
 

Білім беру жүйесіне тексеру жүргізу бойынша тәуекел дәрежесін бағалау 

өлшемшарттары мен тексеру парақтарын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2015 жылғы 31 

желтоқсандағы № 719 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

м.а. 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 843 бірлескен бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 31 желтоқсанда № 12777 болып 

тіркелді. 

 

      2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің 

141-бабының 3-тармағына және 143-бабының 1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫЗ: 

 1. Мыналар: 

1) осы бірлескен бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес білім беру жүйесіне тәуекел 

дәрежесін бағалау өлшемшарттары; 

2) осы бірлескен бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру 

парағы; 

3) Жалпы орта білім берудің бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім 

беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қатысты білім 

беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы; 

6) осы бірлескен бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес техникалық және кәсіптік 

білімнің білім беру бағдарламаларын, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін 

мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы; 

7) осы бірлескен бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес қосымша білім беретін білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қатысты білім беру 

жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы; 

8) осы бірлескен бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру 

парағы; 

9) осы бірлескен бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес білім беруді басқару 

органдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру 

парағы бекітілсін. 

          2. "Білім беру жүйесіне тексеру жүргізу бойынша жеке кәсіпкерлік саласындағы 

тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары мен тексеру парақтарының нысанын 

бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін 

атқарушының 2015 жылғы 24 шілдедегі № 479 және Қазақстан Республикасы Ұлттық 

экономика министрінің міндетін атқарушының № 583 бірлескен бұйрығының 

(Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде (Нормативтік құқықтық 

актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11994 болып тіркелді, "Әділет" 
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ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 29 қырқүйекте жарияланған) күші 

жойылды деп танылсын. 

      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитеті (С. Нюсупов) заңнамада белгіленген тәртіппен:  

      1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 

мемлекеттік тіркеуді; 

     2) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 

мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді ресми 

жариялауға жіберуді;  

  3) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін. 

    4. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 

Білім және ғылым вице-министрі Т. Балықбаевқа жүктелсін.  

     5. Осы бірлескен бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 

он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

 

Қазақстан Республикасының 

Білім және ғылым министрінің 

міндетін атқарушы 

_____________Т. Балықбаев 

Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрінің 

міндетін атқарушы 

_____________ М. Құсайынов 

 

      2015 жылғы 31 желтоқсан           2015 жылғы 31 желтоқсан 

       "КЕЛІСІЛГЕН"    

       Қазақстан Республикасы    

       Бас прокуратурасының    

       Құқықтық статистика және    

       арнайы есепке алу жөніндегі    

       комитетінің төрағасы         

 

 _______________ С. Айтпаева    

      2015 жылғы 30 желтоқсан 
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 Білім беру жүйесіне тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

       1. Білім беру жүйесіне тексеру бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 

профилактикалық бақылау жүргізу мақсатында бақылау субъектісін (объектісін) 

іріктеу үшін білім беру жүйесіне тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары (бұдан 

әрі – Өлшемшарттар) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік 

кодексіне, 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы "Білім туралы" заңына 

және 2018 жылғы 31 шілдедегі Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрінің міндетін атқарушының "Мемлекеттік органдардың тәуекелдерді бағалау 

жүйесін қалыптастыру қағидаларын және тексеру парақтарының нысанын бекіту 

туралы" бұйрығына сәйкес әзірленген. 

      2. Осы Өлшемшарттарда мынадай ұғымдар пайдаланылады: 

      1) бағалау кезеңі – есепті деректердің, автоматтандырылған ақпараттық жүйелер 

мониторингі нәтижелерінің негізінде субъективті өлшемшарттар бойынша 

тәуекелдерді бағалау жүргізілетін белгілі бір уақыт кезеңі; 

      2) білім беру саласындағы бақылау объектілері – мемлекеттік бақылауға жататын 

бақылау субъектілерінің меншік құқығындағы немесе өзге де заңды негізде болатын 

мүлкі; 

      3) білім беру саласындағы бақылау субъектілері - мемлекеттік бақылауды жүзеге 

асыратын қызмет үшін оның ішінде мемлекеттік органдар, заңды тұлғалардың 

филиалдары мен өкілдіктері, жеке тұлға, заңды тұлға; 

      4) болмашы бұзушылық – білім беру саласындағы нормативтік құқықтық 

актілерімен белгіленген оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру бойынша талаптардың 

бұзылуы; 

      5) елеулі бұзушылық – білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілерімен 

белгіленген білім беру процесін жүргізу үшін жағдайлар жасау бойынша бұзушылық 

талаптары; 

      6) өрескел бұзушылық – білім беру саласындағы нормативтік құқықтық 

актілерімен белгіленген білім беру процесі сапасының төмендеуіне әкелетін немесе 

оны растайтын; педагогтардың сапалық құрамының сәйкестігі бойынша білім беру 

қызметіне қойылатын хаюарландыру тәртібі мен біліктілік талаптарын сақтау 

бойынша бұзушылық талаптары; 

      7) тексеру парағы – бақылау субъектілерінің қызметіне қойылатын талаптарды 

қамтитын, олардың орындалмауы жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттің заңды 

мүдделеріне қауіп төндіретін талаптардың тізбесі; 

      8) тәуекел – бақыланатын субъекті қызметінің нәтижесінде, жеке және заңды 

тұлғалардың заңды мүдделеріне және оның салдарының дәрежесіне есепке зиян 

келтіру ықтималдығы; 

      9) тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары – тексерілетін субъектінің тікелей 

қызметімен, салалық даму ерекшеліктерімен және осы дамуға әсер ететін 

факторлармен байланысты тексерілетін субъектілерді (объектілерді) әртүрлі тәуекел 

дәрежесіне жатқызуға мүмкіндік беретін сандық және сапалық көрсеткіштердің 

жиынтығы; 
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      10) тәуекел дәрежесін бағалаудың объективті өлшемшарттары (бұдан әрі – 

объективті өлшемшарттар) – белгілі бір қызмет саласында тәуекел дәрежесіне 

байланысты және жеке тексерілетін субъектіге (объектіге) тікелей байланыссыз 

тексерілетін субъектілерді (объектілерді) іріктеу үшін пайдаланылатын тәуекел 

дәрежесін бағалау өлшемшарттары; 

      11) тәуекел дәрежесін бағалаудың субъективті өлшемшарттары (бұдан әрі – 

субъективті өлшемшарттары) – нақты тексерілетін субъектінің (объектінің) қызмет 

нәтижелеріне байланысты тексерілетін субъектілерді (объектілерді) іріктеу үшін 

пайдаланылатын тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемшарттары; 

      12) тәуекелдерді бағалау жүйесі –бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 

профилактикалық бақылауды белгілеу мақсатында бақылау органы жүргізетін іс-

шаралар кешені. 

   3. Өлшемшарттар объективті және субъективті өлшемшарттар арқылы 

қалыптасады. 

 

      2-тарау. Объективті өлшемшарттар 

      4. Тексерілетін субъектілер (объектілер) келесі объективті өлшемшарттардың 

біреуі ескеріле отырып (жоғары және жоғары дәрежеге жатқызылмаған) тәуекел 

дәрежелері бойынша бөлінеді: 

       1) тәуекел дәрежесі жоғары топқа "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі ҚР 

Заңының 5-бабының 5-1) тармақшасына сәйкес бекітілген білім беру қызметін 

мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес жүргізетін бақылау субъектілері 

(объектілері) жатады. 

       Оларға мынадай ұйымдар жатады:  

  мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын 

іске асыратын білім беру ұйымдары; 

     бастауыш, негізгі және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары; 

  техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары; 

      жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын білім беру ұйымдары. 

     Жоғары тәуекел дәрежесіне жатқызылған бақылау субъектілерге (объектілерге) 

қатысты жоспардан тыс тексерулер, бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 

профилактикалық бақылау қолданылады; 

      2) қосымша білім беру қызметін жүргізетін немесе білім беруді басқаруды жүзеге 

асыратын бақылау субъектілеріне (объектілері) жоғары тәуекел дәрежесіне 

жатқызылмаған топқа жатады. 

   Жоғары тәуекел дәрежесіне жатқызылмаған бақылау субъектілеріне 

(объектілеріне) қатысты жоспардан тыс тексерулер және бармай жүргізілетін 

профилактикалық бақылау қолданылады. 

