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БАСТАУЫШ, НЕГІЗГІ ОРТА ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ОРТА          
БІЛІМ БЕРУДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН 

ІСКЕ АСЫРАТЫН БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫН 
ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ АККРЕДИТТЕУ 

СТАНДАРТТАРЫ 

Негізгі ережелер 

1. Қолданылу саласы

1.1 Осы стандарттар оқу орындарына және бастауыш, негізгі орта және 
жалпы орта білім берудің халықаралық бағдарламаларын іске асыратын 
білім беру ұйымдарын (бұдан әрі мектептерді) институционалдық 
аккредиттеуді жүргізуге қойылатын талаптарды айқындайды. 

1.2 Осы стандарттар мектептерді олардың мәртебесіне, ұйымдық-
құқықтық нысанына, ведомстволық бағыныштылығына және меншік 
нысанына қарамастан институционалдық аккредиттеу рәсімін жүргізген 
кезде қолданылады. 

1.3 Осы стандарттарды сонымен қатар мектептер өз-өзін бағалау және 
өз қызметін мониторингілеу, даму стратегиялары мен жоспарларын, сондай-
ақ тиісті ішкі нормативтік құжаттамасын әзірлеу үшін пайдалана алады. 

2. Нормативтік сілтемелер

Осы стандарттарда мынадай нормативтік құқықтық актілерге 
сілтемелер пайдаланылды: 

2.1 «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 
шілдедегі № 319-III Заңы. 

2.2 «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 
жылғы 9 қарашадағы № 603-II Заңы. 

2.3 «Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі № 61-IV Заңы. 

2.4 «Халықаралық мектеп мәртебесін беру қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 6 ақпандағы № 207 
қаулысы. 



3. Терминдер мен анықтамалар

Осы стандарттарда «Білім туралы», «Техникалық реттеу туралы» 
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес терминдер мен анықтамалар 
қолданылады.  

Оларға қосымша осы стандарттарда мынадай анықтамалар белгіленген: 
3.1 Институционалдық аккредиттеу (білім беру ұйымдарын) – 

аккредиттеу органының олардың сапасы туралы объективті ақпарат беру 
және оны арттырудың тиімді тетіктерінің болуын растау мақсатында, білім 
беру қызметтерінің белгіленген аккредиттеу стандарттарына 
(регламенттеріне) сәйкестігін тану рәсімі.  

3.2 Аудит – келісілген критерийлердің орындалу дәрежесін белгілеу 
мақсатында аудит (тексеру) куәлігін алудың және оларды объективті 
бағалаудың жүйелі тәуелсіз құжатталған процесі.  

3.3 Мүдделі тұлғалар – білім беру ұйымына тікелей немесе жанама 
түрде қатысы бар және білім беру ұйымының қызметіне мүдделі немесе 
ықтимал қызығушылық таныта алатын жеке және заңды тұлғалар тобы, атап 
айтқанда, бұл білім алушылар, оқытушылар, қызметкерлер, білім 
алушылардың ата-аналары (қамқоршылары), жергілікті мемлекеттік 
органдар, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі, 
жұмыс берушілер, талапкерлер, басқа да қазақстандық және шетелдік білім 
беру ұйымдары.  

3.4 Институционалдық аккредиттеу – аккредиттеу органының 
білім беру ұйымының сапасын мәлімделген мәртебеге және аккредиттеу 
органының белгіленген стандарттарына сәйкестікке бағалау процесі. 

3.5  Халықаралық білім беру бағдарламасы – жетекші шет елдерде 
танылған және табысты іске асырылып отырған, белгілі шетелдік жоғары 
оқу орындарына – бұл бойынша дайындықты қазақстандық білім беру 
ұйымы жүзеге асыратын, жоғары білім беру саласындағы рейтингтердің 
көшбасшыларына түсуге құқық беретін білім беру бағдарламасы. 

3.6  Білім беру қызметтерінің мониторингі – білім беру қызметінің 
процестері мен рәсімдері туралы деректерді жинау және талдау. 

3.7  Білім беру бағдарламасы – білім берудің оқытудың мақсатын, 
нәтижелері мен мазмұнын, білім беру процесін ұйымдастыруды және 
оларды іске асыру тәсілдері мен әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау 
критерийлерін қамтитын негізгі сипаттамаларының бірыңғай кешені; 

3.8 Мектептер қызметін аккредиттеуден кейін мониторингілеу –
Аккредиттеу Кеңесі аккредиттеу туралы шешім қабылдағаннан кейін және 
аталған шешімнің қолданылуы аяқталғанға дейін жүзеге асырылатын, 
мектептің осы стандарттарда (7-14-тармақтар) баяндалған НААР/IAAR 



талаптарын орындауын мониторингілеу. 
3.9 Тұтынушы – өнім немесе қызметтер алатын ұйым немесе тұлға 

(білім алушылар, олардың ата-аналары, жұмыс берушілер, мемлекет). 
3.10 Рәсім – қызметті немесе процесті жүзеге асырудың ресми 

белгіленген тәсілі. 
3.11 Нәтижелілік – жоспарланған қызметті іске асыру және 

жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу дәрежесі. 
3.12 Сапа жүйесі – ұйымдағы белгіленген ережелер мен қабылданған 

әдістемелерге сәйкес сапа менеджментінің белгілі бір функцияларын 
орындайтын бөлімшелер мен лауазымды тұлғалардың жиынтығы.  

3.13 Білім беру бағдарламасы және/немесе білім беру ұйымы 
шыққан ел – шет мемлекетте әзірленген халықаралық білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары жағдайында, шыққан 
ел болып білім беру ұйымы іске асыратын білім беру бағдарламасы 
әзірленген ел не филиалы жергілікті білім беру ұйымы болып табылатын бас 
ұйым тіркелген және білім беру қызметі оның нормаларына сәйкес жүзеге 
асырылатын ел табылады.    

3.14 Тұтынушылардың қанағаттануы – тұтынушылардың олардың 
талаптарын орындау дәрежесін қабылдауы. 

3.15 Басқару құжаттамасы – жоспарлау, процестерді басқару, 
әртүрлі рәсімдерді қолдану бойынша құжаттама, құрылымдық бөлімшелер 
туралы ережелер, лауазымдық нұсқаулықтар.  

3.16 Оқу жоспары – мектеп іске асыратын халықаралық білім беру 
бағдарламаларының ерекшелігіне сәйкес әзірлеген, оқу пәндерінің құрамын, 
оларды зерделеудің дәйектілігін және осы уақытқа бөлінген жалпы көлемін, 
сондай-ақ сыныптар бойынша білім деңгейін ескере отырып, білім 
алушылардың апта сайынғы ең жоғары жүктемесін айқындайтын құжат.  

3.17 Тиімділік – қол жеткізілген нәтиже мен пайдаланылған ресурстар 
арасындағы арақатынас. 



4. Белгілеулер мен қысқартулар 
 
Осы стандартта «Білім туралы», «Техникалық реттеу туралы» 

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қысқартулар 
пайдаланылады. 

Осы Стандартта мынадай белгілер мен қыскартулар пайдаланылады: 
МЖМБС – мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары; 
НААР/IAAR – Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі. 
 
 
5. Институционалдық аккредиттеуді жүргізу рәсімі 
 
5.1 Жоғары оқу орнының құқық белгілеуші және рұқсат құжаттарының 

көшірмелерін қоса бере отырып, институционалдық аккредиттеуді жүргізуге 
өтінім беруі.  

5.2 НААР/IАAR білім беру ұйымының өтінімдерін қарастыруы. 
5.3 НААР/IAAR мектепті институционалдық аккредиттеу рәсімін бастау 

туралы шешім қабылдауы. Аккредиттеу жүргізу туралы Агенттік пен мектеп 
арасында шарт жасасу. 

5.4 Білім беру ұйымының басшылығы және НААР/IAAR 
институционалдық аккредиттеуді жүргізу теориясы, әдістемесі және 
технологиясы мәселелері бойынша арнайы семинарларда білім беру 
ұйымының ішкі сарапшыларына институционалдық аккредиттеу 
критерийлері мен рәсімдерін түсіндіру үшін оқытуды ұйымдастырады.  

5.5 Білім беру ұйымының НААР/IAAR белгілеген талаптарға сәйкес 
өзін-өзі бағалауды жүргізуі және өзін-өзі бағалау туралы есепті (қазақ, орыс 
және ағылшын тілдерінде) НААР/IAAR-ға электрондық нұсқада және 
тілдердің әрқайсысы үшін қағаз нұсқасында 1 данада жіберуі.  

5.6 НААР/IAAR мектептің өзін-өзі бағалау бойынша есебін талдаудың 
негізінде келесі шешімдер қабылдауға құқылы: 

−  өзін-өзі бағалау жөніндегі есептің материалдарын пысықтау 
қажеттігі туралы ұсынымдар әзірлеу; 

− сыртқы сараптамалық бағалау жүргізу; 
− өзін-өзі бағалау жөніндегі есептің осы стандарттардың 

критерийлеріне сәйкес келмеуіне орай, институционалдық аккредиттеу 
рәсімін өткізудің мүмкін еместігіне байланысты аккредиттеу мерзімін кейінге 
қалдыру. 

5.7 НААР/IAAR аккредиттеу жалғастырылған жағдайда мектепті 
бағалауды жүргізу үшін НААР/IAAR бас директоры бекітетін сыртқы 
сараптау комиссиясын (бұдан әрі – ССК) құрады.  



5.8 НААР/IAAR аккредиттеу жалғастырылған жағдайда білім беру 
ұйымымен институционалдық аккредиттеуді жүргізудің мерзімдерін және 
ССК сапарының бағдарламасын келіседі.  

