
 

Бекітемін  
Ғылыми әдістемелік кеңес 

төрайымы_______Ж. Слямбекова 

                             «___»_________ 2018ж. 

 

Колледжішілік «Үздік педагог-2018» конкурсының ережесі 

1. Жалпы ережелер 

1. Осы «Үздік педагог» атағын беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Білім туралы» 

2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 8-3) 

тармақшасына сәйкес әзірленген. 

2. Қағидалар меншік нысандарына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, 

педагогикалық қызметте жоғары жетістіктері бар мектепке дейінгі тәрбиелеу мен 

оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдарының (бұдан әрі – білім беру ұйымдары) педагог 

қызметкерлеріне «Үздік педагог» атағын беру тәртібін айқындайды. 

3. Педагог кәсібінің мәртебесін арттыру және кәсіби қызметте жоғары жетістіктері бар 

педагогтерге сыйақы беру мақсатында «Үздік педагог» атағын беру үшін конкурс 

(бұдан әрі - Конкурс) өткізіледі. 

4. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады: 

      1) Конкурстық комиссия – колледжішілік облыстық кезеңге Конкурстың 

жеңімпазын анықтау және Конкурстың келесі кезеңдеріне қатысу үшін ұсыным ұсыну 

үшін құрылатын комиссия (бұдан әрі - Комиссия). 

       2) Конкурсқа қатысушы – осы Қағидаларға сәйкес Конкурсқа қатысуға құжаттарын 

ұсынған білім беру ұйымының штаттағы педагог қызметкері; 

      3) педагог портфолиосы – педагогтің білім беру қызметіндегі жеке кәсіби 

жетістіктері, оқушыларының оқуы мен тәрбиесі және дамуының нәтижесі, педагогтің 

белгілі бір уақыт аралығындағы білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесі ұсынылған 

жеке папкасы; 

     4) Конкурстық комиссия – облыстық кезеңге Конкурстың жеңімпазын анықтау 

және Конкурстың келесі кезеңдеріне қатысу үшін ұсыным ұсыну үшін құрылатын 

комиссия (бұдан әрі - Комиссия). 

      5) Облыстық конкурстық комиссия – Конкурс жеңімпазын анықтау және оған 

«Үздік педагог» атағын беру үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі құратын комиссия (бұдан әрі - Республикалық комиссия); 

      6) сыйақы – білім беру ұйымының Конкурста жеңіске жеткен педагогіне 

қайтарымсыз берілетін ақша; 

      7) эссе – белгілі бір тақырып бойынша жеке әсерді, идеяларды білдіретін шағын 

көлемді ойлар, шығарма. 

2. «Үздік педагог» атағын беру тәртібі 

5. Атақ білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне жыл сайын конкурстық негізде 

беріледі. 

6. Атақ бір адамға бес жыл ішінде бір реттен артық берілмейді. 

7. Конкурсқа мынадай талаптарға сай келетін: 

 

 
Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының 

«Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі» 

коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны   

Сапа менеджметі жүйесі 

Колледжішілік «Үздік педагог-

2018» конкурсының ережесі 
 

Басылым 1 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319_#z950
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319_#z950


      1) білім беру ұйымдарының штаттағы педагог қызметкері болып табылатын;  

      2) Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды тапсыру сәтінде кемінде бес жыл үзіліссіз 

педагогикалық өтілі бар Қазақстан Республикасының азаматтары қатысады.  

8. Конкурс жыл сайын үш кезеңде өткізіледі: 

      1) I кезең – колледжішілік, жыл сайын сәуірде өткізіледі, онда екінші кезеңге 

қатысуға ұсынылған Конкурс жеңімпаздары айқындалады; 

      2) II кезең – облыстық, жыл сайын мамырда өткізіледі, онда үшінші кезеңге 

қатысуға ұсынылған Конкурс жеңімпаздары айқындалады; 

      Конкурсқа қатысушыларды бағалау үшін құрамы тиісті білім беруді басқару 

органының бұйрығымен бекітілетін Комиссия құрылады. 

      Комиссия колледждің әкімшілік қызметкерлерінен, тәжірибелі педагогтерден, 

педагогикалық шеберлік кәсіби конкурстарының жеңімпаздарынан, сондай-ақ 

қоғамдық ұйымдардың өкілдерінен құрылады. 

      Комиссия төрағасы, төраға орынбасары және хатшы Комиссия мүшелерінен 

сайланады. 

      3) III кезең – республикалық, жыл сайын тамыз-қыркүйекте өткізіледі, онда 

Конкурс жеңімпаздары айқындалады. 

9. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне (бұдан әрі – Министрлік) 

ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының және «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» дербес білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері тиісті білім беру 

ұйымының ұсынымы негізінде Конкурстың III кезеңіне қатысады. 

3. Конкурсқа қатысушылардың кәсіби қызметтегі жетістіктері  

мынадай критерийлер бойынша бағаланады: 

1) педагогтің кәсіби құзыреттілігі (біліктілікті арттыру, инновациялық білім беру 

технологияларын, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану, 

кәсіби конкурстарға қатысу, зерттеу жұмыстарының нәтижелері (әзірлемелер, 

жарияланымдар, жарияланған әдістемелік құралдар, қатысушының «Мен – қазіргі заман 

педагогімін» атты эссесі) туралы мәлімет); 

2) педагогтің өңірлердегі, республикадағы білім беруді дамытуға қосқан үлесі 

(мемлекеттік білім беру жобаларын педагогикалық практикаға енгізу жұмыстары, 

қызметінің бағыты бойынша оқу-әдістемелік кешендер, авторлық бағдарламалар әзірлеу, 

инновациялық педагогикалық идеяларды насихаттау); 

3) оқушылар мен тәрбиеленушілер жетістіктерінің оң серпінінде көрсетілген 

педагогикалық қызметтің нәтижелілігі (оқушылардың оқу жетістіктерін мониторингілеу, 

қорытынды аттестаттау, оқушылар мен тәрбиеленушілердің пәндік олимпиадалардағы, 

конкурстардағы, ғылыми-практикалық конференциялардағы, спорт жарыстарындағы, 

музыкалық конкурстардағы жетістіктері); 

4) педагогтің кәсіби шеберлігін және жеке тұлғасын бағалау (әкімшіліктің, 

әріптестердің, оқушылардың, тәрбиеленушілердің, олардың ата-аналарының, әлеуметтік 

әріптестердің, ғылыми, педагогикалық өкілдердің, шығармашылық қоғамның пікірлері, 

әдістемелік өнімдерге рецензия, алғыс хат, мақтау қағаздары, дипломдар) 

4. Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттар тізімі: 

1) педагог портфолиосы; (электронды және баспа түрінде қабылданады 

2) конкурсқа қатысушының өзінің педагогикалық қызметі туралы талдау есебі;  

3) эссе; 

4) электрондық тасымалдағыштағы сабақтар (компакт-дискілерде). 

Педагогикалық қызметтің материалдары оқу тілінде ұсынылады. 

 

5. Колледжішілік «Үздік педагог- 2018» конкурсы 12.04. 2018 ж. өтеді. 

1. Педагогикалық эссе 06.04.2018 ж. қабылдандады. 
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2. Электрондық тасымалдағыштағы сабақтар (компакт-дискілерде). 06.04.2018 ж. 

қабылдандады. 

3. Қатысушының өзінің педагогикалық қызметі туралы талдау есебі (педагог 

портфолиосын қорғау). 5 минут 12.04. 2018 ж. өтеді. 

 

 

Директордың ғылыми-әдістемелік  

жұмыс жөніндегі орынбасары                                                                                      Р. Жакашев 

                                                                                                 

                                                      «___»_________ 2018ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бекітемін  
Ғылыми әдістемелік кеңес 

төрайымы_______Ж. Слямбекова 

                             «___»_________ 2018ж. 

 

Внутриколледжный конкурс «Лучший педагог-2018»  

1. Общие положения 

      1. Настоящие Правила присвоения звания «Лучший педагог» (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с подпунктом 8-3) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 

июля 2007 года «Об образовании». 

      2. Правила определяют порядок присвоения звания «Лучший педагог» педагогическим 

работникам организаций дошкольного  воспитания и обучения, начального, основного 

среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования 

(далее - организаций образования) независимо от форм собственности и ведомственной 

подчиненности, имеющим высокие достижения в педагогической деятельности. 

      3. С целью повышения статуса профессии педагога и вознаграждения педагогов, 

имеющих высокие достижения в профессиональной деятельности, проводится конкурс на 

присвоение звания «Лучший педагог» (далее – Конкурс).      