      5. Жоғары тәуекел дәрежесіне жататын бақылау субъектілеріне (объектілеріне) 

қатысты бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу мақсатында субъективті 

өлшемшарттар қолданылады. 
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      6. Тәуекел дәрежесін анықтау үшін үшін келесі ақпарат көздері қолданылады: 

      1) бақылау субъектісі ұсынатын, оның ішінде автоматтандырылған ақпараттық 

жүйелер арқылы ұсынатын есептілік пен мәліметтерді мониторингілеу нәтижелері; 

      2) бұрынғы тексерулер мен бару арқылы профилактикалық бақылау және 

қадағалау нәтижелері; 

      3) расталған шағымдар мен өтініштердің болуы және саны; 

      4) уәкілетті органдар мен ұйымдар ұсынатын мәліметтерді талдау нәтижелері 

пайдаланылады. 
 

3-тарау. Субъективті өлшемшарттар 

       7. Субъективті өлшемшарттары осы Өлшемшарттарға қосымшаларға сәйкес 

айқындалады. 

       8. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 

жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің субъективті 

өлшемшарттарды бағалау осы Өлшемшарттарға қосымшаға сәйкес жүзеге 

асырылады. 

      9. Талдау және бағалау кезінде белгілі бір бақылау объектісіне (объектісіне) 

қатысты бұрын ескерілген және қолданылатын субъективті критерийлер туралы 

деректер немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шектеу мерзімі 

аяқталған деректер қолданылмайды. 

      10. Ықтимал тәуекел мен проблеманың маңыздылығына, бұзылудың бір немесе 

көп реттік сипатына байланысты бұзушылық дәрежесіне – өрескел, елеулі және 

болмашы дәрежелерге сәйкес келетін субъективті өлшемшарттар айқындалады..  

      Бұл ретте бұзушылық дәрежесі (өрескел, елеулі, болмашы) өрескел, елеулі, 

болмашы бұзушылықтардың белгіленген анықтамаларына сәйкес беріледі.  

      Субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің жалпы көрсеткіші 0-

ден 100-ге дейінгі шәкіл бойынша есептеледі. 

      11. Бақылау субъектісін (объектісін) тәуекел дәрежесіне жатқызу үшін тәуекел 

дәрежесінің көрсеткішін есептеудің мынадай тәртібі қолданылады. 

      Бір өрескел бұзушылық болған жағдайда тексерілетін субъектіге (объектіге) 100 

тәуекел дәрежесінің көрсеткіші теңестіріледі және оған қатысты ішінара тексеру 

жүргізіледі. 

       Егер өрескел бұзушылық анықталмаса, онда тәуекел дәрежесінің көрсеткішін 

анықтау үшін елеулі және болмашы бұзушылықтар бойынша қосынды көрсеткіш 

есептеледі.  

       Елеулі бұзушылықтар көрсеткішін айқындау кезінде  

      0,7 коэффициенті қолданылады және бұл көрсеткіш мына формула бойынша 

есептеледі: 

      ∑Рз = (∑Р2 х 100/∑Р1) х 0,7 

      мұндағы: 

      ∑Рз – елеулі бұзушылықтардың көрсеткіші; 

      ∑Р1 – елеулі бұзушылықтардың жалпы саны; 
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      ∑Р2 – анықталған елеулі бұзушылықтардың саны;; 

      Болмашы бұзушылықтардың көрсеткішін айқындау кезінде коэффициент 0, 0,3 

коэффициенті қолданылады және бұл көрсеткіш мына формула бойынша есептеледі:  

      ∑Рн = (∑Р2 х 100/∑Р1) х 0,3 

      мұндағы: 

      ∑Рн – болмашы бұзушылықтардың көрсеткіші; 

      ∑Р1 – болмашы бұзушылықтардың жалпы саны; 

      ∑Р2 – анықталған болмашы бұзушылықтардың саны; 

      0-ден 100-ге дейінгі шәкіл бойынша есептеледі және мына формула бойынша 

елеулі және болмашы бұзушылықтардың көрсеткіштерін қосу арқылы анықталады 

∑Р = ∑Рз + ∑Рн 

      мұндағы: 

       ∑Р – тәуекел дәрежесінің жалпы көрсеткіші;  

      ∑Рз – елеулі бұзушылықтардың көрсеткіші; 

      ∑Рн – болмашы бұзушылықтардың көрсеткіші. 

      12. Тәуекел дәрежесінің көрсеткіштері бойынша бақылау субъектісі (объектісі) 

мыналарға жатады: 

      1) 0-ден 60-қа дейінгі тәуекел дәрежесінің көрсеткіші кезінде субъектісіне 

(объектісіне) барып арқылы профилактикалық бақылаудан босатылады; 

      2) 61-тан 100-ге дейінгі тәуекел дәрежесінің көрсеткіші кезінде субъектісіне 

(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылаудан босатылмайды.  

     13. Бару арқылы профилактикалық бақылауды жүргізу мерзімділігі субъективті 

өлшемшарттары бойынша алынатын мәліметтерді талдау және бағалау нәтижелері 

бойынша айқындалады және жылына бір реттен жиі емес жүзеге асырылады. 

      14. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау 

2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодекстің 141-

бабының 3-тармағына сәйкес құрылатын бақылау субъектісіне (объектісіне) бару 

арқылы профилактикалық бақылаудың жарты жылдық тізімдері негізінде жүргізіледі. 

     15. Білім беру қызметін жүзеге асыратын ұйымдар үшін Өлшемшарттарда 

пайданалатын бағалау кезеңі бір оқу жылын құрайды. 

  16. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы тексеретін профилактикалық 

бақылау тізімдері субъективті өлшемшарттары бойынша ең жоғары тәуекел дәрежесі 

көрсеткіші бар тексерілетін субъектілердің (объектілердің) басымдығын ескере 

отырып жасалады.  
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Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 

міндетін атқарушының 

2015 жылғы 31 желтоқсандағы 

№ 719 және 

Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрінің 

міндетін атқарушының 

2015 жылғы 31 желтоқсандағы 

№ 843 бірлескен бұйрығына 

1-қосымша 

  

Білім беру жүйесіне тәуекел 

дәрежесін бағалау 

өлшемшарттарына қосымша 

 Субъективті өлшемшарттар 
 

р/с 

№ 
Өлшемшарттар Бұзушылықтардың дәрежесі 

1-бөлім. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын 

білім беру ұйымдары үшін 

1-кіші бөлім. Бақылау субъектісі (объектісі), оның ішінде Ұлттық білім беру деректер қоры (ҰБДҚ) арқылы ұсынатын 

есептілік пен мәліметтерді мониторингілеу нәтижелері, расталған шағымдар мен өтініштердің болуы және саны, 

сондай-ақ, уәкілетті органдар мен ұйымдар ұсынатын мәліметтерді талдау нәтижелері 

1 
Білім беру мониторингінің шеңберінде әкімшілік деректер нысандары 

бойынша ақпараттардың қате және толық емес ұсынылуы немесе 

ұсынылмауы. 
өрескел 

2 
Жас ерекшілігі бойынша топтарды жинақтау кезінде жас ерекшеліктерінің 

кезеңдерге бөлуінің сақталмауы (әртүрлі жастағы топтарды қоспағанда). 
болмашы 

3 
Тәрбиеленушілер контингентінің жас мөлшерлерінің мектепке дейінгі ұйым 
түріне сәйкес келмеуі. 

елеулі 

4 
Спорттық және музыкалық іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайлардың 

болмауы. 
елеулі 

5 Топтағы тәрбиеленушілер толымдылығының нормадан жоғары болуы. болмашы 

6 
Білім беру ұйымында жұмысқа тиісті бейіні немесе атқаратын лауазымына 

сәйкес арнайы педагогикалық немесе кәсіптік білімі жоқ тұлғалардың 

жұмысқа жіберілу фактісінің болуы. 
өрескел 

7 
Мемлекеттік электрондық тіркеу тізілімінде рұқсаттар мен хабарламалардың 

болмауы. 
өрескел 

8 
Мамандардың болмау себепті мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік 

оқу жоспарында қарастырылған білім беру бойынша ұйымдастырылған оқу 

қызметінің орындалмауы. 
өрескел 

9 Тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетудің болмауы елеулі 

10 
Педагогтердің біліктілік санаты деңгейін бес жылда бір реттен сиретпей 

арттырудан (растаудан) өтулерін сақтамаулары. 
өрескел 

11 
Құқықтары бұзылған жеке және (немесе) заңды тұлғалардан 1 (бір) және одан 

да көп расталған шағымдар мен өтініштердің болуы. 
өрескел 

2-кіші бөлім. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы бұрынғы профилактикалық бақылаудың нәтижелері 

(төменде көрсетілген талаптарды сақтамау) 

1 
Педагогтің лауазымдық міндеттерін және педагогикалық этика нормаларын 

сақтауы (өтініш болған жағдайда тексеріледі). 
болмашы 

2 

Білім беру ұйымдарында саяси партиялар мен діни ұйымдардың 

(бірлестіктердің) ұйымдық құрылымдарын құруға және олардың қызметіне 

тыйым салу бөлігінде мемлекеттік саясат қағидатының сақталуы (өтініш 

болған жағдайда тексеріледі). 

