
 

«Музыкалық колледж-дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернат» кешені» ММ-сі  

 тәрбиеші лауазымына конкурс жариялайды 

1 Орналасқан жері 

Пошталық 

мекенжайы 

140008, Қазақстан Республикасы, «Музыкалық колледж-дарынды балаларға арналған 

музыкалық мектеп-интернат» кешені» ММ, Павлодар облысы,  Павлодар қаласы, 

Торайгыров көшесі, 67 

Телефон  нөмірлері 8 – 771-355-38-58 

Электрондық  пошта ok_mus_complex@mail.kz , сайт: muscomplexpavl.edu.kz 

Білім беру 

ұйымының атауы 

«Музыкалық колледж-дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернат» 

кешені» мемлекеттік мекемесі 

2 Бос немесе уақытша 

бос лауазымның 

атауы, жүктемесі 

Тәрбиеші, 1,0  мөлшерлеме 

Тұрақты жұмыс орны 

 

Негізгі  

функционалдық 

міндеттері 

Тәрбиеші келесі лауазымдық міндеттерді орындайды: 

1.Оқушылармен олардың әлеуметтік-психологиялық оңалту, әлеуметтік және еңбекке 

бейімделуі үшін жағдай жасауды қамтамасыз ететін күнделікті жұмысты жүргізеді. 

2.Оқытудың түрлі тәсілдерін, әдістері мен құралдарын қолданады. 

3.Білім алушылардың жеке ерекшеліктерін және психологтың ұсыныстарын зерделеу 

негізінде олармен түзету-дамыту жұмыстарын жоспарлайды және жүргізеді. 

4.Медицина қызметкерлерімен бірлесіп білім алушылардың денсаулығын сақтауды 

және нығайтуды қамтамасыз етеді, олардың психофизикалық дамуына ықпал ететін іс-

шаралар өткізеді, олардың өмірі мен денсаулығына жауап береді. 

5.Оқушылардың күн тәртібін орындауын және үй тапсырмаларын дайындауды 

ұйымдастырады, оларға көркем және ғылыми-техникалық үйірмелерге, спорт 

секцияларына және басқа да қызығушылықтары бойынша бірлестіктерге тарта отырып, 

оқуда, бос уақытын ұйымдастыруда және қосымша білім алуда көмек көрсетеді. 

6.Білім алушылардың жасын ескере отырып, өзіне-өзі қызмет көрсету жөніндегі 

жұмысты, олардың еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтауын, 

қоғамдық пайдалы еңбекке қатысуын ұйымдастырады. 

еңбекке ақы төлеу 

мөлшері мен 

шарттары 

- еңбек өтілі мен біліктілік санатына сәйкес төленеді; 

- жоғары білім: (mіn) 127 701 теңге. 

3 Педагогтердің 

үлгілік біліктілік 

сипаттамаларымен 

бекітілген 

кандидатқа 

қойылатын біліктілік 

талаптары 

- жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім немесе тиісті 

бейіні бойынша өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды 

растайтын құжат, педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 3 жыл; 

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

зерттеуші" немесе "педагог-модератор" біліктілігінің қосымша болуы міндетті.  

4 Құжаттарды 

қабылдау мерзімі  
05.01.2023 ж. - 13.01.2023 ж. 

5 Қажетті құжаттар 

тізбесі 

1) 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Конкурсқа қатысу туралы өтініш; 

2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған 

электронды құжат (идентификация үшін); 

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

мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса); 

4) Педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға 

қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері; 

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

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту 

туралы» ҚР Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 

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

жағдайы туралы анықтама;. 

