсынымдар әзірлеуге қатысады; 

7) кітапхана ісі бойынша халықаралық тәжірибені, заманауи 

цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланады және ендіреді; 

8) интернет кеңістікте кітапхана қызметін дамытады және 

жарнамалайды, кітапхананың веб-сайтын әзірлейді, мектеп порталында, 

әлеуметтік желілерде кітапхана парағын жүргізеді; 

9) мектептегі әріптестері үшін семинарлар мен мастер-кластар 

өткізеді; 

10) кітапхана қорын есепке алу және мерзімді түгендеу жұмысын 

жүргізеді; 

11) қаржылық есеп мәселелері бойынша бухгалтериямен өзара іс-

қимыл жасайды; 

12) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

13) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

14) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

15) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

16) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

17) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, 

медициналық тексеруден өтеді; 

18) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

19) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

20) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

172. Базалық (екінші) деңгейдегі аға педагог-кітапханашыға 

қойылатын талаптар: 
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1) Зияткерлік мектептегі өтілі кемінде 1 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «орта деңгейден» төмен емес деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-4.0/APTIS-В1/TOEFL (IBT)-41-52 төмен 

емес деңгейде білу. 

173. Базалық (екінші) деңгейдегі аға педагог-кітапханашының 

лауазымдық міндеттері: 

1) Мектептің кітапханасына жалпы басшылық жасайды; 

2) Мектептің кітапханалық қорының сақталуын қамтамасыз етеді 

және материалдық жауапкершілік алады; 

3) кітапханалық қордың жай-күйі мен пайдаланылуын талдайды, 

кітапхана жұмысының негізгі көрсеткіштері бойынша статистикалық есеп 

жүргізеді; 

4) кітапхананың жұмыс жоспарын, оқу жоспарының барлық оқу 

пәндері бойынша баспа және электронды білім беру ресурстарын жинақтау 

жоспарын әзірлейді; 

5) білім беру процесін кітапханалық сүйемелдеуді ұйымдастырады, 

мектеп оқушылары мен қызметкерлерінің қажетті ақпарат пен әдебиетті 

таңдауына жетекшілік жасайды; 

6) әдістемелік құралдар мен ұсынымдар әзірлеуге қатысады; 

7) кітапхана ісі бойынша халықаралық тәжірибені, заманауи 

цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланады және ендіреді; 

8) интернет кеңістікте кітапхана қызметін дамытады және 

жарнамалайды, кітапхананың веб-сайтын әзірлейді, мектеп порталында, 

әлеуметтік желілерде кітапхана парағын жүргізеді; 

9) мектептегі әріптестері үшін семинарлар мен мастер-кластар 

өткізеді; 

10) кітапхана қорын есепке алу және мерзімді түгендеу жұмысын 

жүргізеді; 

11) қаржылық есеп мәселелері бойынша бухгалтериямен өзара іс-

қимыл жасайды; 

12) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

13) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

14) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

15) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

16) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 
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17) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, 

медициналық тексеруден өтеді; 

18) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

19) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

20) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

174. Бірінші деңгейдегі аға педагог-кітапханашыға қойылатын 

талаптар: 

1) Зияткерлік мектептегі педагогикалық өтілі кемінде 2 жыл;  

2) мемлекеттік тілді «ортадан жоғары деңгейден» төмен емес 

деңгейде білу;  

3) ағылшын тілін IELTS-4.5/APTIS-В1/TOEFL (IBT)-53-58 төмен 

емес деңгейде білу. 

