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«ҤЗДІК КАБИНЕТ- 2018»   

КАБИНЕТ БАЙҚАУЫНЫҢ ЕРЕЖЕСІ 

 

1. Жалпы ережесі 
1.1. Осы  Ереже «Үздік кабинет-2018» тақырыбындағы колледжішілік кабинет 

байқауының (бұдан әрі - Байқау) мақсат-міндеттерін, ұйымдастыру және өткізу 

тәртібін белгілейді. 

2. Байқаудың мақсаттары мен міндетттері: 
         Байқау мақсаты: педагогтардың кәсіби деңгейін арттыру, кәсіби педагогикалық 

шығармашылықтарын ынталандыру және инновациялық идеялар мен жетістіктерді 

насихаттау. 

         Байқау міндеттері: 

2.1. Оқытушылардың кәсіби-тұлғалық және шығармашылық әлеуетін іске асыруға және 

дамытуға көмектесу 

2.2. Оқытушылардың белсенді кәсіби және азаматтық ұстанымдарын ынталандыру 

2.3. Жеке және кәсіби тәжірибемен бөлісу мүмкіндігін жасау 

2.4. Инновациялық педагогикалық тәжірибені жинақтау, тарату. 

3. Байқауға қатысушылар 
3.1. Пән оқытушылары мен кабинет меңгерушілері 

4. Байқауды ұйымдастыру комитеті 
4.1. Байқау материалдарын колледж әкімшілігі құрамынан құрылған комиссия мүшелері 

қарастырады. 

4.2. Байқауды ұйымдастыру комитеті жеңімпаздардың тізімін даярлайды және хабардар 

етеді. 

4.3. Байқау жеңімпаздары «Үздік кабинет-2018» дипломмен марапатталады, байқау 

қорытындысы бойынша жоғарғы нәтиже көрсеткен алғашқы 15 кабинетке  арнайы 

номинациялар тағайындайды. 

4.4. Байқауды ұйымдастыру комитеті әділетті бағалауға, критерийлер бойынша бағалауға, 

жеңімпаздарды белгіленген уақыттан бұрын жарияламауға міндетті. 

5. Байқаудың өткізілу тәртібі 

1-кезең  01.04.2018 - 30.04.2018 ж. 

2-кезең  10.05.2018 - 20.05.2018 ж. жеңімпаздарды анықтау, сараптау және марапаттау. 

6. Бағалау критерийлері: (балл) 

1. Кабинет құжаттамасы: 

- кабинет паспорты                 1-10 

- оқу - жоспарлау құжаттамасы 1-10 

- кабинеттің даму  жоспары 1-10 

- қауіпсіздік бойынша ереже, журнал  1-10 

2. Кабинет кітапханасы       1-10 

3. Кабинетті жабдықтау:  

 - стендтердің болуы  1-10 

 - гүл отырғызу   1-10 
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 - кабинеттің  санитарлық ережелер мен нормаларға сәйкес болуы 1-10 

4. Кабинеттің эстетикалық безендірілуі  1-10 

5. Әдістемелік құралдар қоры: 

- әдістемелік бұрыштар       1-10 

- көрнекі құралдар қоры  1-10 

- электронды құралдар қоры  1-10 

- тақырыптық папкалар        1-10 

6. Жалпы қортынды балл 

7. Жауапты 

     Байқауды ұйымдастыруға және өткізуге жауапты директордың оқу ісі жөніндегі 

орынбасары  Ж.Слямбекова 
 

Директордың ғылыми-әдістемелік  

жұмыс жөніндегі орынбасары                                                                               Р. Жакашев 

                                                                                                 

                                               «___»_________ 2018ж. 

 

 