5.9 Комиссия сапарының ұзақтығы әдетте 3-5 күн құрайды. Сапар 
барысында білім беру ұйымы Қызмет көрсету туралы шартқа сәйкес ССК 
жұмысы үшін жағдай жасайды:  

- комиссия мүшелерінің әрқайсысы үшін өзін-өзі бағалау туралы есептің 
электрондық және қағаз нұсқасын ұсынады;   

- НААР/IАAR өкілімен келісім және ССК мүшелерінің саны бойынша 
қажетті ұйымдастыру техникасын ұсынады; 

- ССК Сапар бағдарламасына сәйкес ССК-ның инфрақұрылым мен 
ресурстарды қарауын, кездесулерін, сауалнамаларын, сұхбаттарын және 
басқа да жұмыс түрлерін ұйымдастырады; 

- сұратылған ақпаратты ұсынады; 
- ССК жұмысының фото және бейнетүсірілімін ұйымдастырады; 
- сапар соңында жоспарланған іс-шаралардың өткізілуін растайтын ССК 

жұмысы туралы бейнеролик дайындайды; 
- мектеп қызметі туралы ақпаратты қамтитын презентация ұсынады. 
5.10 Сапар аяқталысымен сыртқы сараптау комиссиясы мектепті бағалау 

жөнінде есеп және ССК сапарының барысы туралы презентация дайындайды. 
Білім беру ұйымы Аккредиттеу Кеңесінің отырысы үшін білім беру 
ұйымының қысқаша сипаттамасын және ССК сапарының барысы туралы 
ақпаратты қамтитын бейнеролик дайындайды.  

5.11 Есеп ССК сапарының сипаттамасын, НААР/IAAR стандарттары 
критерийлерінің қимасында мектеп қызметінің сәйкестігін қысқаша 
бағалауды, мектепке қызметті жақсарту және сапаны қамтамасыз ету 
бойынша ұсынымдарды, Аккредиттеу Кеңесіне ұсынымдарды қамтиды. 
Аккредиттеу Кеңесіне ұсыныстар мектептің мәртебесі (аккредиттеу/ 
аккредиттемеу) туралы ұсынымды және аккредиттеудің ұсынылатын 
мерзімін қамтиды.  

5.12 Ұсынымдарды қоса алғанда, ССК есебін ССК мүшелері алқалы 
түрде әзірлейді.  

5.13 Аккредиттеу Кеңесінің институционалдық аккредиттеу туралы 
шешім қабылдауы үшін негіз болып сыртқы сараптау комиссиясының 
мектепті бағалау жөніндегі есебі және білім беру ұйымының қызметін өзін-
өзі бағалау туралы есебі табылады.  

5.14 Сыртқы сараптама комиссиясының төрағасы сыртқы сараптама 
комиссиясы сапарының қорытындылары бойынша Аккредиттеу Кеңесінің 
алдында сөз сөйлейді. Объективті себеп болған жағдайда, НАР/IAAR бас 
директоры Аккредиттеу Кеңесінің отырысына баяндамамен қатысуы үшін 



сыртқы сараптама комиссиясының мүшесін тағайындайды. Сыртқы сараптау 
комиссиясының төрағасын ауыстыру НААР/IAAR бас директорының 
бұйрығымен ресімделеді.  

5.15 НААР/IAAR Аккредиттеу Кеңесінің айрықша құзыретіне білім 
беру ұйымын аккредиттеу немесе аккредиттеуден бас тарту туралы 
шешімдер қабылдау жатады. Аккредиттеу кеңесінің құрамы оның қызметі 
туралы Ережеге сәйкес айқындалады. Отырыс кворум болған жағдайда 
өткізіледі. Аккредиттеу Кеңесі сыртқы сараптама комиссиясының 
ұсынымына сәйкес келмейтін негізделген шешім қабылдауға құқылы.  

Аккредиттеу Кеңесі шешімдер қабылдайды: 
- аккредиттеу: 

- 1 жыл – жалпы критерийлер сақталған, бірақ кейбір кемшіліктер мен 
жақсарту мүмкіндіктері болған кезде; 

- 3 жыл – тұтастай алғанда оң нәтижелер кезінде, бірақ жекелеген 
кемшіліктер мен жақсарту мүмкіндіктері болған кезде;  

- 5 жыл – жалпы алғанда оң нәтижелер кезінде. 
- аккредиттемеу. 

5.16 Аккредиттеу Кеңесі оң шешімін қабылдаған кезде, НАР/IАAR білім 
беру ұйымына шешімнің нәтижелері бар ресми хат және НААР/IAAR бас 
директоры қол қойған, мектепті институционалдық аккредиттеу туралы 
куәлік жібереді. Бұдан әрі мектепті аккредиттеу туралы шешім 
аккредиттелген білім беру ұйымдарының тізіліміне (2-ші Тізілім) енгізу үшін 
ҚР БҒМ-не жіберіледі және НААР/IAAR веб-сайтында орналастырылады. 
Сондай-ақ веб-сайтта сыртқы сараптау комиссиясының есебі 
орналастырылады.  

Аккредиттеу туралы куәлік алғаннан кейін білім беру ұйымы өз 
сайтында өзін-өзі бағалау жөніндегі есепті орналастырады. 

5.17. Аккредиттеу Кеңесі теріс шешім қабылдаған кезде НААР/IАAR 
білім беру ұйымына шығарылған шешімі бар хат жібереді.  

5.18. Білім беру ұйымы қызмет көрсету туралы шартқа және 
апелляциялар мен шағымдарды қарау жөніндегі комиссия туралы Ережеге 
сәйкес белгіленген тәртіппен НААР/IAAR-ға Аккредиттеу Кеңесінің 
шешіміне апелляция түсіре алады. Сыртқы сараптау комиссиясының және 
Агенттік өкілдерінің құзыреттілігіне күмән туындаған немесе сыртқы 
сараптау комиссиясының мүшелері жіберген өрескел бұзушылық болған 
жағдайда, білім беру ұйымы НААР/IAAR-ға шағым түсіре алады. 

  



6 Институционалдық аккредиттеудің одан кейінгі рәсімдері 

6.1 НААР/IAAR Аккредиттеу Кеңесі оң шешім қабылдаған жағдайда, 
білім беру ұйымы НААР/IAAR-ға сыртқы сараптау комиссиясының 
ұсынымдары шеңберінде сапаны жақсарту және жетілдіру жөніндегі іс – 
шаралар Жоспарын (бұдан әрі – Жоспар) ұсынады, оған бірінші басшы қол 
қояды және мөрмен расталады, сондай-ақ НААР/IAAR-мен қызметтер 
көрсету туралы шарт жасасады. Шарт пен Жоспар аккредиттеуден кейін 
мониторингілеу жүргізу үшін негіз болып табылады. 

6.2 Білім беру ұйымдарының/білім беру бағдарламаларының 
аккредиттеуден кейінгі мониторингі рәсімі жөніндегі Ережеге сәйкес, 
аккредиттелген білім беру ұйымдары Жоспарға сәйкес аралық есептерді 
дайындауы тиіс. Аралық есептер аккредиттеуден кейінгі мониторинг 
жүргізудің болжамды күніне дейін НААР/IAAR-ға жіберіледі. 

6.3 Мектеп қызметінің аккредиттеуден кейінгі мониторингі мынадай 
түрде жүргізіледі: 

Аккредиттеу туралы куәліктің 
қолданылу мерзімі 

3 жыл 5 жыл 

Аралық есепті ұсыну кезеңділігі 1,5 жылдан 
кейін бір рет 

Әр екі жылдан 
кейін екі рет 

Сапар 1 рет 2 рет 

6.4 Жоспар мен мектепке қатысты НААР/IAAR қойған талаптар 
орындалмаған, сондай-ақ білім беру ұйымында жүргізілетін өзгерістер 
туралы ақпарат беру болмаған жағдайда, Аккредиттеу Кеңесі мынадай 
шешімдер қабылдауға құқылы: 

- мектепті институционалдық аккредиттеудің қолданылуын уақытша 
тоқтата тұру; 

- 2-ші Тізілімінің тізімінен алып тастау арқылы мектептің 
аккредиттеуін кері қайтарып алу, бұл бұрын қол жеткізілген барлық 
аккредиттеу нәтижелерінің күшінің жойылуына әкелуі мүмкін. 

6.5 Білім беру ұйымы НААР/IAAR-мен қызметтер көрсету туралы 
шартқа қол қоймаудан көрінген, аккредиттеуден кейінгі мониторинг 
жүргізуден бас тартқан жағдайда, 6.4-тармаққа сәйкес НААР/IAAR 



Аккредиттеу Кеңесі аккредиттеу мәртебесінің қолданылуын тоқтату және 
кері қайтарып алу туралы шешім қабылдауға құқылы.   

6.6 Аккредиттеу мерзімінен бұрын тоқтатылған және кері қайтарып 
алынған жағдайда, білім беру ұйымының мектепті аккредиттеуді кері 
қайтарып алу туралы шешім қабылданған сәттен бастап бір жыл ішінде 
НААР/IAAR-ға аккредиттеуге өтінім беруге құқығы жоқ. 

7. № 1 стандарт – Басқару мен басшылықтың тиімділігі

7.1 Жалпы ережелер 

7.1.1 Мектептің қызметі жарғымен, мектептің даму жоспарымен, оқу 
бағдарламаларымен және басқа да нормативтік құжаттармен анықталады.  

7.1.2 Мектепте іске асырылатын халықаралық білім беру 
бағдарламалары халықаралық білім беру кеңістігінде белгілі болуы және 
танылуы тиіс. 

7.1.3 Мектеп қызметінің осы стандарттың критерийлеріне сәйкестігін 
бағалау:  

7.1.3.1 мектептің қолданыстағы даму жоспарларын (және/немесе 
дамуын айқындайтын стратегиялық құжаттарын) және оларды іске асыру 
мониторингінің нәтижелерін талдау; 

7.1.3.2 мектептің қызметін айқындайтын ішкі нормативтік құжаттар 
кешенін қалыптастыру және қайта қарау тетігін талдау; 

7.1.3.3 ақпараттық ресурстарды талдау; 
7.1.3.4 ресурстық қамтамасыз ету тетігін және басқарудың тиімділігін 

қамтамасыз етуге бағытталған ұйымдық құрылымды талдау; 
7.1.3.5 мектеп басшылығының кәсіби біліктіліктерінің сәйкестігін 

талдау және лауазымдық міндеттерді бөлу; 
7.1.3.6 ішкі және сыртқы ортаны, нарықты және олардың мектеп 

қызметіне әсерін талдау; 
7.1.3.7 мектептің ақпараттық ресурстарын, материалдық-техникалық 

базасын зерттеу; 
7.1.3.8 педагогтерден, қызметкерлерден, білім алушылардан, мектеп 

түлектерінен және басқа да мүдделі тұлғалардан сұхбат алу, сауалнамалау 
негізінде жүргізіледі. 