7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама; 

8) наркологиялық ұйымнан анықтама; 

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

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

біліктілік санатының болуы туралы куәлік (болған жағдайда); 

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

лауазымына кандидаттың толтырылған Бағалау парағы; 

6 Уақытша бос 

лауазымының 

мерзімі 

Тұрақты 

Конкурстық құжаттама көшірмелерінің 2023 жылғы 13 қаңтар  қоса алғанда сағат 17.00 – ге дейін Павлодар 

қаласы, Бектұров көшесі, 2, 203-кабинет – кадрлар бөлімі (2-қабат) мекенжайы бойынша немесе 

muscomplexpavl.kz  интернет-ресурсында ұсынуға болады. Конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдер 

мөрленген конверттерде "Музыкалық колледж – дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп – интернат 

"кешені" ММ-сіне ұсынылады 



 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік білім беру ұйымдарының 

бірінші басшылары мен педагогтерін 

лауазымға тағайындау, лауазымнан босату 

қағидаларына 10-қосымша 

Нысан 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

(конкурс жариялаған мемлекеттік орган) 

____________________________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________________________ 

(лауазымы, жұмыс орны) 

____________________________________________________________________________________________________ 

(нақты тұратын жері, тіркелген мекенжайы, байланыс телефоны) 

 

 

Өтініш 

       Мені_________________________________________________________________________ бос/уақытша бос 

лауазымға орналасуға арналған конкурсқа жіберуіңізді сұраймын (керегінің астын сызу керек) 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Қазіргі уақытта жұмыс істеймін: 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын: 

 

Білімі 

 (жоғары немесе 

жоғары оқу орнынан 

кейінгі) 

Оқу орнының атауы Оқу кезеңі Диплом бойынша мамандығы 

 

    

 

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

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Педагогикалық жұмыс өтілі:___________________________________________________________________________ 

Келесі жұмыс нәтижелерім бар:________________________________________________________________________ 

 

Наградалары, атақтары, дәрежесі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Cондай-ақ қосымша мәліметтері (болған жағдайда) 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

20_____ жылғы «____»_______________                ______________________ 

                                                                                                                                                                           (қолы) 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мемлекеттік білім беру ұйымдарының 

бірінші басшылары мен педагогтерін 

лауазымға тағайындау, лауазымнан босату 

қағидаларына 11-қосымша 

Нысан 

 

Педагогтің бос немесе уақытша бос лауазымына кандидаттың бағалау парағы 

___________________________________________________________________________________   

(Т.Ә.А. (болған жағдайда)) 

 

№ Өлшемшарттар Растайтын құжат Балл саны (1-ден 20-ға дейін) 
 

Баға  

1 Білім деңгейі Білімі туралы диплом 

Техникалық және кәсіптік = 1 балл 

Жоғары күндізгі = 5 балл 

жоғары сырттай / қашықтықтан оқыту = 2 балл 

жоғары білім туралы үздік диплом = 7 балл 

 

2 

Ғылыми/ 

академиялық 

дәрежесі 

Білімі туралы диплом 

Магистр немесе жоғары білімі бар маман = 5 балл 

PHD-докторы = 10 балл 

Ғылым докторы = 10 балл 

Ғылым кандидаты = 10 балл 

 

 

 

Ұлттық біліктілік 

тестілеуі 
Сертификат 

«Педагог» біліктілік санатымен 

Мазмұны бойынша: 

50-ден 60-қа дейін = 0 балл 

60-тан 70-ке дейін = 2 балл 

70-тен 80-ге дейін = 5 балл 

80-нен 90-ға дейін = 6 балл 

Әдістеме және педагогика бойынша: 

30-дан 40-қа дейін = 0 балл 

40-тан 50-ге дейін = 1 балл 

50-ден 60-қа дейін = 2 балл 

60-тан 70-ке дейін = 3 балл 

 

«Педагог-модератор» біліктілік санатымен 

Мазмұны бойынша: 

50-ден 60 балға дейін = 0 балл 

60-тан 70 балға дейін = 3 балл 

70-тен 80 балға дейін=6 балл 

80-ден 90 балға дейін=7 балл 

Әдістеме және педагогика бойынша: 

30-дан 40 балға дейін=0 балл 

40-тан 50 балға дейін=2 балл 

50-ден 60 балға дейін=3 балл 

60-тан 70 балға дейін=4 балл 

 

«Педагог-сарапшы» біліктілік санатымен 

Мазмұны бойынша: 

50-ден 60 балға дейін=0 балл 

60-тан 70 балға дейін=4 балл 

70-тен 80 балға дейін=7 балл 

80-нен 90 балға дейін=8 балл 

Әдістеме және педагогика бойынша: 