өрескел 
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3 
Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің бес жылда бір реттен сиретпей 

біліктілігін арттыруын растайтын сертификаттарының болуы. 
өрескел 

4 

Педагогтердің біліктілік санатының деңгейін бес жылда бір реттен сиретпей 

арттырудан (растаудан) өтуін растайтын біліктілік санатын беру/растау 

туралы куәліктердің, бұйрықтардың, куәліктерді беру және тіркеу 

журналдарының болуы. 

өрескел 

5 
Ұлттық білім беру дерекқорының статистикалық деректерінің білім беру 

ұйымының нақты деректеріне сәйкестігі. 
өрескел 

6 

Білім беру салалары және сағат сандары бар оқу жоспарларының мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі. Сондай-

ақ, инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

балаларды оқытуда баланың ерекшеліктері ескеріліп, жеке оқу жоспары мен 

жеке бағдарламаның болуы. 

өрескел 

7 

Оқу жүктемесін, ұымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына, үлгілік оқу 

жоспарына және үлгілік бағдарламасына сәйкестігін растайтын педагог-

мамандардың, тәрбиешілердің бекітілген өтпелі тақырыптарына қатан 

сәйкестікте білім беру ұйымы бекіткен перспективалық жоспардың, 
циклограммалардың (бақылау, жұмыс уақыты, балалардың өмірі мен 

қызметін ұйымдастыру, сабақтарды, вариативтік бөлімді, педагог – мамандар 

үшін бірлескен қызметін жоспарлау), барлық жас топтары бойынша 

ұымдастырылған оқу қызметінің бөлінуі, жас топтары бойынша күн 

тәртібінің болуы және іске асырылуы 

өрескел 

8 

Тәрбиеленушілердің, оның ішінде ерекше білім беру қажеттілігі және жеке 

мүмкіндіктері бар тәрбиеленушілер үшін "Денсаулық", "Қатынас", "Таным", 

"Шығармашылық", "Әлеумет" білім беру салаларын іске асыру үшін дене, 

зияткерлік және жеке тұлғалық дамуын қамтамасыз ететін оңтайлы 

жағдайлардың болуы. 

өрескел 

9 
Мектепке дейiнгi тәрбиемен, оқытумен қамтылған және қамтылмаған 

балалардың дамуы және оларды тәрбиелеу жөнінде ата-аналар үшін 

өткізілген кеңестерді растайтын материалдарының болуы. 
болмашы 

10 
Баланың жас ерекшелігіне сәйкес балалардың ептіліктері мен дағдыларының 

дамуын қадағалайтын материалдардың болуы (электрондық және қағаз 

түріндегі бақылау парағы, даму жеке картасы – әдіскердің жинақ есебі). 
елеулі 

11 

Топтарды жинақтау кезінде балалардың жас ерекшеліктерінің 

сақталғандығын растайтын топтар бойынша балалар тізімдерінің болуы 

(балалардың жасы 1 қыркүйекке дейін – толық жас) (әр түрлі жастағы 

топтарды қоспағанда). 

елеулі 

12 

Білім беру ұйымының құрылтайшылық, құқық белгілеуші құжаттарының 

және рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі 

арқылы қызметтің басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы 

талонның болуы. 

өрескел 

13 

Бiр жастан бастап мектеп жасына дейiн жеткенше тәрбиеленушілерді 

тәрбиелеу, оқыту, дамуындағы ауытқуды түзету және әлеуметтік бейімдеу 

бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын, мемлекеттік 

қаржыландыратын қызмет көрсету көлемінде, оның ішінде балаларға 

инклюзивті білім беруді іске асыру мен медициналық бақылау, сондай-ақ 

қарау, күту және сауықтыру үшін растайтын материалдарының (ғимараттың 

қуаты жобасын растайтын құжаттардың болуы, мемлекеттік білім беру 

тапсырысын бекіту туралы әкімдіктің қаулысы, тәрбиленушілердің тізімдік 

құрамы) болуы. 

елеулі 

14 
Білім беру ұйымымен бекітілген педагогикалық кеңестің жұмыс жоспарлары 

мен отырыстар хаттамаларының, олардың қызметін растайтын 

материалдардың болуы. 
болмашы 

15 

Тиісті бейін бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі бар 

немесе тиісті бейіні бойынша білім беру саласындағы заңнамаға сәйкес 

педагогикалық қайта даярлаудан өткен педагог кадрлармен қамтамасыз 

етілгенін растайтын қосымшалары бар дипломдар көшірмелерінің және білім 

өрескел 
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беру ұйымы бекіткен педагог қызметкерлердің тарификациялық тізімдерінің 

болуы. 

16 

Білім беру ұйымдарында педагогтің кәсіби қызметіне: 1) соттың заңды 

күшіне енген үкіміне сәйкес педагогтің кәсіби қызметін жүзеге асыру 

құқығынан айырылған;2) іс-әрекетке қабілетсіз немесе әрекетке қабілеті 

шектеулі деп танылған, соның нәтижесінде қызметкердің еңбек 
қатынастарын жалғастыру мүмкіндігі жоқ;3) психиатриялық және (немесе) 

наркологиялық жазбалардан тұратын медициналық қарсы көрсетілімдері 

бар;4) тиісті бейін бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, 

жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық немесе кәсіптік 

білімі туралы немесе тиісті бейіні бойынша білім беру саласындағы 

заңнамаға сәйкес педагогикалық қайта даярлаудан өткен құжаттары жоқ;5) 

адам өлтіргені, денсаулыққа қасақана зиян келтіргені, адамдардың 

денсаулығына және имандылыққа, жыныстық қолсұғылмаушылыққа қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін, экстремистік немесе террористік 

қылмыстар, адам саудасы үшін сотталғандығы бар немесе болған, 

қылмыстық қудалауда жүрген немесе қудалауда болған адамдарды жұмысқа 

орналастыруға жол бермеу. 

өрескел 

17 

Мектепке дейінгі ұйымның басшысы немесе өзге де лауазымды тұлғаның 

оқу-тәрбие процесі барысында білім беру ұйымы тәрбиеленушілерінің, білім 

алушылар мен қызметкерлерінің өмірлері мен денсаулықтарын қорғау 

бойынша лауазымдық міндеттерін орындауы (өтініш болған жағдайда 
тексеріледі). 

өрескел 

18 
Мектепке дейінгі ұйымның Жарғысында белгіленген функцияларды орындау 

(өтініш болған жағдайда тексеріледі). 
өрескел 

19 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары педагогтерінің саны мен 

лауазымдарының мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары 

қызметкерлерінің үлгілік штатына және педагог лауазымдарының тізбесіне 

сәйкес келуі. 

елеулі 

20 
Мектепке дейінгі ұйым мен ата-аналар немесе ата-аналардың заңды өкілдері 

арасындағы өзара қарым-қатынасты реттейтін шарттардың болуы. 
болмашы 

21 
Білім беру ұйымымен бекітілген ішкі тәртіп қағидасының, қызметкерлердің 

лауазымдық нұсқаулықтарының болуы. 
болмашы 

22 

Мектепке дейінгі ұйымда тәрбиеленушінің орны тәрбиеленуші ауырып, 

денсаулық сақтау, білім беру және өзге де ұйымдарда емделген, 

сауықтырылған, денсаулығын түзеткен және оңалтылған (көрсетілімі 

бойынша анықтама және қорытынды ұсынған жағдайда); тәрбиеленушінің 

ата-анасының бірі немесе заңды өкілі тәрбиеленушінің жылына 2 айдан 

артық емес демалысына жазбаша өтініш ұсынған жағдайда; елді мекенде 

төтенше жағдай (әлеуметтік, табиғи, техногенді сипаттағы төтенше 

жағдайлар) енгізілген кезеңде сақталады (өтініш болған жағдайда 
тексеріледі); 
Тәрбиеленушілер мектепке дейінгі ұйымдардан мектепке дейінгі ұйым мен 

тәрбиеленушінің ата-анасының немесе өзге де заңды өкілінің арасындағы 

шарттың талаптары бұзылған; тәрбиеленуші бір айдан астам дәлелсіз 

себеппен және әкімшілікке ескертпей келмеген; дәрігерлік консультациялық 

комиссия анықтамасының негізінде тәрбиеленушінің келуiне кедергi 

болатын медициналық қарсы көрсетілімдер болған жағдайларда шығарылады 

(өтініш болған жағдайда тексеріледі). 