7.2 Бағалау критерийлері 

7.2.1 Мектепті басқару мектептің даму жоспарында айқындалған, білім 
беру сапасына, оның тұрақты дамуына (бірінші кезекте білім алушылардан, 
ата-аналардан (қамқоршылардан), қызметкерлерден және келушілерден 
кері байланыс арқылы), білім алушылардың жеке ерекшеліктері мен 
қабілеттерін есепке алуға, мектептегі өзара қарым-қатынастың оң 
атмосферасына, тіршілік әрекеті жағдайларын қамтамасыз етудің жоғары 
деңгейіне, мектеп аумағында қауіпсіз жүруіне және қызметіне әсер ететін 
нақты институционалдық мақсаттар мен міндеттер арқылы жүзеге 
асырылады. 

7.2.2 Мақсаттар мен міндеттер мектептегі және одан тыс жерлердегі 
жағдайды объективті, толық және фактілерге негізделген талдауға 
негізделуі тиіс.  

7.2.3 Мектеп білім беру сапасын және оқытушылардың кәсіби дамуын 
басқаруды қамтамасыз етеді, білім беру процесі қажеттіліктерінің 
қанағаттандырылуы және ресурстардың жеткіліктілігі дәрежесін бағалауды 
жүргізеді.  

7.2.4 Мектепті басқару арнайы институционалдық тетіктер арқылы 
жүзеге асырылады. 

7.2.5 Мектепті басқару өзіне процестерді басқаруды және жобаларды 
басқаруды қосады. 

7.2.6 Мектеп басшылығы қызметтің әртүрлі аспектілерін анықтайтын 
саясат пен рәсімдерді әзірлейді. 

7.2.7 Мектепті басқарудың мақсаттары, міндеттері мен тетіктері ресми 
түрде бекітілуі, мүдделі тұлғалардың пікірінің қатысуымен үнемі қайта 
қаралуы тиіс. 

7.2.8 Мектеп басшылығы басқарушылық шешімдер қабылдау кезінде 
мүдделі тұлғалардың (оқушылардың, оқытушылардың, ата-аналардың және 
сыртқы мүдделі тұлғалардың) пікірлері мен мүдделерін ескеруі тиіс. 

7.2.9 Мектеп басшылығы жақын болашақта жалпы білім беру 
ұйымының алдында тұруы мүмкін әлеуетті тәуекелдер, қиындықтар 
туралы, сондай-ақ мектептің әлсіз және күшті жақтары туралы нақты 
түсінікке ие болуға тиіс. 

7.2.10 Мектеп басшылығы тәуекелдерді басқару негізінде балама іс-
қимыл жоспарларын құруды қарастырады. 

7.2.11 Мектеп басшылығы білім беру процесінің барлық 
қатысушыларының барлық шешімдерді уақтылы және сапалы орындауын 
нақты бақылауға, шешімдердің орындалуына мониторинг тетігін жолға 
қоюға, олардың орындалуына жауапкершілікті айқындауға, сондай-ақ 



мектеп басшылығы шешімдерін іске асырудың әсерін тұрақты өлшеуді 
жүргізуге тиіс.  

7.2.12 Мектеп өз қызметін, оның ішінде бағыттар, құрылымдық 
бөлімшелер мен алқалы органдардың қызметі бойынша бағалаудың 
кезеңділігін, нысандарын және әдістерін белгілеуге тиіс. 

8. № 2 стандарт - Қауіпсіздік пен амандық

8.1  Жалпы ережелер 

8.1.1 Мектеп білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 
қорғау, денсаулығын сақтау бойынша шараларды қамтамасыз етеді. 

8.1.2 Білім беру процесін іске асыру барысында оқушылардың өміріне 
және денсаулығына қауіп төнбеуі тиіс. 

8.1.3 Мектеп қызметінің осы стандарттың критерийлеріне сәйкестігін 
бағалау:  

8.1.3.1 қолданыстағы мектеп саясаты мен рәсімдерін және олардың 
іске асырылуын мониторингілеу қорытындыларын талдау; 

8.1.3.2 қауіпсіздік пен амандықты анықтайтын ішкі нормативтік 
құжаттарды талдау; 

8.1.3.3 оқушылардың қауіпсіздігін және амандығын қамтамасыз ететін 
тұлғалардың кәсіби біліктіліктерінің сәйкестігін талдау; 

8.1.3.4 мектептің ішкі ортасын, материалдық және психологиялық 
ахуалын талдау; 

8.1.3.5 мектептің ақпараттық ресурстарын, материалдық-техникалық 
базасын зерттеу; 

8.1.3.6 педагогтармен, қызметкерлермен, мектеп түлектерімен және 
басқа да мүдделі тұлғалармен сұхбаттасу, сауалнамалау негізінде 
жүргізіледі. 

8.2  Бағалау критерийлері 

8.2.1 Мектеп білім алушылардың денсаулығын қорғау, олардың 
қауіпсіздігі, аурулардың алдын алу мәселелеріне назар аударуға тиіс. 

8.2.2 Мектеп жақсы мінез-құлық қалыптастыру бойынша мақсатты іс-
қимыл жасайды. 

8.2.3 Мектеп білім алушылардың өзі осыларды қалыптастыруға 
ұмтылатын қасиеттерінің тізбесін айқындайды. 

8.2.4 Мектеп педагогтардың және мектеп қызметкерлерінің білім 
алушылардың қауіпсіздігін және әл-ауқатын қамтамасыз етудегі рөлін 



түсінеді және оның сақталуын қамтамасыз етеді. 
8.2.5 Мектеп білім алушылардың қауіпсіздігін және әл-ауқатын 

қамтамасыз ету шеңберінде сыртқы құзыретті органдармен өзара 
әрекеттеседі және белгіленген тәртіппен қамтамасыз етуді растайды. 

8.2.6 Мектеп қызметкерлерді қауіпсіздік пен амандық саласында 
тексеруді және оқытуды ұйымдастырады. 

8.2.7 Мектептің құқық бұзушылықтардың алдын алуға, балаларды 
қорғауға, олардың денсаулығына, қауіпсіздігіне, жақсы мінез-құлыққа 
жәрдемдесуге және мінез-құлықпен проблемалар туындаған жағдайда 
тәртіптік шараларға байланысты қолданыстағы және практикада белсенді 
түрде жүзеге асырылатын іс-шаралары болуға тиіс. 

8.2.8 Мектептің қауіпсіздік пен амандық саласындағы саясаттары 
егжей-тегжейлі жазылуға тиіс – атап айтқанда, мектеп қабырғасынан тыс 
өткізілетін іс-шараларда білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жөніндегі шаралар жазылуға тиіс; әрбір жеке саясат үшін оны іске асыруға 
жауапты органның/лауазымды адамның болуы; осы саясаттардың 
ережелерін орындау бойынша бақылауды жүзеге асыру және білім 
алушылар мен қызметкерлердің денсаулығын қамтамасыз ету жөніндегі 
талаптардың, сондай-ақ құзыретті органдардың қолданыстағы 
нормативтерінің сәйкестігін анықтау. 

8.2.9 Мектепте төтенше жағдайлар кезінде эвакуациялау бойынша 
егжей-тегжейлі рәсім жолға қойылуы (мысалы, білім алушыларды, 
қызметкерлерді және мүмкіндігі шектеулі келушілерді ғимараттардан 
эвакуациялау бойынша арнайы шаралар көзделген болуы) тиіс. Осы рәсімге 
сәйкес эвакуациялау жағдайында іс-әрекеттерді орындап, пысықтау 
бойынша жаттығулар үнемі өткізіліп тұруға тиіс.  

8.2.10 Мектеп мектепте денсаулық үшін қауіпсіз жуғыш құралдардың 
және басқа да химиялық реагенттердің қолданылуын қамтамасыз етуге тиіс. 

8.2.11 Мектеп білім алушыларды салауатты, дұрыс теңдестірілген 
тамақпен қамтамасыз етуге тиіс. 

8.2.12 Мектеп білім алушылардың оқу жүктемесін қоса алғанда, білім 
беру процесінің еңбек сыйымдылығын қадағалап отыруға тиіс.  

8.2.13 Мектеп білім алушылар мен мектеп қызметкерлерінің 
денсаулығына, қауіпсіздігіне және әл – ауқатына төнетін қатерлерге жүйелі 
түрде талдау жүргізуге тиіс – бұдан басқа бұл статистиканы талдауды, оқу-
жаттығулар өткізуді, сыртқы ортадан (эпидемиядан) туындайтын қатерлерді 
талдауды, өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жабдықтардың 
тозуын талдауды, сондай-ақ суды, ауаны тазартуды және т. б. білдіруі 
мүмкін.  

8.2.14  Мектепттің нақты, формалданған және барлық білім 



алушыларға қолжетімді мінез-құлық кодексі немесе іске асырылуын 
оқытушылар мен қызметкерлер қадағалауы тиіс ережелер жиынтығы болуға 
тиіс. Мінез-құлық ережелерін бұзу немесе, керісінше, жүйелі лайықты 
мінез-құлық жағдайлары туындаған жағдайда, мектептің осы мәліметтерді 
мектептің мамандандырылған тіркелімдерінде (мысалы, тәртіптік 
бұзушылықтар мен ынталандырулар кітабында) бекіту үшін тиісті рәсімі 
және осы рәсімді жүзеге асыратын органы болуға тиіс. Сондай-ақ, мектептің 
осының көмегімен ережелердің бұзылуы немесе олардың керемет 
орындалуы туралы ақпарат осы мәселелермен айналысатын органның 
басшылығына келіп түсе алатын рәсімі болуға тиіс.  

9. № 3 стандарт - Ақпаратты басқару және есептілік

9.1 Жалпы ережелер 

9.1.1 Мектепте дәлелді шешімдер қабылдау үшін сыртқы және ішкі 
статистикалық мәліметтер мен деректерді жинау және талдау жүйесі болуға 
тиіс. 

9.1.2 Мектеп басшылығы ақпараттың өлшенілуін, сенімділігін, дәлдігін 
және толықтығын қамтамасыз етуге тиіс. 

9.1.3 Мектеп ақпаратты жинау және талдау үшін алуан түрлі әдістерді 
қолданады. 

9.1.4 Ақпаратты басқару және есептілік құрастыру процестерін бағалау: 
9.1.4.1 ақпаратты жинау және талдау әдістері мен нысандарын талдау; 
9.1.4.2 алқалы органдар мен басшылықтың деректер негізінде 

қабылданған шешімдерін талдау; 
9.1.4.3 ақпаратты басқару мақсатымен мектепте пайдаланылатын 

ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық құралдарды тексеру; 
9.1.4.4 білім беру ұйымының ақпараттық ресурстарын қарап тексеру; 
9.1.4.5 білім алушылардан, оқытушылардан және мүдделі тараптардан 

сұхбат алу және сауалнамалау негізінде жүргізіледі. 