30-дан 40 балға дейін=0 балл 

40-тан 50 балға дейін=3 балл 

50-ден 60 балға дейін=4 балл 

60-тан 70 балға дейін=5 балл 

 

«Педагог-зерттеуші» біліктілік санатымен 

Мазмұны бойынша: 

50-ден 60 балға дейін=0 балл 

60-тан 70 балға дейін- 5 балл 

70-тен 80 балға дейін=8 балл 

80-нен 90 балға дейін=9 балл 

Әдістеме және педагогика бойынша: 

30-дан 40 балға дейін=0 балл 

40 - тан 50 балға дейін=4 балл 

50-ден 60 балға дейін=5 балл 

60-тан 70 балға дейін=6 балл 

 

«Педагог-шебер» біліктілік санатымен - 10 балл 

 



3 
Біліктілігі/ 

Санаты. 
Куәлік, өзге де құжат 

2 санат-1 балл 

1 санат - 2 балл 

Жоғары санатты - 3 балл 

Педагог-модератор - 3 балл 

Педагог-сарапшы = 5 балл 

Педагог- зерттеуші = 7 балл 

Педагог-шебер = 10 балл 

 

4 
Педагогикалық 

қызмет өтілі 

Еңбек кітапшасы / 

еңбек қызметін 

алмастыратын құжат 

1 жылдан 3 жылға дейін = 1 

3 жылдан 5 жылға дейін = 1,5 

5 жылдан 10 жылға дейін = 2 

10 жылдан және одан артық = 3 

 

5 

Әкімшілік және 

әдістемелік қызмет 

тәжірибесі 

Еңбек кітапшасы / 

еңбек қызметін 

алмастыратын құжат 

әдіскер= 1 балл 

директор орынбасары= 3 балл 

директор = 5 балл 

 

6 

Жұмысқа алғаш 

кіріскен 

педагогтар үшін 

Білім туралы 

дипломға қосымша 

Педагогикалық/кәсіптік практика нәтижелері 

«өте жақсы» = 1 балл 

«жақсы» = 0,5 балл 

 

7 

Алдыңғы жұмыс 

орнынан ұсыныс 

хат (еңбек 

қызметін жүзеге 

асыру кезінде) 

 Хат  

Оң ұсыныс хаттың болуы = 3 балл 

Ұсыныс хат болмаған жағдайда – минус 3 балл 

Теріс ұсыныс хаттың болуы = минус 5 балл 

 

8 

Кәсіби 

жетістіктердің 

көрсеткіштері 

- білім алушылардың 

дипломдары, 

олимпиадалар мен 

конкурстар 

жеңімпаздарының 

грамоталары, ғылыми 

жобалары; 

- мұғалімдер мен 

олимпиадалар 

жеңімпаздарының 

дипломдары, 

грамоталары; 

- мемлекеттік награда 

олимпиадалар мен конкурстардың жүлдегерлері-0,5 балл 

ғылыми жобалар-1 балл 

олимпиадалар мен конкурстардың жүлдегерлері-3 балл 

«Үздік педагог» конкурсының қатысушысы-1 балл 

«Үздік педагог» конкурсының жүлдегері – 5 балл 

медаль «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» – 10 балл 

 

9 
Әдістемелік 

қызмет 

- авторлық жұмыстар 

және жарияланымдар 

ҚР БҒМ тізбесіне енгізілген оқулықтардың және 

(немесе) ОӘК авторы немесе тең авторы – 5 балл 

РОӘК  тізбесіне енгізілген оқулықтардың және (немесе) 

ОӘК авторы немесе тең авторы – 2 балл 

БҒССҚЕК, Scopus тізбесіне енгізілген ғылыми-зерттеу 

қызметі бойынша жарияланымның болуы – 3 балл 

 