елеулі 

23 

-Педагогті кәсіби міндеттеріне байланысты емес жұмыс түрлеріне тартуға; 
- педагогтің есеп беруін не одан педагогтік лауазымдық міндеттеріне 

байланысты емес ақпаратты талап етуге; 
- педагогке тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу міндеттемесін 

жүктеуге жол бермеу (өтініштер болған жағдайда тексеріледі). 

өрескел 

2-бөлім. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін  

оқу бағдарламаларын іске асыратын білім бері ұйымдары үшін 

1-кіші бөлім. Бақылау субъектісі (объектісі), оның ішінде Ұлттық білім беру деректер қоры (ҰБДҚ) арқылы ұсынатын 

есептілік пен мәліметтерді мониторингілеу нәтижелері, расталған шағымдар мен өтініштердің болуы және саны, 

сондай-ақ, уәкілетті органдар мен ұйымдар ұсынатын мәліметтерді талдау нәтижелері 
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1 
Білім беру мониторингінің шеңберінде әкімшілік деректер нысандары 

бойынша ақпараттардың қате және толық емес ұсынылуы немесе 
ұсынылмауы. 

өрескел 

2 
Білім беру ұйымында жұмысқа тиісті бейіні немесе атқаратын лауазымына 

сәйкес арнайы педагогикалық немесе кәсіптік білімі жоқ тұлғалардың 

жұмысқа жіберілу фактісінің болуы. 
өрескел 

3 
Жүзеге асыратын білім беру деңгейі бойынша білім беру қызметіне 

лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның болмауы. 
өрескел 

4 
Мамандардың болмауына байланысты білім беру ұйымының оқу жұмыс 

жоспарында оқытылмайтын пәндердің болуы. 
өрескел 

5 Спорт залының болмауы. елеулі 

6 
Сыныптарды жинақтау тәртібінің сақталмауы, оның ішінде сынып 

толымдылығы нормаларының бұзылуы. 
болмашы 

7 
Басқа сыныптармен біріктірілген бірінші немесе бітіруші сыныптардың 
болуы. 

өрескел 

8 Үш ауысымды оқытуға жол берілу. өрескел 

9 
Оқу жетістіктерін сырттай бағалау (бұдан әрі – ОЖСБ) пәндері бойынша 

сұрақтардың жалпы санынан 50% - дан кем дұрыс жауап алған бітіруші 

сынып (4, 9, 11) білім алушыларының болуы. 
өрескел 

10 
Пәндік кабинеттердің (физика, химия, биология, информатика) болмауы 

(негізгі орта және жалпы орта білім беру үшін). 
елеулі 

11 Интерактивті тақталардың болмауы. елеулі 

12 
Оқу шеберханаларының болмауы (негізгі орта және жалпы орта білім беру 

үшін). 
елеулі 

13 Кітапхананың болмауы. елеулі 

14 
Құқықтары бұзылған жеке және (немесе) заңды тұлғалардан 1 (бір) және одан 

да көп расталған шағымдар мен өтініштердің болуы. 
өрескел 

2-кіші бөлім. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы бұрынғы профилактикалық бақылаудың нәтижелері 

(төменде көрсетілген талаптарды сақтамау) 

1 
Білім беру ұйымының қызметін қамтамасыз ететін білім беру ұйымының 

құрылтай құжаттарының болуы. 
елеулі 

2 
Ұлттық білім беру деректер қорының статистикалық деректерінің білім беру 

ұйымының нақты деректеріне сәйкестігі. 
өрескел 

3 
Педагогтің лауазымдық міндеттерін және педагогикалық этика нормаларын 

сақтауы (өтініштер болған жағдайда тексеріледі). 
болмашы 

4 

Білім беру ұйымдарының басшы кадрларының, педагогтерінің және ғылыми 

қызметкерлерінің атқаратын лауазымы бойынша және/немесе оқытылатын 
пәні бойынша бес жылда бір реттен сиретпей біліктілігін арттырғандығын 

растайтын сертификаттарының болуы. 

болмашы 

5 

Білім беру ұйымдарында саяси партиялар мен діни ұйымдардың 

(бірлестіктердің) ұйымдық құрылымдарын құруға және олардың қызметіне 
тыйым салу бөлігінде мемлекеттік саясат қағидатының сақталуы (өтініштер 

болған жағдайда тексеріледі). 

өрескел 

6 
Білім алушылар контингенті бойынша білім беру ұйымдары бұйрықтарының, 
сыныптар бөлінісінде білім беру ұйымдары білім алушыларының сандық 

құрамын растайтын білім алушыларды жазатын алфавиттік кітаптың болуы. 
елеулі 

7 

Үлгілік оқу жоспарының инвариантты компонентінің орындалуын растайтын 

жұмыс оқу жоспарларының, сынып журналдарының, сабақ кестесінің болуы, 
сондай-ақ білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің жұмыс оқу 

жоспарларындағы, сабақ кестелеріндегі, факультативтік, үйірмелік, топтық 

және жеке сабақтардың ең жоғары көлеміне сәйкес келуі. 

өрескел 

8 

Сынып журналдарында (электрондық/қағаз) ағымдағы бағалардың немесе 
ағымдағы бағалаудың балмен, 
2-11 сынып білім алушыларында тоқсандық және жылдық бағалардың болуы, 

сондай-ақ белгілі бір оқу кезеңі (тоқсан, оқу жылы) аяқталғаннан кейін 

өткізілетін жиынтық бағалауды жүргізу қорытындылары бойынша жиынтық 

бағалауды және талдауды, оқу бағдарламасына сәйкес бөлімдерді/өтпелі 

тақырыптарды зерделеуді растайтын материалдардың болуы. 

болмашы 
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9 

Денсаулық жағдайына байланысты ұзақ уақыт бойы білім беру ұйымына бара 

алмайтын білім алушыларды үйде немесе емдеу ұйымдарында жеке тегін 
оқытуды ұйымдастыру туралы, сондай-ақ рұқсаттар негізінде экстернат және 

қашықтықтан оқыту нысанында оқытуға бұйрықтардың болуы. 

болмашы 

10 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылардың білім алуы, даму 

бұзушылықтарының түзетілуі және әлеуметтік бейімделуі үшін қажетті 
жағдайлардың жасалуын растайтын дәрігерлік-консультациялық 

комиссияның анықтамалары мен психологиялық-медициналық-

педагогикалық консультациясының қорытындылары бар білім алушыларға 

арналған білім беру салаларының, оқу пәндері үлгілік жоспарлары мен 

бағдарламаларына сәйкес сағат санының жеке оқу жоспарларының, сондай-

ақ, экстернат нысанында оқитын білім алушыларға арналған оқу жұмыс 

жоспарына сәйкес жеке оқу бағдарламасының және консультация беру 

кестесінің болуы және сәйкестігі. 