9.2 Бағалау критерийлері 

9.2.1 Мектеп білім алушылармен, қызметкерлермен және басқа да 
мүдделі тұлғалармен коммуникация тетігінің болуын, оның ішінде 
жанжалдарды шешу тетіктерінің болуын көрсетуге тиіс.  

9.2.2  Мектеп заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
мен бағдарламалық құралдарды қолдану негізінде ақпаратты жинау, талдау 
және басқару жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге тиіс.  



9.2.3 Мектеп білім алушылар, оқытушылар мен мұғалімдер, ата-аналар 
үшін басшылар мен әкімшіліктің ашықтығы мен қол жетімділігінің 
дәлелдерін көрсетуге тиіс (білім беру ұйымының сайтындағы блогтар, жеке 
мәселелер бойынша ресми қабылдау сағаттары, e-mail қарым-қатынас және 
т.б.).  

9.2.4 Мектеп ол бойынша кез келген мүдделі тұлға оның қызметін 
жақсарту бойынша басшылыққа және басшы органдарға инновациялық 
ұсыныстар жасай алатын байланыс арнасының бар екенін көрсетуге тиіс.  

9.2.5 Мектеп сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесін жақсарту үшін 
өңделген, барабар ақпаратты жүйелі пайдалануын көрсетуге тиіс.  

9.2.6 Мектепте бөлімшелердің, алқалы органдардың қызметінің 
нәтижелілігі мен тиімділігін және олардың өзара әрекеттестігін бағалауды 
қамтитын, ұйымдық құрылымның барлық деңгейлерінде тұрақты есептілік 
жүйесі болуға тиіс.  

9.2.7 Мектеп ақпаратты қорғау тәртібін айқындауды және қамтамасыз 
етуді, оның ішінде ақпаратты талдаудың және деректерді ұсынудың 
дұрыстығы мен уақтылығы үшін жауапты адамдарды айқындауды көрсетуге 
тиіс.  

9.2.8 Білім алушыларды (бұл орынды болған жерде), қызметкерлер 
мен оқытушыларды ақпарат жинау және талдау процестеріне қатыстыру 
маңызды фактор болып табылады. 

9.2.9 Мектеп оқытушылардың, персоналдың және білім алушылардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыру дәрежесін өлшеуді қамтамасыз етуі және 
анықталған кемшіліктерді жоюдың дәлелдерін көрсетуге тиіс. 

9.2.10 Мектеп жинайтын және талдайтын ақпарат: 
9.2.10.1 білім алушылардың нысандар мен түрлер қимасындағы 

контингентінің динамикасын; 
9.2.10.2 білім алушылардың сабақ үлгерімінің деңгейін, жетістіктерін 

және оқудан шығарылуын; 
9.2.10.3 білім алушылардың мектепте білім беру бағдарламасының іске 

асырылуына және оқыту сапасына қанағаттанушылығын; 
9.2.10.4 білім беру ресурстарының және қолдау жүйелерінің білім 

алушылар үшін қолжетімділігін; 
9.2.10.5 түлектердің жоғары оқу орындарына оқуға түсуін ескеруге тиіс. 
9.2.11 Білім алушылардың өкілдері, қызметкерлер және оқытушылар 

өздерінің дербес деректерін өңдеуге келісімін құжат түрінде растауға тиіс. 



10. № 4 стандарт – Білім беру бағдарламалары

10.1 Жалпы ережелер 

10.1.1  Білім беру бағдарламасын іске асыру оқушылардың 
жоспарланған оқыту нәтижелеріне сәйкес келетін білімділігін 
қалыптастыруға бағытталған. 

10.1.2  Мектеп халықаралық білім беру бағдарламасын қазақстандық 
ерекшеліктер мен мәдени дәстүрлерді ескере отырып іске асыруға қойылатын 
өз талаптарын анықтауы тиіс.  

10.1.3 Білім беру бағдарламалары білім алушылардың жеке 
қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін есепке алу мүмкіндігін көздейді.  

10.1.4  Білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау: 
10.1.4.1 оқу жоспарларын, күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды, білім 

беру бағдарламаларын іске асыруды регламенттейтін ішкі нормативтік 
құжаттарды талдау;  

10.1.4.2 оқыту әдістемелерін және оқушының өзіндік танымдық 
әрекетін ұйымдастыруды талдау; 

10.1.4.3 оқушылардан, педагогтардан және мүдделі тараптардан сұхбат 
алу және сауалнама жүргізу; 

10.1.4.4 мектептегі аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтарға 
қатысу нәтижелері; 

10.1.4.5 оқушыларда оқу нәтижелерін бағалаулы жүргізуге бақылау 
жасау әдістемесі мен нәтижелерін талдау негізінде жүргізіледі. 

10.2 Бағалау критерийлері 

10.2.1 Мектептің оқу жоспарын қалыптастырудың, оның жүзеге 
асырылуын бақылаудың және бақылау нәтижелерінің негізінде үнемі қайта 
қарастырудың қағидаттары мен тетіктері көрсетілетін академиялық саясаты 
болуға тиіс.  

10.2.2 Мектеп оқу жоспарына қазақстандық қамтылымды көрсететін 
пәндерді енгізуге тиіс. Қазақстандық қамтылым бұл орынды болған жерде 
барлық оқу пәндерінің мазмұнына қосымша енгізіледі.  

10.2.3  Оқу жоспарын жоспарлаған және оқыту технологиялары мен 
әдістерін анықтаған кезінде, мектеп білім алушылардың жас және 
психологиялық мүмкіндіктерін ескереді. 

10.2.4  Оқу жоспары жекелеген пәндер шеңберіндегі теориялық және 
практикалық сабақтардың үлесін нақты ажыратуы тиіс.  

10.2.5 Мектеп әрбір пән шеңберінде оқуда қиындықтары бар білім 



алушыларды қолдау жөніндегі шараларды, іс-қимылдарды көздеуге тиіс. 
10.2.6 Оқу жоспары әртүрлі оқу жылдарында білім алушыларға 

қойылатын критерийлерді және білім алушыларды бір оқу жылынан (жас 
санаты) екінші оқу жылына жылжыту тетігін көздеуге тиіс. 

10.2.7  Оқу жоспары әртүрлі оқу жылдарының білім алушыларына 
қойылатын критерийлерді және білім алушыларды оқудың бір жылынан (жас 
категориясынан) басқа жылына жылжыту тетігін қарастыруға тиіс. 

10.2.8 Оқу жоспары «жайлы дағдыларды» және білім алушыларға 
ересек өмірлерінде қажет болатын дағдыларды – коммуникативтік 
дағдыларды, қоғамдық дағдыларды, мінез-құлық дағдыларын, мақсатқа 
ұмтылушылықты, көшбасшылық дағдыларды қалыптастыруға жәрдемдесуге 
тиіс.  

10.2.9  Оқу жоспары ересек сыныптардың (бейіндік мектеп 
сыныптарының) білім алушыларын Қазақстан Республикасының немесе 
мектептің шығу елінің жоғары оқу орындарында оқуды жалғастыруға жүйелі 
дайындауды қамтуға тиіс. 

10.2.10  Мектеп білім алушылардың сыныптан тыс қызметтегі 
жетістіктерін қадағалап, осындай жетістіктерді көтермелеуге тиіс.  

10.2.11  Мектептің білім беру бағдарламаларында өзгерістер енгізу мен 
оларды іске асыру қажеттігін түсіну мақсатында мектепте оқу жоспарының 
мазмұнын, оқыту процесінің сапасын, жалпы білім беру процесін бағалау 
тұрақты негізде жүргізілуге тиіс.  

10.2.12  Оқу жоспарын сыртқы және ішкі мүдделі тұлғалар талқылауы 
керек, оны талқылауға сыртқы сарапшылар да қатыстырылуға тиіс.  

11. №5 стандарт – Педагогикалық ұжым және оқытудың тиімділігі

11.1 Жалпы ережелер 

11.1.1  Педагогикалық ұжымды қалыптастырудың және дамытудың 
кадр саясаты: 

11.1.1.1 педагогтың мәртебесіне сәйкес келеді және оны қолдау 
жөніндегі шараларды қамтиды; 

11.1.1.2 жауапкершілікті, лауазымдық міндеттерді және біліктілік 
талаптарын айқындайды; 

11.1.1.3 мектептің педагогтарын, әкімшілік-басқарушылық персоналын 
және қызметкерлерін дамытуға және олардың біліктілігін арттыруға 
бағытталған іс-шараларды қамтиды; 

11.1.1.4 әлеуетті тәуекелдерді ескереді; 
11.1.1.5 персоналды басқарудың ұйымдық және функционалдық 



құрылымын және оны дамытуды, соның ішінде кадрларды іріктеу жүйесін 
регламенттейді; 

11.1.1.6 педагогтардың біліктілігінің білім беру бағдарламаларының 
қажеттіліктеріне сәйкестігін қамтамасыз етеді; 

11.1.1.7 педагогтарды ынталандыру, жаңа педагогтар мен 
қызметкерлерді бейімдеу, қызметкерлерге қатысты аттестаттау және 
тәртіптік шаралар қолдану, қызметкерлерді жұмыстан шығару рәсімі 
тетіктерінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді; 

11.1.1.8 қызметкерлердің этикалық мінез-құлық, жүріс-тұрыс 
қағидаттарын қамтиды. 

11.1.2 Осы стандарттың критерийлеріне сәйкестікті бағалау: 
11.1.2.1 лауазымдық міндеттерді, құқықтарды, жауапкершілікті, кәсіби 

даму мен біліктілік арттыруды, ынталандыру, бейімдеу, жұмыстан шығару 
жүйесін және басқа кадр мәселелерін айқындайтын құжаттарды талдау; 

11.1.2.2 сабақ беру әдістемелерін айқындайтын құжаттарды талдау; 
11.1.2.3 педагогтардан, қызметкерлерден және басшылықтан сұхбат 

алу; 
11.1.2.4 этикалық мінез-құлық, корпоративтік мәдениет туралы 

деректер негізінде жүргізіледі. 