 4. В настоящих Правилах используются следующие понятия:      1) Конкурсная 

комиссия – комиссия, создаваемая для определения победителя данного этапа Конкурса и 

предоставления рекомендации для участия в областном этапе Конкурса (далее – Комиссия); 

      2) участник Конкурса – штатный педагогический работник организации образования, 

предоставивший в соответствии с настоящими Правилами документы на участие в 

Конкурсе; 

      3) портфолио педагога – индивидуальная папка, в которой представлены его личные 

профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты обучения и 

воспитания и развития его учеников, вклад педагога в развитие системы образования за 

определенный период времени; 

      4) Областная конкурсная комиссия – комиссия, создаваемая для определения победителя 

данного этапа Конкурса и предоставления рекомендации для участия в Республиканском  

этапе Конкурса (далее – Комиссия); 

      5) вознаграждение – деньги, безвозмездно предоставляемые педагогу организацией 

образования, победившему в Конкурсе; 

      6) эссе-сочинение, размышление небольшого объема, которое выражает индивидуальные 

впечатления, идеи по определенной теме. 

2. Порядок присвоения «Лучший педагог» 

      5. Звание присваивается ежегодно на конкурсной основе педагогическим работникам 

организаций образования.  

      6. Звание не может присваиваться одному и тому же лицу более одного раза в течение 

пяти лет. 

     7. В Конкурсе участвуют граждане Республики Казахстан,  соответствующие следующим 

требованиям: 

 

 

Коммунальное государственное казенное предприятие 

«Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж» 

управления образования Восточно-Казахстанского 

областного акимата   

Система менеджмента качества 
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 1) являющиеся штатными педагогическими работниками организаций образования;  

      2) имеющие непрерывный педагогический стаж не менее пяти лет на момент 

представления документов для участия в Конкурсе. 

     8. Конкурс проводится ежегодно в три этапа: 

1) I этап –внутриколледжный, проводится ежегодно в апреле, где определяются 

победители Конкурса, рекомендуемые для участия во втором этапе; 

2) II этап – областной, проводится ежегодно в мае, где определяются победители 

Конкурса, рекомендуемые для участия на третьем этапе. 

      Для оценивания участников Конкурса, создается Комиссия, состав которой утверждается 

приказом соответствующего органа управления образованием.  

      Комиссия формируется из числа сотрудников административной службы, опытных 

педагогов, победителей профессиональных конкурсов педагогического мастерства, а также 

представителей общественных организаций. 

      Председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются из числа  

членов Комиссии. 

      3) III этап – республиканский, проводится ежегодно в августе-сентябре, где 

определяются победители Конкурса. 

9) Педагогические работники организаций образования подведомственные Министерству 

образования и науки Республики Казахстан (далее – Министерство) и автономной 

организации образования  «Назарбаев Интеллектуальные школы» участвуют на III этапе 

Конкурса на основании рекомендации соответствующей организации образования.  

3.  Достижения в профессиональной деятельности участников Конкурса на 

оцениваются по следующим критериям: 

1) профессиональная компетентность педагога (сведения о повышении квалификации, 

использовании инновационных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, участие в профессиональных конкурсах, 

результаты исследовательской работы (разработки, публикации, опубликованные 

методические пособия, эссе участника на тему «Я – современный педагог»); 

2) личный вклад педагога в развитие образования региона, республики (работа по 

внедрению в педагогическую практику государственных образовательных проектов, 

разработка авторских программ, учебно-методических комплексов по направлению 

деятельности, пропаганда инновационных педагогических идей); 

3) результативность педагогической деятельности, отраженная в положительной динамике 

достижений учащихся и воспитанников (мониторинг учебных достижений, итоговой 

аттестации учащихся, достижения учащихся или воспитанников в предметных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, спортивных 

соревнованиях, музыкальных конкурсах); 

4) оценка профессионального мастерства и личности педагога (отзывы администрации, 

коллег, учащихся, воспитанников, их родителей, социальных партнеров, представителей 

научной, педагогической, творческой общественности, рецензии на методическую 

продукцию, благодарственные письма, грамоты, дипломы). 

 

    4. На конкурс предоставляются следующие документы:  

1) портфолио педагога (в электронном и на бумажных носителях); 

2) аналитический отчет участника конкурса о своей педагогической деятельности; 

3) эссе; 
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4) уроки на электронных носителях (компакт-дисках); материалы педагогической 

деятельности предоставляются на языке обучения. 

 

Внутриколледжный конкурс «Лучший педагог - 2018» проводится 12.04. 2018 г. 

    1. Педагогическое эссе принимается до 06.04.2018 г. 

    2. Уроки на электронных носителях (компакт-дисках) до 06.04.2018 г; 

    3. Аналитический отчет участника конкурса о своей педагогической деятельности  (защита 

портфолио педагога)  5 минут 12.04.2018 г.; 

 

 

 

Зам. директора по НМР                                                                                               Р. Жакашев 

 

                                                                                                                 «___»_________ 2018ж 
 

 

 
                                                                                         

 