өрескел 

11 
Жұмыс оқу жоспары пәндерінің үлгілік оқу жоспарларына және бастауыш 

білім беру, негізгі орта білім беру, жалпы орта білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетт стандартына сәйкестігі. 
өрескел 

12 

Жұмыс оқу жоспарының пәндеріне сәйкес педагогтердің болуы: 
Тиісті бейіні бойынша педагогикалық білімі бар бастауыш білім деңгейі 

үшін: лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын жалпы білім беретін 

мектептер, мектеп-гимназиялар, мектеп-лицейлер үшін бастауыш білім беру 

деңгейіндегі педагогтердің жалпы санынан жоғары және бірінші санаттағы 

педагогтердің, педагог-сарапшылардың, педагог-зерттеушілердің, педагог-

шеберлердің үлесі 25 %-дан кем емес; 
лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын гимназиялар үшін бастауыш 
білім беру деңгейіндегі педагогтердің жалпы санынан жоғары және бірінші 

санаттағы педагогтердің, педагог-сарапшылардың, педагог-зерттеушілердің, 

педагог-шеберлердің үлесі 30 %-дан кем емес; 
Тиісті бейіні бойынша педагогикалық білімі бар немесе педагогикалық қайта 

даярлаудан өткен негізгі орта білім беру, жалпы орта білім беру деңгейлері 

үшін: 
Негізгі жұмыс орны лицензиат болып табылатын жоғары және бірінші 

санаттағы педагогтердің, педагог-сарапшылардың, педагог-зерттеушілердің, 

педагог-шеберлердің үлесі негізгі орта білім беру, жалпы орта білім беру 

деңгейлеріндегі педагогтердің жалпы санынан жалпы білім беретін 

мектептер, мектеп-гимназиялар, мектеп-лицейлер үшін 35 %-дан кем емес, 

лицей үшін 40 %-дан кем емес, оның ішінде жаратылыстану-математикалық 
бағыттағы педагогтердің үлесі 30%-дан кем емес;гимназиялар үшін 40%-дан 

кем емес, оның ішінде қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы педагогтердің 

үлесі 30%-дан кем емес, дарынды тұлғаларға арналған мамандандырылған 

білім беру ұйымдары үшін 45%-дан кем емес, соның ішінде аудандық 

және/немесе облыстық конкурстар мен жарыстар кезеңдерінің 

жеңімпаздарын және/немесе білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен 

соңғы бес жылдағы республикалық конкурстар мен жарыстардың 

қатысушылары мен жеңімпаздарын дайындаған педагогтер (болған 

жағдайда). 

өрескел 

13 
Медициналық қызмет көрсетуге лицензия немесе денсаулық сақтау 

ұйымдарымен шарт негізінде білім алушыларға медициналық қызмет 

көрсетудің болуы. 
елеулі 

14 Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы. елеулі 

15 

Санитариялық нормаларға және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келетін 

оқу үй-жайларымен білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін 

меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару не сенімгерлік 

басқару құқығында тиесілі материалдық активтердің болуы немесе кемінде 

10 жыл қолданылу мерзімімен материалдық активтерді жалға алудың болуы. 

елеулі 

16 

Компьютерлік сыныптармен; интернет желісіне қосылған компьютерлермен 

жарақтандырылуы; edu.kz аймағында үшінші деңгейдегі домендік атаудың 

болуы; 
жабдықтар мен жиһаздардың болуы; 
мемлекеттік білім беру ұйымдарының орын-жайларында және (немесе) 

елеулі 
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іргелес аумақтарында бейнебақылаудың болуы; 
бастауыш білім беру үшін жеке пайдалануға арналған жабдықталған 
шкафтардың болуы; 
оқу жұмыс жоспарларына сәйкес оқу пәндері кабинеттерінің және негізгі 

орта және жалпы орта білім беру үшін зертханалардың болуы. 

17 

Білім беру ұйымы басшысының білім беру ұйымына қабылдау және білім 
алушылардың білім беру ұйымынан шығуы туралы бұйрықтарының болуы, 

сондай-ақ әрбір шығып қалған білім алушыға басқа білім беру ұйымына келуі 

туралы есептен шығару талонының болуы. 
Білім алушылардың жеке істерінде: 
- баланың заңды өкілдерінің өтініші негізінде дайындық деңгейіне 

қарамастан, білім беру ұйымы қызмет көрсететін аумақта тұратын 

балалардың қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып, барлық алты жастағы 

және күнтізбелік жылда алты жасқа толатын балаларды бірінші сыныпқа 

қабылдауды; 
- білім беру ұйымының қызмет көрсету аумағында тұратын білім 

алушыларды бастауыш және негізгі орта білімнің жалпы білім беретін оқу 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының екінші, үшінші, 
төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы сыныптарына 

қабылдауды; 
- жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдарының оныншы, он бірінші сыныптарына білім 

алушыларды қабылдау білім беру ұйымының қызмет көрсету аумағында 

тұратын білім алушылардың қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып, 

гимназиялардың, лицейлердің оныншы, он бірінші сыныптарына қабылдау 

гимназия, лицейлерге білім беру ұйымдары түрлерінің қызмет көрсету 

аумағы ескерілместен білім алушының жеке өтінішінің не олардың ата-

аналарының немесе өзге де заңды өкілдерінің өтініші және негізгі орта білім 

туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты негізінде жүзеге асырылғанын 
растайтын құжаттардың болуы. 

болмашы 

18 

Мамандандырылған білім беру ұйымдарына және гимназияларға бірінші 

сыныпқа түсуі үшін конкурстық негізде қабылдау жүргізгендігін растайтын 

емтиханның, тестілеудің, сынақтың материалдарының, хаттамалардың 
болуы. 

болмашы 

19 

Үлгілік нысанын білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітетін білім беру 

ұйымының басшысы мен білім алушының ата-аналары немесе заңды өкілдері 

арасында жасалған білім беру қызметтерін көрсетуге арналған шарттың 
болуы. 

болмашы 

20 
Білім беру ұйымының жарғысында белгіленген функцияларды орындау 

(өтініш болған жағдайда тексеріледі). 
өрескел 

21 

Білім беру ұйымы басшысының немесе өзге де лауазымды тұлғаның білім 

беру ұйымы білім алушыларының және тәрбиеленушілерінің, 

қызметкерлерінің оқу-тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен денсаулығын сақтау 

бойынша міндеттерін орындауы (өтініштер болған жағдайда тексеріледі). 

өрескел 

22 

Педагогтердің біліктілік санатының деңгейін бес жылда бір реттен, сондай-

ақ мемлекеттік білім беру ұйымдары басшыларының үш жылда бір реттен 

сиретпей арттырудан (растаудан) өтуін беру (растау) туралы куәліктердің, 

бұйрықтардың, куәліктерді тіркеу және беру журналдарының болуы. 

өрескел 

23 

Білім беру ұйымымен бекітілген алқалық органдардың (педагогикалық, 

әдістемелік кеңестердің және педагогикалық әдеп бойынша кеңестің) 

қызметін растайтын жұмыс жоспарлары мен отырыстары хаттамаларының 

болуы. 

болмашы 

24 

Қосымшалары бар дипломдар көшірмелерінің, жоғары және (немесе) жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының базасында педагогикалық 

қайта даярлаудан өту сертификаттары және білім беру ұйымдарымен 

бекітілген сабақ беретін пәнінің бейініне, сондай-ақ педагогтың атқаратын 
лауазымына сәйкес келетін жоғары, техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі педагогикалық білімі бар педагогтармен қамтамасыз етілгенін 

растайтын педагогтердің тарификациялық тізімдерінің болуы. 

өрескел 
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25 

Білім беру ұйымдарында педагогтің кәсіби қызметіне:1) соттың заңды күшіне 

енген үкіміне сәйкес педагогтің кәсіби қызметін жүзеге асыру құқығынан 
айырылған;2) іс-әрекетке қабілетсіз немесе әрекетке қабілеті шектеулі деп 

танылған, соның нәтижесінде қызметкердің еңбек қатынастарын жалғастыру 

мүмкіндігі жоқ;3) психиатриялық және (немесе) наркологиялық жазбалардан 

тұратын медициналық қарсы көрсетілімдері бар;4) техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

туралы құжаттары жоқ;5) адам өлтіргені, денсаулыққа қасақана зиян 

келтіргені, адамдардың денсаулығына және имандылыққа, жыныстық 

қолсұғылмаушылыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін, 

экстремистік немесе террористік қылмыстар, адам саудасы үшін 

сотталғандығы бар немесе болған, қылмыстық қудалауда жүрген немесе 

қудалауда болған адамдарды жұмысқа орналастыруға жол бермеу. 

өрескел 

26 

Қорытынды аттестаттаудан өткен азаматтарға мемлекеттiк үлгідегі білім 

туралы құжаттардың берілуінің объективтілігін растайтын педагогикалық 

кеңес хаттамаларының, негізгі орта білім туралы және жалпы орта білім 

туралы аттестаттарды беру және есепке алу кітабындағы жазбалардың болуы 

болмашы 

27 

9-сынып білім алушыларының негізгі орта білім беру және 11-сынып білім 

алушыларының жалпы орта білім беру деңгейіндегі оқыту курсы үшін 

қорытынды аттестаттау және қорытынды бағалардың электрондық 

хаттамаларының болуы. 