11.2 Бағалау критерийлері 

11.2.1  Мектеп қызметке кіріскендерді жүйелі түрде тексеруді және 
мектептің жұмыс істеп жүрген қызметкерлерін жеке басын растау, 
сотталғандығының болмауы, айналасындағыларға қауіп төндіру және еңбек 
ету қабілеті тұрғысынан денсаулық жағдайы, мектеп орналасқан елде, 
сондай-ақ қызметкерлердің туған елінде жұмыс істеуге рұқсатының болуы, 
кәсіби және жеке қасиеттері тұрғысынан қызметкерлердің біліктілігі мен 
сипаттамалары тұрғысынан үнемі тексеріп отыруды жүргізуге тиіс. 
Қызметкерлерді толық тексеру қатаң түрде қызметкер еңбек міндеттерін 
орындай бастағанға дейін жүргізілуі тиіс. Барлық жұмыс істейтін 
қызметкерлерді үнемі тексеру персоналмен байланысты тәуекелдерді 
барынша азайтуға тиіс.  

11.2.2 Мектептің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
мектептің барлық жұмыс істеп жүрген қызметкерлерінің, сондай-ақ барлық 
бұрынғы мектеп қызметкерлерінің тізімдері мен жеке істері болуға тиіс. 
Жеке істе оқытушылардың біліктілігін растайтын құжаттар, барлық 
тексерулердің нәтижелері, басшылықтың және/немесе әріптестердің 
қызметкердің кәсіби міндеттерін орындау деңгейі және жеке бас қасиеттері 
туралы мінездемесі, сондай-ақ оның толық түйіндемесі қамтылуы тиіс.  



11.2.3  Мектепте әрбір қызметкердің (оның ішінде мектептің басшы 
органдары мүшелерінің) кәсіби біліктілік стандарттарының ресми бекітілген 
жиынтығы болуға тиіс, онда қызметкердің кәсіби жарамдылығына 
қойылатын талаптардан басқа, сондай-ақ қызметкерлерді жоғарыда аталған 
жан-жақты тексеруден табысты өтуге қойылатын талаптар көрсетілуге тиіс.  

11.2.4 Мектеп педагогтың моделін айқындауға және сәйкестікті 
бағалауды жүргізуге тиіс. 

11.2.5  Мектеп онда педагогтың тиісті мәртебесін қамтамасыз ету үшін 
қолданылатын шараларды көрсетуге тиіс. 

11.2.6  Мектеп сабақ берудің білім берудің мақсаттары мен оқыту 
нәтижелеріне қол жеткізуге қосқан үлесін мониторингілеуді жүргізуге тиіс. 

11.2.7  Мектеп озық оқытушыларды жоғарылатуды және сіңірген 
еңбектерін тануды көрсетуге тиіс.  

11.2.8 Мектеп оқытушыларға сабақ беретін пән саласында мерзімді 
біліктілік арттыру мүмкіндігін беруге тиіс. 

11.2.9  Мектеп оқытушылардың ғылыми-әдістемелік және 
шығармашылық жұмысқа қатысуын көрсетуге тиіс. 
 11.2.10 Мектеп педагогтың педагогикалық жүктемесінің барлық 
құрамдас бөліктерін анық айқындауға, оны жоспарлауға және оны орындау 
критерийлерін айқындауға тиіс. 
 11.2.11 Әрбір оқытушының міндеті білім мен дағдыларды беру ғана 
емес, сонымен қатар білім алушыларды психологиялық қолдау, оларды 
мінез-құлық ережелері мен нормалары шеңберінде тәрбиелеу де болып 
табылады, ал мектептің міндеті барлық оқытушылардың осы қосымша 
рөлдерді орындағанына көз жеткізуден тұрады. Бұл процесте мектептің әр 
қызметкері мен басшысы үшін нақты анықталған рөлдер қарастырылуға тиіс.  
 11.2.12 Осы халықаралық білім беру бағдарламасын іске асыруда 
тәжірибесі бар оқытушыларды оқытушылық қызметке тарту маңызды фактор 
болып табылады.  

12. № 6 стандарт – Білім алушылар

12.1 Жалпы ережелер 

12.1.1. Мектеп білім алушылар контингентін қалыптастыру саясатын 
көрсетуге тиіс.  

Мектеп білім алушылар контингентін қалыптастыру тәртібін: 
- білім беру бағдарламаларының өзгешелігін, 
- топтың барынша көп шамасын, 



- қолда бар материалдық-техникалық, ақпараттық ресурстарды, кадр 
әлеуетін талдауды негізге ала отырып айқындайды. 

12.1.2  Мектеп білім алушылардың білімін, оның ішінде функционалдық 
сауаттылығын қалыптастыруға ықпал ететін және білім алушылардың жеке 
қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескеретін оқыту ортасын жасайды.   

12.1.3 Мектеп педагогтер мен психологтардың консультацияларын және 
үлгермеудің алдын алу жөніндегі шараларды іске асыруды қоса алғанда, 
білімді тиімді қалыптастыру үшін жағдай жасайды.  

12.1.4  Осы стандартты бағалау: 
12.1.4.1 білім беру процесін регламенттейтін нормативтік құжаттарды 

талдау; 
12.1.4.2 білім алушылардың жеке істерін, журналдарды, бұйрықтарды 

талдау; 
12.1.4.3 оқу процесін ақпараттық сүйемелдеуді қоса алғанда, оқыту 

саласын тексеру; 
12.1.4.4 білім алушылардың сауалнамасын жүргізу және сұхбат алу 

негізінде жүргізіледі. 

12.2 Бағалау критерийлері 

12.2.1 Мектеп қабылдау, оқудан шығару, сыныптан сыныпқа көшіру 
ережелерін қоса алғанда, контингентті қалыптастыру тетігін айқындауға тиіс. 
Ақпарат білім алушылар мен мүдделі тұлғаларға қолжетімді болуы, 
жариялануы және Интернет-ресурстарда орналастырылуы тиіс.  

12.2.2 Мектеп жетістіктердің сапасын, оның ішінде білім 
алушылардың функционалдық сауаттылығын бағалау әдіснамасын таңдауға 
және оны қолдануды негіздеуге тиіс.  

12.2.3 Мектептегі білім мен дағдыларды бағалау жүйесі емтихан 
алушыларға білім алушылардың алған білімдерін ғана емес, сонымен қатар 
дағдыларды (яғни білімді практикада қолдана білу біліктілігін) қаншалықты 
меңгеретінін, жауапкершілік пен әділеттілік сезімін тексеруге мүмкіндік 
беруге тиіс.  

12.2.4  Мектеп білім алушының қоғамда толыққанды өмір сүру үшін 
қажетті «жайлы» дағдыларды қамтитын моделін қалыптастыруға тиіс. 

12.2.5  Мектепте оқыту Қазақстан Республикасының негізгі 
жалпыадамзаттық, мемлекеттік және саяси құндылықтарын білуге және 
құрметтеуге; демократия құндылығына; этникалық, діни, нәсілдік және саяси 
төзімділікке; адам құқықтарын құрметтеуге және т. б. баулуға тиіс.  

12.2.6 Мектеп оқытудың нәтижелерін нақты айқындауға тиіс. 
12.2.7 Мектепте білім алушылардың білімін бағалауды жүргізу рәсімі 



болуға тиіс: атап айтқанда, емтихандарды өткізу кезінде емтихан 
тапсырмалары мен емтихан үй-жайларына шектеулі қолжетімділікті 
қамтамасыз ету рәсімі; білім алушылардың емтихан жұмыстарының және 
олардың бағаларының құпиялылығы; емтихандар өткізілетін үй-жайларға 
(мысалы, зертханалар мен спорт залдарына) қойылатын талаптар; тікелей 
емтихан өткізілгеннен кейін білім алушылардың бағаларын олардың 
назарына жеткізу рәсімі; қайтадан өткізілетін емтиханды жүргізу рәсімі мен 
оған қатысу ережелері, сондай-ақ  апелляция түсіру рәсімі; білім 
алушылардың емтихан кезіндегі мінез-құлық ережелері болуға тиіс.   

12.2.8 Оқыту нәтижелерін (білімділікті, оның ішінде функционалдық 
сауаттылықты) сыртқы бағалау рәсімдерінің болуы маңызды фактор болып 
табылады.  

12.2.9 Мектеп білім беру бағдарламасында жоспарланған білім мен 
дағдылардан басқа, білім алушыларға өздерінің коммуникативтік және 
шығармашылық қабілеттерін, жеке және әлеуметтік жауапкершілік сезімін 
тануға және дамытуға көмектесетін жан-жақты оқытуды қамтамасыз етуге 
тиіс.  

12.2.10 Мектеп оқытушылардың оның қажеттіліктері мен 
проблемаларына сүйене отырып, әрбір білім алушымен жеке тіл табысуын 
қамтамасыз етуге тиіс.  

12.2.11 Мектеп барлық білім алушылардың салыстырмалы сабақ 
үлгерімін қамтамасыз етуге тиіс. 

12.2.12 Мектеп орналасқан елдегі басқа мектептермен немесе басқа 
елдердегі ұқсас оқу жоспарлары бар мектептермен үлгерімді жүйелі түрде 
салыстыруы керек-салыстыру жалпы мектептің қаншалықты тиімді екенін 
түсінуге мүмкіндік береді.  

12.2.13 Мектеп осының көмегімен үлгерім пәндер, ағымдар, жас 
қимасында қадағаланатын нақты тетікті, сондай-ақ мектеп бойынша 
үлгерімді бағалау нәтижелері негізінде шешімдер қабылдау процесін 
айқындауға тиіс. 

12.2.14 Мектеп білім алушылардың тұлғалық өсу сапасының 
қалыптасуына: білім алушылардың рухани, моральдық, әлеуметтік және 
мәдени дамуына және оларға әсер ететін факторларға мониторинг жүргізуге 
тиіс. 

12.2.15 Мектепте оқыту білім алушыларға өз білімін дамытуға (яғни 
білімгің мөлшері мен сапасындағы тұрақты ілгерілеуді көрсетуге), өзін-өзі 
бағалауды (жеке күшті және әлсіз жақтарын түсіну), өзіне және өзінің 
біліміне сенімділікті, моральдық және құндылық бағдарларын (дұрыс пен 
бұрысты ажырата білу, әділдік сезімінің болуы), жеке және әлеуметтік 
жауапкершілікті (өмірдегі мақсат, қоғамға жәрдемдесу), бастамашылдықты 



(түрлі іс-шараларды ұйымдастыруға қатысу) дамытуға мүмкіндік беруге тиіс. 