10 

Қоғамдық-

педагогикалық 

қызмет 

- көшбасшылық 

- көптілділікті жүзеге 

асыру 

тәлімгер-0,5 балл 

ӘБ жетекшілігі -1 балл 

кәсіби-педагогикалық қауымдастық көшбасшысы – 1 

балл 

2 тілде оқыту, орыс/қазақ – 2 балл 

Шетел/орыс, шетел/қазақ – 3 балл 

3 тілде оқыту (қазақ, орыс, шетел) – 5 балл 

 

11 
Курстық 

дайындық 

- пәндік дайындық 

сертификаттары; 

- цифрлық 

сауаттылық 

сертификаты, 

ҚАЗТЕСТ, IELTS;  

TOEFL; DELF; 

Goethe Zertifikat, 

«Python-да 

бағдарламалау 

негіздері», «Microsoft-

пен жұмыс істеуді 

оқыту» 

бағдарламалары 

бойынша оқыту 

НЗМ ПШО, «Өрлеу» курстары – 0,5 балл 

курстар - 0,5 балл (әрқайсысы жеке) 

 

Барлығы: Максималды балл – 83  

 

 

 



 

ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа – интернат для одаренных детей» объявляет конкурс на 

вакантную должность воспитателя 

1 Наименование 

организации 

образования 

ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа – интернат для 

одаренных детей» 

местонахождения, 

почтового адреса 

Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, город Павлодар,                                  

ул. Торайгырова, 67 

номера телефонов 8-771-355-38-58 

адреса электронной 

почты 

ok_mus_complex@mail.kz , сайт: muscomplexpavl.kz 

2 Наименование 

вакантной или временно 

вакантной должности, 

нагрузка 

Воспитатель, 1,0 ставка 

Постоянное место работы 

основные 

функциональные 

обязанности 

Воспитатель выполняет следующие должностные обязанности: 

1.Проводит с учениками повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 

их социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации. 

2.Использует разнообразные приемы, методы и средства обучения. 

3.На основе изучения индивидуальных особенностей обучающихся и рекомендаций 

психолога планирует и проводит с ними коррекционно-развивающую работу. 

4.Совместно с медицинскими работниками обеспечивает сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, проводит мероприятия, способствующие их психофизическому развитию, 

отвечает за их жизнь и здоровье. 

5.Организует выполнение учащимися режима дня и приготовление домашних заданий, 

оказывает им помощь в обучении, организации досуга и получении дополнительного 

образования, вовлекая их в художественные и научно-технические кружки, спортивные 

секции и другие объединения по интересам. 

6.Организует с учетом возраста обучающихся работу по самообслуживанию, соблюдение ими 

требований охраны труда, техники безопасности, участие в общественно-полезном труде. 

размер и условия 

оплаты труда 

- выплачивается в соответствии со стажем и квалификационной категорией; 

- высшее образование (min) 127 701 тенге 

3 Квалификационные 

требования, 

предъявляемые к 

кандидату, 

утвержденные 

- высшее и (или) послевузовское педагогическое образование или иное профессиональное 

образование по соответствующему профилю или документ, подтверждающий 

педагогическую переподготовку, стаж педагогической работы не менее 3 лет; 

- при осуществлении преподавательской деятельности – дополнительно наличие 

квалификации: "педагог – эксперт" или "педагог – исследователь" или "педагог – модератор". 

4 Срок приема документов 05.01.2023 - 13.01.2023 

5 Перечень необходимых 

документов 

1) заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению 10 к настоящим 

Правилам; 

2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых 

документов (для идентификации); 

3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места 

жительства и контактных телефонов – при наличии); 

4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности 

квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными 

характеристиками педагогов; 

5)копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии); 

6)справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего 

обязанности Министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об 

утверждении форм учетной документации в области здравоохранения»; 

7) справку с психоневрологической организации; 

8) справку с наркологической организации; 

9) сертификат Национального квалификационного тестирования (далее - НКТ) или 

удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-модератора, педагога-

эксперта, педагога-исследователя, педагога-мастера (при наличии);  

10) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную 

должность педагога по форме согласно приложению 11. 