болмашы 

28 

9 және 11-сынып білім алушылары бір немесе екі пәннен жылдық 

қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда білім беруді басқару органдары 

белгілеген мерзімде қайта қорытынды аттестаттау жүргізілгендігін 

растайтын материалдарының болуы (өтініштер болған жағдайда тексеріледі). 

болмашы 

29 
Оқудан тыс іс-шаралар ұйымдастырудың және қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде элективті курстардың ұйымдастырылуын растайтын 

материалдардың болуы. 
елеулі 

30 

- Педагогті кәсіби міндеттеріне байланысты емес жұмыс түрлеріне тартуға; 
- педагогтің есеп беруін не одан педагогтік лауазымдық міндеттеріне 

байланысты емес ақпаратты талап етуге; 
- педагогке тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу міндеттемесін 

жүктеуге жол бермеу (өтініштер болған жағдайда тексеріледі).жағдайда 
тексеріледі). 

өрескел 

31 
Ұйым басшысы бұйрығының және тәлімгерлікті ұйымдастыру жөніндегі 

қызметті растайтын құжаттардың болуы. 
болмашы 
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Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 

міндетін атқарушының 

2015 жылғы 31 желтоқсандағы 

№ 719 және 

Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрінің 

міндетін атқарушының 

2015 жылғы 31 желтоқсандағы 

№ 843 бірлескен бұйрығына 

2-қосымша 

 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қатысты білім беру 

жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы 

р/с 

№ 
Талаптар тізбесі 

Талап 

етіледі 
Талап 

етілмейді 

Талаптарға 

сәйкес 

келеді 

Талаптарға 

сәйкес 

келмейді 

 1 2 3 4 5 

1 
 Педагогтің лауазымдық міндеттерін және педагогикалық этика 

нормаларын сақтауы (өтініш болған жағдайда тексеріледі).  
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Білім беру ұйымдарында саяси партиялар мен діни ұйымдардың 

(бірлестіктердің) ұйымдық құрылымдарын құруға және олардың 

қызметіне тыйым салу бөлігінде мемлекеттік саясат қағидатының 

сақталуы (өтініш болған жағдайда тексеріледі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің бес жылда бір реттен 

сиретпей біліктілігін арттыруын растайтын сертификаттарының 

болуы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Педагогтердің біліктілік санатының деңгейін бес жылда бір реттен 

сиретпей арттырудан (растаудан) өтуін растайтын біліктілік санатын 

беру/растау туралы куәліктердің, бұйрықтардың, куәліктерді беру 

және тіркеу журналдарының болуы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 Ұлттық білім беру дерекқорының статистикалық деректерінің білім 

беру ұйымының нақты деректеріне сәйкестігі.  
 
 

 
 

 
 

 
 

6 

Білім беру салалары және сағат сандары бар оқу жоспарларының 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарларына 

сәйкестігі. Сондай-ақ, инклюзивті білім беру жағдайында ерекше 
білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқытуда баланың 

ерекшеліктері ескеріліп, жеке оқу жоспары мен жеке бағдарламаның 

болуы. 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 

Оқу жүктемесін, ұымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартына, үлгілік оқу жоспарына және үлгілік бағдарламасына 

сәйкестігін растайтын педагог-мамандардың, тәрбиешілердің 

бекітілген өтпелі тақырыптарына қатан сәйкестікте білім беру ұйымы 

бекіткен перспективалық жоспардың, циклограммалардың (бақылау, 

жұмыс уақыты, балалардың өмірі мен қызметін ұйымдастыру, 

сабақтарды, вариативтік бөлімді, педагог – мамандар үшін бірлескен 

қызметін жоспарлау), барлық жас топтары бойынша 

ұымдастырылған оқу қызметінің бөлінуі, жас топтары бойынша күн 

тәртібінің болуы және іске асырылуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Тәрбиеленушілердің, оның ішінде ерекше білім беру қажеттілігі және 

жеке мүмкіндіктері бар тәрбиеленушілер үшін "Денсаулық", 

"Қатынас", "Таным", "Шығармашылық", "Әлеумет" білім беру 

салаларын іске асыру үшін дене, зияткерлік және жеке тұлғалық 

дамуын қамтамасыз ететін оңтайлы жағдайлардың болуы. 
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9 
Мектепке дейiнгi тәрбиемен, оқытумен қамтылған және қамтылмаған 

балалардың дамуы және оларды тәрбиелеу жөнінде ата-аналар үшін 
өткізілген кеңестерді растайтын материалдарының болуы. 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 

Баланың жас ерекшелігіне сәйкес балалардың ептіліктері мен 

дағдыларының дамуын қадағалайтын материалдардың болуы 

(электрондық және қағаз түріндегі бақылау парағы, даму жеке 
картасы – әдіскердің жинақ есебі). 

 
 

 
 

 
 

 
 

11 

Топтарды жинақтау кезінде балалардың жас ерекшеліктерінің 

сақталғандығын растайтын топтар бойынша балалар тізімдерінің 

болуы (балалардың жасы 1 қыркүйекке дейін – толық жас) (әр түрлі 
жастағы топтарды қоспағанда). 

 
 

 
 

 
 

 
 

12 

 Білім беру ұйымының құрылтайшылық, құқық белгілеуші 

құжаттарының және рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік 

ақпараттық жүйесі арқылы қызметтің басталғаны туралы 
хабарламаны қабылдау туралы талонның болуы.  

 
 

 
 

 
 

 
 

13 

Бiр жастан бастап мектеп жасына дейiн жеткенше тәрбиеленушілерді 

тәрбиелеу, оқыту, дамуындағы ауытқуды түзету және әлеуметтік 

бейімдеу бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын, мемлекеттік 
қаржыландыратын қызмет көрсету көлемінде, оның ішінде балаларға 

инклюзивті білім беруді іске асыру мен медициналық бақылау, 

сондай-ақ қарау, күту және сауықтыру үшін растайтын 

материалдарының (ғимараттың қуаты жобасын растайтын 

құжаттардың болуы, мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту 

туралы әкімдіктің қаулысы, тәрбиленушілердің тізімдік құрамы) 

болуы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
Білім беру ұйымымен бекітілген педагогикалық кеңестің жұмыс 

жоспарлары мен отырыстар хаттамаларының, олардың қызметін 

растайтын материалдардың болуы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Тиісті бейін бойынша педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білімі 

бар немесе тиісті бейіні бойынша білім беру саласындағы заңнамаға 

сәйкес педагогикалық қайта даярлаудан өткен педагог кадрлармен 

қамтамасыз етілгенін растайтын қосымшалары бар дипломдар 

көшірмелерінің және білім беру ұйымы бекіткен педагог 

қызметкерлердің тарификациялық тізімдерінің болуы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Білім беру ұйымдарында педагогтің кәсіби қызметіне: 1) соттың 

заңды күшіне енген үкіміне сәйкес педагогтің кәсіби қызметін жүзеге 

асыру құқығынан айырылған;2) іс-әрекетке қабілетсіз немесе 

әрекетке қабілеті шектеулі деп танылған, соның нәтижесінде 

қызметкердің еңбек қатынастарын жалғастыру мүмкіндігі жоқ;3) 

психиатриялық және (немесе) наркологиялық жазбалардан тұратын 

медициналық қарсы көрсетілімдері бар;4) тиісті бейін бойынша 
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары немесе 

жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық немесе кәсіптік білімі 

туралы немесе тиісті бейіні бойынша білім беру саласындағы 

заңнамаға сәйкес педагогикалық қайта даярлаудан өткен құжаттары 

жоқ;5) адам өлтіргені, денсаулыққа қасақана зиян келтіргені, 

адамдардың денсаулығына және имандылыққа, жыныстық 

қолсұғылмаушылыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін, 

экстремистік немесе террористік қылмыстар, адам саудасы үшін 

сотталғандығы бар немесе болған, қылмыстық қудалауда жүрген 

немесе қудалауда болған адамдарды жұмысқа орналастыруға жол 

бермеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Мектепке дейінгі ұйымның басшысы немесе өзге де лауазымды 

тұлғаның оқу-тәрбие процесі барысында білім беру ұйымы 

тәрбиеленушілерінің, білім алушылар мен қызметкерлерінің өмірлері 

мен денсаулықтарын қорғау бойынша лауазымдық міндеттерін 
орындауы (өтініш болған жағдайда тексеріледі). 