13. № 7 стандарт – Ата-аналармен өзара әрекеттестік

13.1 Жалпы ережелер 

13.1.1. Мектеп ата-аналармен және оларды алмастыратын адамдармен 
білім беру мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған өзара әрекеттестік 
саясатын көрсетуге тиіс.  

13.1.1  Өзара әрекеттестік оқушылардың мүдделерінде жүзеге 
асырылуы, олардың халықаралық білім беру бағдарламасында көзделген 
білім беру нәтижелеріне тиімді қол жеткізуіне жәрдемдесуге тиіс.  

13.1.2  Осы стандартты бағалау: 
13.1.2.1 білім беру процесін регламенттейтін ішкі нормативтік 

құжаттарды талдау; 
13.1.2.2 білім алушылардың жеке істерін, журналдарды, бұйрықтарды 

талдау; 
13.1.2.3 оқу үрдісін ақпараттық сүйемелдеу; 
13.1.2.4 білім алушылардан және ата-аналардан (қамқоршылардан) 

сұхбат алу және сауалнамалау негізінде жүргізіледі. 

13.2 Бағалау критерийлері 

13.2.1  Мектеп ата-аналармен және қамқоршылармен байланыс және 
өзара әрекеттестік жиілігін, мазмұнын және тетіктерін анықтап, оларды 
бағалауды жүзеге асыруға тиіс.  

13.2.2  Мектеп білім алушылардың ата-аналарымен (қамқоршыларымен) 
сындарлы өзара қарым-қатынасты сақтауға және кері байланысты жүзеге 
асыруға тиіс.  

13.2.3  Мектеп ата-аналардың (қамқоршылардың) назарына білім беру 
бағдарламаларының мақсаттарын, оларды іске асырудың ерекшеліктері мен 
шарттарын жеткізуге тиіс.  

13.2.4  Мектеп ата-аналарға (қамқоршыларға) білім алушылардың сабақ 
үлгерімі мен мінез-құлқы туралы есептерді тұрақты түрде жіберіп отыруға, 
мүмкіндіктер мен әлеуетті тәуекелдер туралы уақтылы хабар беруге тиіс. 

13.2.5  Мектепте ата-аналардың (қамқоршылардың), білім алушылардың 
мүдделерін көрсететін және ата-аналардың қажеттіліктері мен күтулерін 
білдіруге белгілі бір өкілеттіктері бар формалданған ұйым жүйелі негізде 
жұмыс істеуге тиіс. 

13.2.6  Ата-аналарға (қамқоршыларға) бұл орынды болған жерде 



мектептің өмірі мен қызметіне қатысу мүмкіндігі берілуге тиіс. Ата-
аналардың (қамқоршылардың) білім алушылардың ата-аналар 
(қамқоршылар) ұйымы арқылы шағым түсіру, петиция жолдау және т.с. 
мүмкіндігі болуға тиіс. 

13.2.7  Маңызды фактор ата-аналардың (қамқоршылардың) мектепті 
басқару процесіне қатыстырылғандығы болып табылады. 

13.2.8  Мектеп сұрастырудың, сауалнама жүргізудің, ата-аналармен 
(қамқоршылармен) сұхбаттасудың көмегімен өз қызметін және ата-
аналармен өзара әрекеттесу сапасын тәуелсіз бағалауды үнемі және жүйелі 
түрде жүргізіп отыруға тиіс. 

13.2.9  Мектеп ата-аналарға (қамқоршыларға) арналған ақпаратты, 
соның ішінде өзінің веб-сайтында ұсынып отыруға тиіс. 

13.2.10   Мектепте шағымдармен жүгінудің анық, ашық (білім 
алушыларға, ата-аналарға (қамқоршыларға) еркін қолжетімді және түсінікті) 
және тиімді болып табылатын формалданған рәсімі бар болуға тиіс. 

13.2.11   Мектепте шағымдарды қарастыру шешімдері бойынша 
апелляция рәсімі бекітілуі керек, ол басқалармен қатар, жоғары тұрған 
органда қанағаттандырылмаған шағымдарды қарастыру мектеп 
басшылығының жиналысы аясында жүргізіле ме екендігін, шағымды одан 
әрі қарастырудың қалай жүргізілетінін, шағымды қайта қарастыратын 
органның қалай құрылатынын, осы органның тәуелсіздігі/объективтілігі 
кепілдіктің қалай берілетіндігін, шағымды қайта қарастыру рәсіміне мектеп 
басшылығынан және мектептің меншік иесінен тәуелсіз адамдардың қатыса 
ма екендігін сипаттайды.  

13.2.12   Мектеп шағымдардың, оларды қарастыру процесінің, 
шағымдарды қарастыру нәтижелерінің негізінде қоғамдық шешімдер 
қабылдаудың құпиялылығын және барлық осы материалдарға әртүрлі 
адамдардың қол жеткізу рәсімін қамтамасыз етуге тиіс.  

14. № 8 стандарт – Жұртшылыққа ақпарат беру

14.1 Жалпы ережелер 

14.1.1 Мектеп мектептің жұмысы, халықаралық білім беру 
бағдарламаларын іске асырудың жағдайлары мен ерекшеліктері, білім беру 
мақсаттары туралы жұртшылыққа ақпарат беруін көрсетуге тиіс. 

14.1.2 Мектеп өзінің қызметін анықтық, ашықтық, барлық мүдделі 
тұлғалардың мектептің қызметіне қатыстырылғандығы және хабардар 
етілгендігі, бастамашылдық, тұрақты даму және өзгеріп отыратын 
жағдайларға бейімделу қағидаттарының негізінде іске асыруға тиіс. 



14.1.3 Осы стандартты бағалау: 
14.1.3.1 ақпарат ағындарын регламенттейтін ішкі нормативтік 

құжаттарды талдау; 
11.1.3.2 ақпарат ағындарын, БАҚ, Интернет-ресурстарды талдау 

негізінде жүргізіледі. 

14.2. Бағалау критерийлері 

14.2.1 Жұртшылыққа ақпарат беру мектептің білім беру 
бағдарламаларын іске асыруының халықаралық тәжірибесі туралы ақпараттың 
таралуына жәрдемдесуге тиіс. 

14.2.2 Жұртшылыққа ақпарат беру Қазақстанның білім беру 
саласындағы саясатының іске асырылуына жәрдемдесуге тиіс. 

14.2.3 Мектеп ата-аналар (қамқоршылар) және үшінші тұлғалар үшін 
сенімді ақпараттың берілуін қамтамасыз етуге тиіс. 

14.2.4 Мектептің мүдделі тұлғалардың әртүрлі аудиториялары үшін 
келесі сипаттағы мәліметтерді тарататын, мүдделі тұлғаларға ақпарат берудің 
алуан түрлі көздері (веб-сайт, call-center, проспекттер және т.с.) болуға тиіс: 

14.2.4.1 мектеп қызметкерлері мен басшылығының ата-аналарға 
(қамқоршыларға) және жұртшылыққа арналған байланыс деректері; 

14.2.4.2 ата-аналарға (қамқоршыларға) және Қазақстан 
Республикасының тексеруші органдарына арналған, қолданыстағы бекітілген 
саясаттар, рәсімдер, қаулылар; 

14.2.4.3 мектептің қолданыстағы оқу жоспары, жалпы алғанда оқыту 
процесінің, жекелеген пәндер қимасында тақырыптар мен күнтізбелік оқыту 
кестесінің сипаттамасы; 

14.2.4.4 білім алушылардың қауіпсіздігі мен амандығын қамтамасыз 
ету жөнінде ақпарат; 

14.2.4.5 ата-аналарға (қамқоршыларға), білім алушыларға және 
Қазақстан Республикасының қадағалаушы органдарына арналған, біліктілік 
және мектептің қызметкерлері мен оқытушыларына қойылатын талаптарға 
сәйкестік туралы ақпарат; 

14.2.4.6 мектептің қаржылық ахуалы туралы ақпарат. 

15. № 9 стандарт – Қаржы

15.1 Жалпы ережелер 

15.1.1  Мектеп орнықтылық, тиімділік, нәтижелілік, басымдық, 
ашықтық, жауапкершілік, өкілеттіктерді табыстау, қаржыландыру жүйесінің 



аражігін ажырату және дербестік қағидаттарын іске асыру дәрежесін 
көрсетеді.  

15.1.2  Қаржылық тұрақтылықты бағалау қаржылық есептілікті 
(бухгалтерлік балансты, кірістер мен шығыстар туралы есепті) талдау, 
сондай-ақ бухгалтерлік есеп және қаржылық талдау қызметінің 
қызметкерлерімен, мектеп бөлімшелерінің басшыларымен және мүдделі 
тұлғалармен сұхбат негізінде жүзеге асырылады. 

15.2 Бағалау критерийлері 

15.2.1  Мектеп қаржылық тұрақтылығы мен өміршеңдігін көрсетуге 
тиіс. 

15.2.2  Мектеп қаржылық ағындарды дамытуын және басқару 
жоспарларының дәйектілігін көрсетуге тиіс. 

15.2.3 Мектеп өз бюджетінің жоспарлануын, тәуекелдерді бағалауды 
және дамудың баламалы жоспарларын қалыптастыруды ескере отырып, 
қысқа мерзімді және орта мерзімді жоспарлардың болуын көрсетуге тиіс.  

15.2.4  Мектеп басшылығы тұрақты тәуелсіз сыртқы аудиттің және 
қаржы жылының қорытындыларын шығарудың, сондай-ақ осы 
қорытындылардың негізінде шешімдер қабылдаудың жүргізілуін көрсетуге 
тиіс.  

15.2.5  Мектеп бюджетті бөлудің ашықтығын және оның тиімділігін 
қамтамасыз етуге тиіс. 

16. № 10 стандарт – Ресурстар: материалдық-техникалық және
ақпараттық 

16.1 Жалпы ережелер 

16.1.1  Материалдық-техникалық және ақпараттық ресурстарды үнемі 
жақсарту білім беру сапасын қамтамасыз ету факторы және мектептің 
тұрақты дамуының кепілі болып табылады.  

16.1.2  Материалдық-техникалық және ақпараттық ресурстарды қоса 
алғанда, мектептегі оқу ортасы мәлімделген даму жоспарына және білім 
беру мақсаттарына, іске асырылатын халықаралық білім беру 
бағдарламаларына сәйкес келуге тиіс.  

16.1.3 Мектептер педагогтер мен оқушылардың ғылыми-әдістемелік, 
шығармашылық жұмыстары үшін жағдай жасайды.  