Пакет копии конкурсной документации можно предоставить в срок до 17.00 часов 13 января 2023 года включительно по 

адресу: г. Павлодар,улица Бектурова,2, кабинет 203 – отдел кадров  (2 этаж) и/или на интернет-ресурсе  – muscomplexpavl.kz            

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются в ГУ «Комплекс «Музыкальный 

колледж – музыкальная школа – интернат для одаренных детей».  

mailto:ok_mus_complex@mail.kz
http://muscomplexpavl.kz/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_reabilitatciya/
https://pandia.ru/text/category/trudovaya_adaptatciya/
https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/domashnie_zadaniya/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/


 

Приложение 10  

к Правилам назначения на должности, освобождения от 

должностей первых руководителей и педагогов 

государственных организаций образования 

          Форма 

 
           ________________________________ 

           государственный орган, объявивший конкурс 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________________________________ 

                         (должность, место работы) 

________________________________________________________________________________________________________ 

Фактическое место проживания, адрес прописки, контактный телефон 

 

Заявление 

 

Прошу допустить меня к конкурсу на занятие вакантной/временно вакантной должности (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

В настоящее время работаю________________________________________________________________________ 

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

 

Сообщаю о себе следующие сведения:  

Образование: высшее или послевузовское 

 

Наименование учебного заведения Период обучения Специальность по диплому 

 
 

 

 

 

Наличие квалификационной категории (дата присвоения (подтверждения)): 

________________________________________________________________________________________________ 

Стаж педагогической работы: ______________________________________________________________________ 

 

Имею следующие результаты работы: _______________________________________________________________ 

 

Награды, звания, степень, ученая степень, ученое звание, а также дополнительные сведения (при наличии) 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

«____»_______________20___ год                                                                                         ______________________                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 11 к Правилам 

назначения на должности, 

освобождения от должностей 

первых руководителей 

и педагогов государственных 

организаций образования 

Форма 

Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 

    

№ Критерии 
Подтверждающий 

документ 

Кол-во баллов 

(от 1 до 20) 

Оценка 

1. 

Уровень образования 

 

 

 

 

 

 

Диплом об 

образовании 

 

 

 

 

 

 

Техническое и профессиональное = 1 балл 

Высшее очное = 5 баллов 

высшее заочное/дистанционное = 2 балла 

диплом о высшем образовании с отличием = 7 

баллов 

 

2. 

Ученая/академическая 

степень 

 

 

 

Диплом об 

образовании 

 

 

 

 

Магистр или специалист с высшим 

образованием = 5 баллов; 

PHD-доктор = 10 баллов 

Доктор наук = 10 баллов 

Кандидат наук = 10 баллов 

 

 

3. 

Национальное 

квалификационное 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С квалификационной категорией "педагог" 

По содержанию:  

от 50 до 60 баллов = 0 баллов 

от 60 до 70 баллов = 2 балла 

от 70 до 80 баллов = 5 баллов 

от 80 до 90 баллов = 6 баллов 

По методике и педагогике: 

от 30 до 40 баллов = 0 баллов 

от 40 до 50 баллов = 1 балл 

от 50 до 60 баллов = 2 балла 

от 60 до 70 баллов = 3 балла 

С квалификационной категорией "педагог-

модератор" 

По содержанию:  

от 50 до 60 баллов = 0 балла 

от 60 до 70 баллов = 3 балла 

от 70 до 80 баллов = 6 баллов 

от 80 до 90 баллов = 7 баллов 

По методике и педагогике: 

от 30 до 40 баллов = 0 баллов 

от 40 до 50 баллов = 2 балла 

от 50 до 60 баллов =3 балла 

от 60 до70 баллов = 4 балла 

С квалификационной категорией "педагог-

эксперт" 

По содержанию:  

от 50 до 60 баллов = 0 баллов 

от 60 до 70 баллов = 4 балла 

от 70 до 80 баллов =7 баллов 

от 80 до90 баллов = 8 баллов 

По методике и педагогике: 

от 30 до 40 баллов = 0 баллов 

от 40 до 50 баллов = 3 балла 

от 50 до 60 баллов = 4 балла 

от 60 до 70 баллов = 5 баллов 

С квалификационной категорией "педагог-

исследователь" 

По содержанию:  

 



от 50 до 60 баллов = 0 баллов 

от 60 до 70 баллов = 5 баллов 

от 70 до 80 баллов = 8 баллов 

от 80 до90 баллов = 9 баллов 

По методике и педагогике: 

от 30 до 40 баллов = 0 баллов 

от 40 до 50 баллов = 4 балла 

от 50 до 60 баллов = 5 баллов 

от 60 до70 баллов = 6 баллов 

С квалификационной категорией "педагог-

мастер" 

= 10 баллов 

4. 