 
 

 
 

 
 

 
 

18 
Мектепке дейінгі ұйымның Жарғысында белгіленген функцияларды 

орындау (өтініш болған жағдайда тексеріледі). 
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19 

 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары педагогтерінің саны 

мен лауазымдарының мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары 
қызметкерлерінің үлгілік штатына және педагог лауазымдарының 

тізбесіне сәйкес келуі.  

 
 

 
 

 
 

 
 

20 
Мектепке дейінгі ұйым мен ата-аналар немесе ата-аналардың заңды 

өкілдері арасындағы өзара қарым-қатынасты реттейтін шарттардың 
болуы. 

 
 

 
 

 
 

 
 

21 
Білім беру ұйымымен бекітілген ішкі тәртіп қағидасының, 
қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарының болуы. 

 
 

 
 

 
 

 
 

22 

Мектепке дейінгі ұйымда тәрбиеленушінің орны тәрбиеленуші 

ауырып, денсаулық сақтау, білім беру және өзге де ұйымдарда 

емделген, сауықтырылған, денсаулығын түзеткен және оңалтылған 

(көрсетілімі бойынша анықтама және қорытынды ұсынған жағдайда); 

тәрбиеленушінің ата-анасының бірі немесе заңды өкілі 

тәрбиеленушінің жылына 2 айдан артық емес демалысына жазбаша 

өтініш ұсынған жағдайда; елді мекенде төтенше жағдай (әлеуметтік, 

табиғи, техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар) енгізілген кезеңде 

сақталады (өтініш болған жағдайда тексеріледі); 
Тәрбиеленушілер мектепке дейінгі ұйымдардан мектепке дейінгі 

ұйым мен тәрбиеленушінің ата-анасының немесе өзге де заңды 

өкілінің арасындағы шарттың талаптары бұзылған; тәрбиеленуші бір 
айдан астам дәлелсіз себеппен және әкімшілікке ескертпей келмеген; 

дәрігерлік консультациялық комиссия анықтамасының негізінде 

тәрбиеленушінің келуiне кедергi болатын медициналық қарсы 

көрсетілімдер болған жағдайларда шығарылады (өтініш болған 

жағдайда тексеріледі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

-Педагогті кәсіби міндеттеріне байланысты емес жұмыс түрлеріне 

тартуға; 
- педагогтің есеп беруін не одан педагогтік лауазымдық міндеттеріне 

байланысты емес ақпаратты талап етуге; 
- педагогке тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 

міндеттемесін жүктеуге жол бермеу (өтініштер болған жағдайда 

тексеріледі). 
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Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 

мміндетін атқарушының 

2015 жылғы 31 желтоқсандағы 

№ 719 және 

Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрінің 

міндетін атқарушының 

2015 жылғы 31 желтоқсандағы 

№ 843 бірлескен бұйрығына 

3-қосымша 

 

Жалпы орта білім берудің бастауыш, негізгі орта және жалпы орта  

білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

 ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік  

бақылау саласындағы тексеру парағы 
 

р/с 

№ 
Талаптар тізбесі 

Талап 

етіледі 
Талап 

етілмейді 

Талаптарға 

сәйкес 

келеді 

Талаптарға 

сәйкес 

келмейді 

 1 2 3 4 5 

1 
Білім беру ұйымының қызметін қамтамасыз ететін білім беру 

ұйымының құрылтай құжаттарының болуы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Ұлттық білім беру деректер қорының статистикалық деректерінің 

білім беру ұйымының нақты деректеріне сәйкестігі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Педагогтің лауазымдық міндеттерін және педагогикалық этика 
нормаларын сақтауы (өтініштер болған жағдайда тексеріледі). 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 

Білім беру ұйымдарының басшы кадрларының, педагогтерінің және 
ғылыми қызметкерлерінің атқаратын лауазымы бойынша және/немесе 

оқытылатын пәні бойынша бес жылда бір реттен сиретпей біліктілігін 

арттырғандығын растайтын сертификаттарының болуы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Білім беру ұйымдарында саяси партиялар мен діни ұйымдардың 

(бірлестіктердің) ұйымдық құрылымдарын құруға және олардың 

қызметіне тыйым салу бөлігінде мемлекеттік саясат қағидатының 

сақталуы (өтініштер болған жағдайда тексеріледі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Білім алушылар контингенті бойынша білім беру ұйымдары 

бұйрықтарының, сыныптар бөлінісінде білім беру ұйымдары білім 

алушыларының сандық құрамын растайтын білім алушыларды 

жазатын алфавиттік кітаптың болуы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Үлгілік оқу жоспарының инвариантты компонентінің орындалуын 

растайтын жұмыс оқу жоспарларының, сынып журналдарының, сабақ 

кестесінің болуы, сондай-ақ білім алушылардың апталық оқу 

жүктемесінің жұмыс оқу жоспарларындағы, сабақ кестелеріндегі, 

факультативтік, үйірмелік, топтық және жеке сабақтардың ең жоғары 

көлеміне сәйкес келуі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 Сынып журналдарында (электрондық/қағаз) ағымдағы бағалардың 

немесе ағымдағы бағалаудың балмен,  
2-11 сынып білім алушыларында тоқсандық және жылдық бағалардың 

болуы, сондай-ақ белгілі бір оқу кезеңі (тоқсан, оқу жылы) 

аяқталғаннан кейін өткізілетін жиынтық бағалауды жүргізу 

қорытындылары бойынша жиынтық бағалауды және талдауды, оқу 

бағдарламасына сәйкес бөлімдерді/өтпелі тақырыптарды зерделеуді 

растайтын материалдардың болуы. 
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9 

Денсаулық жағдайына байланысты ұзақ уақыт бойы білім беру 

ұйымына бара алмайтын білім алушыларды үйде немесе емдеу 
ұйымдарында жеке тегін оқытуды ұйымдастыру туралы, сондай-ақ 

рұқсаттар негізінде экстернат және қашықтықтан оқыту нысанында 

оқытуға бұйрықтардың болуы. 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылардың білім алуы, 
даму бұзушылықтарының түзетілуі және әлеуметтік бейімделуі үшін 

қажетті жағдайлардың жасалуын растайтын дәрігерлік-

консультациялық комиссияның анықтамалары мен психологиялық-

медициналық-педагогикалық консультациясының қорытындылары 

бар білім алушыларға арналған білім беру салаларының, оқу пәндері 

үлгілік жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес сағат санының жеке 

оқу жоспарларының, сондай-ақ, экстернат нысанында оқитын білім 

алушыларға арналған оқу жұмыс жоспарына сәйкес жеке оқу 

бағдарламасының және консультация беру кестесінің болуы және 

сәйкестігі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
Жұмыс оқу жоспары пәндерінің үлгілік оқу жоспарларына және 

бастауыш білім беру, негізгі орта білім беру, жалпы орта білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетт стандартына сәйкестігі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Жұмыс оқу жоспарының пәндеріне сәйкес педагогтердің болуы: 
 Тиісті бейіні бойынша педагогикалық білімі бар бастауыш білім 

деңгейі үшін: лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын жалпы 

білім беретін мектептер, мектеп-гимназиялар, мектеп-лицейлер үшін 

бастауыш білім беру деңгейіндегі педагогтердің жалпы санынан 

жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, педагог-
сарапшылардың, педагог-зерттеушілердің, педагог-шеберлердің үлесі 

25 %-дан кем емес;  
лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын гимназиялар үшін 

бастауыш білім беру деңгейіндегі педагогтердің жалпы санынан 

жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, педагог-

сарапшылардың, педагог-зерттеушілердің, педагог-шеберлердің үлесі 

30 %-дан кем емес; 
Тиісті бейіні бойынша педагогикалық білімі бар немесе педагогикалық 

қайта даярлаудан өткен негізгі орта білім беру, жалпы орта білім беру 

деңгейлері үшін: 
Негізгі жұмыс орны лицензиат болып табылатын жоғары және бірінші 

санаттағы педагогтердің, педагог-сарапшылардың, педагог-
зерттеушілердің, педагог-шеберлердің үлесі негізгі орта білім беру, 

жалпы орта білім беру деңгейлеріндегі педагогтердің жалпы санынан 

жалпы білім беретін мектептер, мектеп-гимназиялар, мектеп-лицейлер 

үшін 35 %-дан кем емес, лицей үшін 40 %-дан кем емес, оның ішінде 

жаратылыстану-математикалық бағыттағы педагогтердің үлесі 30%-

дан кем емес;гимназиялар үшін 40%-дан кем емес, оның ішінде 

қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы педагогтердің үлесі 30%-дан кем 

емес, дарынды тұлғаларға арналған мамандандырылған білім беру 

ұйымдары үшін 45%-дан кем емес, соның ішінде аудандық 

және/немесе облыстық конкурстар мен жарыстар кезеңдерінің 

жеңімпаздарын және/немесе білім беру саласындағы уәкілетті орган 
бекіткен соңғы бес жылдағы республикалық конкурстар мен 

жарыстардың қатысушылары мен жеңімпаздарын дайындаған 

педагогтер (болған жағдайда). 