16.1.4  Мектеп мектептің аумағында оқу және жұмыс істеу үшін 



қолайлы жағдай жасауды қамтамасыз етуге тиіс. Инфрақұрылымды 
тиісінше дамыту оқушылардың, педагогтердің, қызметкерлердің және басқа 
да мүдделі тұлғалардың инфрақұрылымға қанағаттануын мониторингілеу 
нәтижелеріне сүйене отырып жүргізілуге тиіс.  

16.1.5 Материалдық-техникалық және ақпараттық ресурстардың 
сапасын бағалау:  

16.1.5.1 кітапхана ресурстарының (кітап қорының) барабарлығының 
сәйкестігін, жоғары жылдамдықты байланыстың, автоматтандырылған 
ақпараттық жүйенің, ақпараттандыру және жұртшылықпен байланыс жасау 
жүйесінің, зертханалық және оқу жабдықтарының, бағдарламалық 
құралдардың болуын талдау; 

16.1.5.2 мектептің материалдық-техникалық және ақпараттық 
ресурстарын зерттеу, білім алушылармен, педагогтармен, ата-аналармен 
және мүдделі тараптармен сұхбаттасу және сауалнамалау негізінде 
жүргізіледі.  

16.2 Бағалау критерийлері 

16.2.1  Мектептегі негізгі коммуникация желілері (электр, су, газ, ауа 
беру, кәріз, байланыс желілері, сыртқы дренаж) өте жақсы функционалды 
күйде болуға тиіс, олардағы жөндеу және жарамдылықты тексеру үнемі 
және жүйелі түрде жүргізілуі тиіс, мектеп басшылығының байланыс 
желілерінің мектеп қажеттіліктеріне сәйкестігіне кепілдік беруді 
қамтамасыз ету жөнінде формалданған рәсімі болуға тиіс.  

16.2.2  Мектепте жалпы мектептің және соның ішінде жекелеген 
қызметкерлерінің қалыпты қызметін қамтамасыз ету тетігі: температураны 
бақылау, суды тазарту, инфрақұрылымның зақымдануын жою бойынша 
жедел жөндеу жұмыстарын жүргізу, қар мен жаңбыр суын жинау, 
коммуникация желілеріндегі аварияларды жою жолға қойылуға тиіс.  

16.2.3  Мектеп басшылығы мүмкіндігі шектеулі білім алушылардың, 
қызметкерлер мен келушілердің ғимаратқа және жеке үй-жайларға кіруінің 
жағдайларын қарастыруға тиіс.  

16.2.4  Мектепте санитарлық-гигиеналық үй-жайлар, спортпен 
айналысуға және тамақ ішуге арналған үй-жайлар олардың гигиенасы және 
мектеп бар білім алушылардың, қызметкерлер мен келушілердің осындай 
саны үшін олардың өткізу әлеуетінің жеткіліктілігі тұрғысынан өте жақсы 
жағдайда ұсталуға тиіс. 

16.2.5   Мектеп білім алушылар мен мектеп қызметкерлерінің 
тамақтануын ұйымдастыруға тамақ қауіпсіздігі, ішек ауруларының таралу 
қаупін азайту, тамақтанудың пайдалылығы және мектеп ұсынатын тағамның 



сауықтыру әлеуеті тұрғысынан егжей-тегжейлі талаптар қоюға тиіс.  
16.2.6  Мектептің бірі қалмастан барлық үй-жайларында абсолютті 

тазалық сақталуға тиіс. 
16.2.7  Мектепте бос уақытты, әртүрлі ойындар мен тәуелсіз сабақтарды 

өткізу үшін арнайы жабдықталған үй-жайлар орналасуға тиіс.  
16.2.8  Мектеп осында орналасқан ғимарат ұзақ мерзімді жалдау шарты 

негізінде мектептің меншігінде болуы немесе мектепке ұзақ мерзімді жалдау 
шартының негізінде тиесілі болуға тиіс. Мектеп басшылығында білім беру 
процесінің және басқа процестердің сапасына нұқсан келтірместен, үй-
жайларды ауыстыру қажет болған жағдайда нақты ресми бекітілген іс-
қимыл жоспары болуға тиіс.  

16.2.9  Мектептің ғимараты мен барлық үй-жайлары орта және жалпы 
білім берудің білім беру қызметін ұйымдастыру жөніндегі барлық ұлттық 
және халықаралық негізгі жалпы талаптарға сәйкес болуға тиіс – атап 
айтқанда, музыка сабақтарын, жаратылыстану ғылымдары пәндері бойынша 
зертханалық жұмыстарды өткізуге, спорттық және мәдени-бұқаралық 
сабақтар мен іс-шараларды өткізуге арналған арнайы жабдықталған үй-
жайлар бар болуға тиіс; барлық үй-жайлар әртүрлі жас топтарының түрлі 
қажеттіліктерін ескере отырып, осыған арналған арнайы жиһазбен 
жабдықталуға тиіс. 

16.2.10  Кітап қоры мен оқу-әдістемелік қамтамасыз ету оқыту 
тілдеріне, білім беру мазмұнына сәйкес келуі, оның ішінде халықаралық 
білім беру бағдарламасында көзделген оқу пәндерінің тізбесін және оларды 
зерделеудің қиындық деңгейін барынша толық көрсетуге тиіс.  

16.2.11  Мектепте оған мыналар кіретін оқыту ортасы жасалуға тиіс: 
16.2.11.1. білім алушыларды және оқытушыларды бағдарламаларға 

(мысалы, онлайн-оқыту, зертханалық жұмыстар жүргізу, еңбекке баулу, 
бейнелеу өнері және т.с.)  және зияткерлік сұраныстарына (дерекқорлар, 
бейнелерді, музыканы редакциялау және бас.) сәйкес технологиялық қолдау; 

16.2.11.2 академиялық қолжетімділік – білім алушылар 
дербестендірілген интерактивті ресурстарға (оқудан тыс уақытта да 
қолжетімді), сондай-ақ оқу материалдары мен тапсырмаларына қол жеткізе 
алады, сондай-ақ білім алушылардың білімін байқау арқылы өзін-өзі бағалау 
мүмкіндігі қамтамасыз етіледі;  

16.2.11.3 академиялық консультациялар – білім алушыларға қажет 
болған жағдайда халықаралық білім беру бағдарламаларын жоспарлауға 
және орындауға көмектесетін академиялық консультациялар өткізіледі;   

16.2.11.4 кәсіби бағдар беру – білім алушыларға мансап жолдарын 
таңдауда және оларға қол жеткізуде көмек көрсетеді; 

16.2.11.5 қазіргі заманғы техникалық оқу құралдарымен 



жабдықталған, іске асырылатын білім беру бағдарламаларына, санитарлық-
эпидемиологиялық нормалар мен талаптарға сәйкес келетін 
аудиториялардың қажетті саны; 

16.2.11.6 компьютерлік кластардың, оқу залдарының, спорт 
залдарының, мультимедиялық, музыкалық, лингафондық және ғылыми-
әдістемелік кабинеттердің қажетті саны, олардағы орындар саны; 

16.2.11.7 оқыту тілдері қимасында кітап қоры, соның ішінде 
оқытылатын пәндер бойынша қағаз және электрондық нұсқадағы оқу, 
әдістемелік және ғылыми әдебиет, мерзімді басылымдар қоры; 

16.2.11.8 ғылыми және жалпы мәдени деректер қорларының, 
электрондық ғылыми, ғылыми-әдістемелік журналдардың қоры және 
олардың қолжетімділігі; 

16.2.11.9 әзірленетін оқу-әдістемелік құжаттаманың электрондық 
нұсқаларының болуы; 

16.2.11.10 Интернет ресурстарына еркін кіру. 

17. Өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

17.1. Өзгерістер мен толықтырулар қолданыстағы аккредиттеу 
стандартына оны одан әрі жетілдіру мақсатында енгізіледі. 

17.2. Стандартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізуді НААР/IAAR 
жүзеге асырады. 

17.3. Қолданыстағы стандарттарға өзгерістер мен толықтыруларға 
мектеп және басқа мүдделі органдар бастамашылық жасаған жағдайда, 
ұсыныстар мен  ескертулер НААР/IAAR-ға жолданады.  

17.4. НААР/IAAR келіп түскен ұсыныстар мен ескертулерді белгіленген 
тәртіппен олардың негізділігіне және орындылығына сараптауды жүргізеді. 