 Квалификация/Категория  

 

 

 

 

 

  

Удостоверение, иной 

документ 

 

 

 

 

 

 

2 категория = 1 балл 

1 категория = 2 балла 

Высшая категория = 3 балла 

Педагог-модератор = 3 балла 

Педагог-эксперт = 5 баллов 

Педагог-исследователь = 7 баллов 

Педагог-мастер = 10 баллов 

 

5. 

Стаж педагогической 

деятельности 

 

 

трудовая 

книжка/документ, 

заменяющий трудовую 

деятельность 

 

от 1 до 3 лет = 1 балл 

от 3 до 5 лет = 1,5 балла 

от 5 до 10 лет = 2 балла 

от 10 и более = 3 балла 

 

6. 
 Опыт административной и 

методической деятельности  

трудовая 

книжка/документ, 

заменяющий трудовую 

деятельность 

 методист = 1 балл  

заместитель директора = 3 балла 

директор = 5 баллов 

 

7. 

 Для педагогов, впервые 

поступающих на работу  

 

 

Приложение к 

диплому об 

образовании 

 

 

Результаты педагогической/ 

профессиональной практики "отлично" = 1 

балл 

"хорошо" = 0,5 балла 

 

8. 

Рекомендательное письмо с 

предыдущего места работы 

(при осуществлении 

трудовой деятельности) 

 

Письмо 

 

 

 

 

Наличие положительного рекомендательного 

письма = 3 балла 

Отсутствие рекомендательного письма = 

минус 3 балла 

Негативное рекомендательное письмо = минус 

5 баллов 

 

9. 

Показатели 

профессиональных 

достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дипломы, грамоты 

победителей олимпиад 

и конкурсов, научных 

проектов 

обучающихся; 

- дипломы, грамоты 

победителей олимпиад 

и конкурсов учителя; 

- государственная 

награда 

 

 

 

 

 

призеры олимпиад и конкурсов = 0,5 балла 

научных проектов = 1 балл 

призеры олимпиад и конкурсов = 3 балла 

участник конкурса "Лучший педагог" = 1 балл 

призер конкурса "Лучший педагог" = 5 баллов 

обладатель медали "Қазақстан еңбек сіңірген 

ұстазы" = 10 баллов 

 

10. 

Методическая деятельность 

 

 

-авторские работы и 

публикации 

 

 

 

автор или соавтор учебников и (или) УМК, 

включенных в перечень МОН РК = 5 баллов 

автор или соавтор учебников и (или) УМК, 

включенных в перечень РУМС = 2 балла 

наличие публикации по научно-

исследовательской деятельности, включенный 

в перечень КОКСОН, Scopus = 3 балла 

 



11. 

Общественно-

педагогическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лидерство 

- реализация 

полиязычия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставник = 0,5 балла 

руководство МО = 1 балл 

лидер профессионально-педагогического 

сообщества = 1 балл 

преподавание на 2 языках, русский/казахский 

= 2 балла 

иностранный/русский, 

иностранный/казахский) = 3 балла, 

преподавание на 3 языках (казахский, русский, 

иностранный) = 5 баллов 

 

 

 

 

12. 

Курсовая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сертификаты 

предметной 

подготовки; 

- сертификат на 

цифровую 

грамотность, 

КАЗТЕСТ, 

IELTS; 

TOEFL; 

DELF; 

Goethe Zertifikat, 

обучение по 

программам "Основы 

программирования в 

Python", "Обучение 

работе с Microsoft" 

курсы ЦПМ НИШ, "Өрлеу" 

 = 0,5 балла 

курсы = 0,5 балла (каждый отдельно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:                                             Максимальный балл – 83  

 
 

 