 
 

 
 

 
 

 
 

13 
Медициналық қызмет көрсетуге лицензия немесе денсаулық сақтау 
ұйымдарымен шарт негізінде білім алушыларға медициналық қызмет 

көрсетудің болуы. 

 
 

 
 

 
 

 
 

14 Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Санитариялық нормаларға және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес 

келетін оқу үй-жайларымен білім беру қызметтерінің сапасын 

қамтамасыз ететін меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел 

басқару не сенімгерлік басқару құқығында тиесілі материалдық 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

активтердің болуы немесе кемінде 10 жыл қолданылу мерзімімен 

материалдық активтерді жалға алудың болуы. 

16 

 Компьютерлік сыныптармен; интернет желісіне қосылған 

компьютерлермен жарақтандырылуы; edu.kz аймағында үшінші 

деңгейдегі домендік атаудың болуы;  
 жабдықтар мен жиһаздардың болуы;  
мемлекеттік білім беру ұйымдарының орын-жайларында және 

(немесе) іргелес аумақтарында бейнебақылаудың болуы; 
бастауыш білім беру үшін жеке пайдалануға арналған жабдықталған 

шкафтардың болуы; 
оқу жұмыс жоспарларына сәйкес оқу пәндері кабинеттерінің және 

негізгі орта және жалпы орта білім беру үшін зертханалардың болуы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Білім беру ұйымы басшысының білім беру ұйымына қабылдау және 

білім алушылардың білім беру ұйымынан шығуы туралы 

бұйрықтарының болуы, сондай-ақ әрбір шығып қалған білім алушыға 

басқа білім беру ұйымына келуі туралы есептен шығару талонының 

болуы. 
Білім алушылардың жеке істерінде: 
- баланың заңды өкілдерінің өтініші негізінде дайындық деңгейіне 

қарамастан, білім беру ұйымы қызмет көрсететін аумақта тұратын 

балалардың қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып, барлық алты 

жастағы және күнтізбелік жылда алты жасқа толатын балаларды 
бірінші сыныпқа қабылдауды; 
- білім беру ұйымының қызмет көрсету аумағында тұратын білім 

алушыларды бастауыш және негізгі орта білімнің жалпы білім беретін 

оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының екінші, 

үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы 

сыныптарына қабылдауды; 
- жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдарының оныншы, он бірінші сыныптарына 

білім алушыларды қабылдау білім беру ұйымының қызмет көрсету 

аумағында тұратын білім алушылардың қолжетімділігін қамтамасыз 

ете отырып, гимназиялардың, лицейлердің оныншы, он бірінші 
сыныптарына қабылдау гимназия, лицейлерге білім беру ұйымдары 

түрлерінің қызмет көрсету аумағы ескерілместен білім алушының 

жеке өтінішінің не олардың ата-аналарының немесе өзге де заңды 

өкілдерінің өтініші және негізгі орта білім туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаты негізінде жүзеге асырылғанын растайтын құжаттардың болуы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Мамандандырылған білім беру ұйымдарына және гимназияларға 

бірінші сыныпқа түсуі үшін конкурстық негізде қабылдау 

жүргізгендігін растайтын емтиханның, тестілеудің, сынақтың 

материалдарының, хаттамалардың болуы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Үлгілік нысанын білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітетін 

білім беру ұйымының басшысы мен білім алушының ата-аналары 

немесе заңды өкілдері арасында жасалған білім беру қызметтерін 

көрсетуге арналған шарттың болуы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
Білім беру ұйымының жарғысында белгіленген функцияларды 

орындау (өтініш болған жағдайда тексеріледі). 
 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Білім беру ұйымы басшысының немесе өзге де лауазымды тұлғаның 

білім беру ұйымы білім алушыларының және тәрбиеленушілерінің, 

қызметкерлерінің оқу-тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен денсаулығын 

сақтау бойынша міндеттерін орындауы (өтініштер болған жағдайда 

тексеріледі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Педагогтердің біліктілік санатының деңгейін бес жылда бір реттен, 

сондай-ақ мемлекеттік білім беру ұйымдары басшыларының үш 

жылда бір реттен сиретпей арттырудан (растаудан) өтуін беру (растау) 

туралы куәліктердің, бұйрықтардың, куәліктерді тіркеу және беру 

журналдарының болуы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
Білім беру ұйымымен бекітілген алқалық органдардың 

(педагогикалық, әдістемелік кеңестердің және педагогикалық әдеп 

 
 

 
 

 
 

 
 



20 

 

бойынша кеңестің) қызметін растайтын жұмыс жоспарлары мен 

отырыстары хаттамаларының болуы. 

24 

Қосымшалары бар дипломдар көшірмелерінің, жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының базасында 

педагогикалық қайта даярлаудан өту сертификаттары және білім беру 

ұйымдарымен бекітілген сабақ беретін пәнінің бейініне, сондай-ақ 
педагогтың атқаратын лауазымына сәйкес келетін жоғары, техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі педагогикалық білімі бар 

педагогтармен қамтамасыз етілгенін растайтын педагогтердің 

тарификациялық тізімдерінің болуы. 

 
 

 
 

 
 

 
 

25 

Білім беру ұйымдарында педагогтің кәсіби қызметіне:1) соттың заңды 

күшіне енген үкіміне сәйкес педагогтің кәсіби қызметін жүзеге асыру 

құқығынан айырылған;2) іс-әрекетке қабілетсіз немесе әрекетке 

қабілеті шектеулі деп танылған, соның нәтижесінде қызметкердің 

еңбек қатынастарын жалғастыру мүмкіндігі жоқ;3) психиатриялық 

және (немесе) наркологиялық жазбалардан тұратын медициналық 

қарсы көрсетілімдері бар;4) техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы 

құжаттары жоқ;5) адам өлтіргені, денсаулыққа қасақана зиян 

келтіргені, адамдардың денсаулығына және имандылыққа, жыныстық 

қолсұғылмаушылыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін, 

экстремистік немесе террористік қылмыстар, адам саудасы үшін 
сотталғандығы бар немесе болған, қылмыстық қудалауда жүрген 

немесе қудалауда болған адамдарды жұмысқа орналастыруға жол 

бермеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Қорытынды аттестаттаудан өткен азаматтарға мемлекеттiк үлгідегі 

білім туралы құжаттардың берілуінің объективтілігін растайтын 

педагогикалық кеңес хаттамаларының, негізгі орта білім туралы және 

жалпы орта білім туралы аттестаттарды беру және есепке алу 

кітабындағы жазбалардың болуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

9-сынып білім алушыларының негізгі орта білім беру және 11-сынып 

білім алушыларының жалпы орта білім беру деңгейіндегі оқыту курсы 

үшін қорытынды аттестаттау және қорытынды бағалардың 

электрондық хаттамаларының болуы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

9 және 11-сынып білім алушылары бір немесе екі пәннен жылдық 

қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда білім беруді басқару 

органдары белгілеген мерзімде қайта қорытынды аттестаттау 

жүргізілгендігін растайтын материалдарының болуы (өтініштер 

болған жағдайда тексеріледі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 
 Оқудан тыс іс-шаралар ұйымдастырудың және қазақ, орыс және 

ағылшын тілдерінде элективті курстардың ұйымдастырылуын 

растайтын материалдардың болуы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

- Педагогті кәсіби міндеттеріне байланысты емес жұмыс түрлеріне 

тартуға; 
- педагогтің есеп беруін не одан педагогтік лауазымдық міндеттеріне 

байланысты емес ақпаратты талап етуге; 
- педагогке тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 

міндеттемесін жүктеуге жол бермеу (өтініштер болған жағдайда 

тексеріледі).жағдайда тексеріледі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 
Ұйым басшысы бұйрығының және тәлімгерлікті ұйымдастыру 

жөніндегі қызметті растайтын құжаттардың болуы. 
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