175. Бірінші деңгейдегі аға педагог-кітапханашының лауазымдық 

міндеттері: 

1) Мектептің кітапханасына жалпы басшылық жасайды; 

2) Мектептің кітапханалық қорының сақталуын қамтамасыз етеді 

және материалдық жауапкершілік алады; 

3) кітапханалық қордың жай-күйі мен пайдаланылуын талдайды, 

кітапхана жұмысының негізгі көрсеткіштері бойынша статистикалық есеп 

жүргізеді; 

4) кітапхананың жұмыс жоспарын, оқу жоспарының барлық оқу 

пәндері бойынша баспа және электронды білім беру ресурстарын жинақтау 

жоспарын әзірлейді; 

5) білім беру процесін кітапханалық сүйемелдеуді ұйымдастырады, 

мектеп оқушылары мен қызметкерлерінің қажетті ақпарат пен әдебиетті 

таңдауына жетекшілік жасайды; 

6) әдістемелік құралдар мен ұсынымдар әзірлеуге қатысады; 

7) кітапхана ісі бойынша халықаралық тәжірибені, заманауи 

цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланады және ендіреді; 

8) интернет кеңістікте кітапхана қызметін дамытады және 

жарнамалайды, кітапхананың веб-сайтын әзірлейді, мектеп порталында, 

әлеуметтік желілерде кітапхана парағын жүргізеді; 

9) мектептің білім беру процесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар 

енгізеді; 

10) кітапханалық-ақпараттық қызмет бойынша нормативтік, 

әдістемелік құжаттар әзірлейді; 

11) жұмысының бейініне сәйкес практиканы зерттейді және осы 

зерттеулердің нәтижесін іске асыруға қатысады; 
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12) консультациялар өткізеді, әріптестерінің құралдары мен 

ұсынымдарын редакциялауға және рецензиялауға қатысады; 

13) ДББҰ деңгейінде әріптестері үшін ашық іс-шаралар, семинарлар 

және мастер-кластар өткізеді; 

14) өзінің білім беру ресурстарын жасайды; 

15) кітапхана және ақпарат саласындағы мақалаларын 

республикалық баспа басылымдарында жариялайды; 

16) кәсіби даму негізінде дағдылары мен құзыреттерін жетілдіреді; 

17) білім беру нәтижесіне қосқан жеке үлесіне рефлексия жүргізіп, 

талдау жасайды; 

18) мектеп/ДББҰ/республика деңгейінде өз тәжірибесін таратады;  

19) кітапхана қорын есепке алу және мерзімді түгендеу жұмысын 

жүргізеді; 

20) қаржылық есеп мәселелері бойынша бухгалтериямен өзара іс-

қимыл жасайды; 

21) азаматтық сана-сезімі мен патриоттық қасиеті бар оқушы 

тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылардың 

жеке қабілеттері мен академиялық адалдығын дамытуға жәрдемдеседі; 

22) оқу процесі  кезінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау 

үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді; 

23) оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналармен 

және/немесе оқушылардың өзге де заңды өкілдерімен өзара іс-қимыл 

жасайды; 

24) мектеп ішілік, ішкі желілік іс-шараларды ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысады; 

25) Мектеп клубтарының, шығармашылық топтарының әдістемелік 

бірлестіктерінің, педагогикалық және әдістемелік кеңестерінің жұмысына 

қатысады; 

26) өзінің кәсіби біліктілігін арттырады; аттестаттаудан, 

медициналық тексеруден өтеді; 

27) өз  өкілеттігі шеңберінде БАБО бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдана отырып, белгіленген тәртіппен есептерді сапалы және 

уақытылы  жасауды, дұрыстығы мен тапсыруды қамтамасыз етеді; 

28) құқықтық, адамгершілік, этикалық корпоративтік мәдениет 

нормаларын сақтайды, оқушылар мен әріптестер үшін үлгі болып табылады; 

29) еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрттен қорғау техникаларының 

қағидалары мен нормаларын және ДББҰ-ның ішкі құқықтық актілерімен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған өзге де 

функцияларды орындайды.   

 

III. Қорытынды ережелер 
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176. Осы Біліктілік сипаттамаларында реттелмеген мәселелерді ДББҰ 

өзінің бекітілген нормативтік актілеріне және Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешеді. 

 

 

 

___________________________ 

 

 