17.5. Қолданыстағы аккредиттеу стандартына өзгерістер мен 
толықтырулар, олар мақұлданғаннан кейін НААР/IAAR Директорының 
бұйрығымен өзгерістермен жаңа редакцияда немесе қолданыстағы 
стандартқа кітапша-қосымша парақ түрінде бекітіледі.  
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	10.1.4.3 оқушылардан, педагогтардан және мүдделі тараптардан сұхбат алу және сауалнама жүргізу;
	10.1.4.4 мектептегі аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтарға қатысу нәтижелері;
	10.1.4.5 оқушыларда оқу нәтижелерін бағалаулы жүргізуге бақылау жасау әдістемесі мен нәтижелерін талдау негізінде жүргізіледі.
	10.2.1 Мектептің оқу жоспарын қалыптастырудың, оның жүзеге асырылуын бақылаудың және бақылау нәтижелерінің негізінде үнемі қайта қарастырудың қағидаттары мен тетіктері көрсетілетін академиялық саясаты болуға тиіс.
	10.2.2 Мектеп оқу жоспарына қазақстандық қамтылымды көрсететін пәндерді енгізуге тиіс. Қазақстандық қамтылым бұл орынды болған жерде барлық оқу пәндерінің мазмұнына қосымша енгізіледі.
	10.2.3  Оқу жоспарын жоспарлаған және оқыту технологиялары мен әдістерін анықтаған кезінде, мектеп білім алушылардың жас және психологиялық мүмкіндіктерін ескереді.
	10.2.4  Оқу жоспары жекелеген пәндер шеңберіндегі теориялық және практикалық сабақтардың үлесін нақты ажыратуы тиіс.
	10.2.5 Мектеп әрбір пән шеңберінде оқуда қиындықтары бар білім алушыларды қолдау жөніндегі шараларды, іс-қимылдарды көздеуге тиіс.
	10.2.6 Оқу жоспары әртүрлі оқу жылдарында білім алушыларға қойылатын критерийлерді және білім алушыларды бір оқу жылынан (жас санаты) екінші оқу жылына жылжыту тетігін көздеуге тиіс.
	10.2.7  Оқу жоспары әртүрлі оқу жылдарының білім алушыларына қойылатын критерийлерді және білім алушыларды оқудың бір жылынан (жас категориясынан) басқа жылына жылжыту тетігін қарастыруға тиіс.
	10.2.8 Оқу жоспары «жайлы дағдыларды» және білім алушыларға ересек өмірлерінде қажет болатын дағдыларды – коммуникативтік дағдыларды, қоғамдық дағдыларды, мінез-құлық дағдыларын, мақсатқа ұмтылушылықты, көшбасшылық дағдыларды қалыптастыруға жәрдемдесу...
	10.2.9  Оқу жоспары ересек сыныптардың (бейіндік мектеп сыныптарының) білім алушыларын Қазақстан Республикасының немесе мектептің шығу елінің жоғары оқу орындарында оқуды жалғастыруға жүйелі дайындауды қамтуға тиіс.
	10.2.10  Мектеп білім алушылардың сыныптан тыс қызметтегі жетістіктерін қадағалап, осындай жетістіктерді көтермелеуге тиіс.
	10.2.11  Мектептің білім беру бағдарламаларында өзгерістер енгізу мен оларды іске асыру қажеттігін түсіну мақсатында мектепте оқу жоспарының мазмұнын, оқыту процесінің сапасын, жалпы білім беру процесін бағалау тұрақты негізде жүргізілуге тиіс.
	10.2.12  Оқу жоспарын сыртқы және ішкі мүдделі тұлғалар талқылауы керек, оны талқылауға сыртқы сарапшылар да қатыстырылуға тиіс.
	11. №5 стандарт – Педагогикалық ұжым және оқытудың тиімділігі
	11.1.1  Педагогикалық ұжымды қалыптастырудың және дамытудың кадр саясаты:
	11.1.1.1 педагогтың мәртебесіне сәйкес келеді және оны қолдау жөніндегі шараларды қамтиды;
	11.1.1.2 жауапкершілікті, лауазымдық міндеттерді және біліктілік талаптарын айқындайды;
	11.1.1.3 мектептің педагогтарын, әкімшілік-басқарушылық персоналын және қызметкерлерін дамытуға және олардың біліктілігін арттыруға бағытталған іс-шараларды қамтиды;
	11.1.1.4 әлеуетті тәуекелдерді ескереді;
	11.1.1.5 персоналды басқарудың ұйымдық және функционалдық құрылымын және оны дамытуды, соның ішінде кадрларды іріктеу жүйесін регламенттейді;
	11.1.1.6 педагогтардың біліктілігінің білім беру бағдарламаларының қажеттіліктеріне сәйкестігін қамтамасыз етеді;
	11.1.1.7 педагогтарды ынталандыру, жаңа педагогтар мен қызметкерлерді бейімдеу, қызметкерлерге қатысты аттестаттау және тәртіптік шаралар қолдану, қызметкерлерді жұмыстан шығару рәсімі тетіктерінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;
	11.1.1.8 қызметкерлердің этикалық мінез-құлық, жүріс-тұрыс қағидаттарын қамтиды.
	11.1.2 Осы стандарттың критерийлеріне сәйкестікті бағалау:
	11.1.2.1 лауазымдық міндеттерді, құқықтарды, жауапкершілікті, кәсіби даму мен біліктілік арттыруды, ынталандыру, бейімдеу, жұмыстан шығару жүйесін және басқа кадр мәселелерін айқындайтын құжаттарды талдау;
	11.1.2.2 сабақ беру әдістемелерін айқындайтын құжаттарды талдау;
	11.1.2.3 педагогтардан, қызметкерлерден және басшылықтан сұхбат алу;
	11.1.2.4 этикалық мінез-құлық, корпоративтік мәдениет туралы деректер негізінде жүргізіледі.
	11.2.1  Мектеп қызметке кіріскендерді жүйелі түрде тексеруді және мектептің жұмыс істеп жүрген қызметкерлерін жеке басын растау, сотталғандығының болмауы, айналасындағыларға қауіп төндіру және еңбек ету қабілеті тұрғысынан денсаулық жағдайы, мектеп ор...
	11.2.2 Мектептің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мектептің барлық жұмыс істеп жүрген қызметкерлерінің, сондай-ақ барлық бұрынғы мектеп қызметкерлерінің тізімдері мен жеке істері болуға тиіс. Жеке істе оқытушылардың біліктілігін растайтын ...
	11.2.3  Мектепте әрбір қызметкердің (оның ішінде мектептің басшы органдары мүшелерінің) кәсіби біліктілік стандарттарының ресми бекітілген жиынтығы болуға тиіс, онда қызметкердің кәсіби жарамдылығына қойылатын талаптардан басқа, сондай-ақ қызметкерлер...
	11.2.4 Мектеп педагогтың моделін айқындауға және сәйкестікті бағалауды жүргізуге тиіс.
	11.2.5  Мектеп онда педагогтың тиісті мәртебесін қамтамасыз ету үшін қолданылатын шараларды көрсетуге тиіс.
	11.2.6  Мектеп сабақ берудің білім берудің мақсаттары мен оқыту нәтижелеріне қол жеткізуге қосқан үлесін мониторингілеуді жүргізуге тиіс.
	11.2.7  Мектеп озық оқытушыларды жоғарылатуды және сіңірген еңбектерін тануды көрсетуге тиіс.
	11.2.8 Мектеп оқытушыларға сабақ беретін пән саласында мерзімді біліктілік арттыру мүмкіндігін беруге тиіс.
	11.2.9  Мектеп оқытушылардың ғылыми-әдістемелік және шығармашылық жұмысқа қатысуын көрсетуге тиіс.
	11.2.10 Мектеп педагогтың педагогикалық жүктемесінің барлық құрамдас бөліктерін анық айқындауға, оны жоспарлауға және оны орындау критерийлерін айқындауға тиіс.
	11.2.11 Әрбір оқытушының міндеті білім мен дағдыларды беру ғана емес, сонымен қатар білім алушыларды психологиялық қолдау, оларды мінез-құлық ережелері мен нормалары шеңберінде тәрбиелеу де болып табылады, ал мектептің міндеті барлық оқытушылардың ос...
	11.2.12 Осы халықаралық білім беру бағдарламасын іске асыруда тәжірибесі бар оқытушыларды оқытушылық қызметке тарту маңызды фактор болып табылады.
	12. № 6 стандарт – Білім алушылар
	12.1.1. Мектеп білім алушылар контингентін қалыптастыру саясатын көрсетуге тиіс.
	Мектеп білім алушылар контингентін қалыптастыру тәртібін:
	12.1.2  Мектеп білім алушылардың білімін, оның ішінде функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға ықпал ететін және білім алушылардың жеке қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескеретін оқыту ортасын жасайды.
	12.1.3 Мектеп педагогтер мен психологтардың консультацияларын және үлгермеудің алдын алу жөніндегі шараларды іске асыруды қоса алғанда, білімді тиімді қалыптастыру үшін жағдай жасайды.
	12.1.4  Осы стандартты бағалау:
	12.1.4.1 білім беру процесін регламенттейтін нормативтік құжаттарды талдау;
	12.1.4.2 білім алушылардың жеке істерін, журналдарды, бұйрықтарды талдау;
	12.1.4.3 оқу процесін ақпараттық сүйемелдеуді қоса алғанда, оқыту саласын тексеру;
	12.1.4.4 білім алушылардың сауалнамасын жүргізу және сұхбат алу негізінде жүргізіледі.
	12.2.1 Мектеп қабылдау, оқудан шығару, сыныптан сыныпқа көшіру ережелерін қоса алғанда, контингентті қалыптастыру тетігін айқындауға тиіс. Ақпарат білім алушылар мен мүдделі тұлғаларға қолжетімді болуы, жариялануы және Интернет-ресурстарда орналастыры...
	12.2.2 Мектеп жетістіктердің сапасын, оның ішінде білім алушылардың функционалдық сауаттылығын бағалау әдіснамасын таңдауға және оны қолдануды негіздеуге тиіс.
	12.2.3 Мектептегі білім мен дағдыларды бағалау жүйесі емтихан алушыларға білім алушылардың алған білімдерін ғана емес, сонымен қатар дағдыларды (яғни білімді практикада қолдана білу біліктілігін) қаншалықты меңгеретінін, жауапкершілік пен әділеттілік ...
	12.2.4  Мектеп білім алушының қоғамда толыққанды өмір сүру үшін қажетті «жайлы» дағдыларды қамтитын моделін қалыптастыруға тиіс.
	12.2.5  Мектепте оқыту Қазақстан Республикасының негізгі жалпыадамзаттық, мемлекеттік және саяси құндылықтарын білуге және құрметтеуге; демократия құндылығына; этникалық, діни, нәсілдік және саяси төзімділікке; адам құқықтарын құрметтеуге және т. б. б...
	12.2.6 Мектеп оқытудың нәтижелерін нақты айқындауға тиіс.
	12.2.7 Мектепте білім алушылардың білімін бағалауды жүргізу рәсімі болуға тиіс: атап айтқанда, емтихандарды өткізу кезінде емтихан тапсырмалары мен емтихан үй-жайларына шектеулі қолжетімділікті қамтамасыз ету рәсімі; білім алушылардың емтихан жұмыстар...
	12.2.8 Оқыту нәтижелерін (білімділікті, оның ішінде функционалдық сауаттылықты) сыртқы бағалау рәсімдерінің болуы маңызды фактор болып табылады.
	12.2.9 Мектеп білім беру бағдарламасында жоспарланған білім мен дағдылардан басқа, білім алушыларға өздерінің коммуникативтік және шығармашылық қабілеттерін, жеке және әлеуметтік жауапкершілік сезімін тануға және дамытуға көмектесетін жан-жақты оқытуд...
	12.2.10 Мектеп оқытушылардың оның қажеттіліктері мен проблемаларына сүйене отырып, әрбір білім алушымен жеке тіл табысуын қамтамасыз етуге тиіс.
	12.2.11 Мектеп барлық білім алушылардың салыстырмалы сабақ үлгерімін қамтамасыз етуге тиіс.
	12.2.12 Мектеп орналасқан елдегі басқа мектептермен немесе басқа елдердегі ұқсас оқу жоспарлары бар мектептермен үлгерімді жүйелі түрде салыстыруы керек-салыстыру жалпы мектептің қаншалықты тиімді екенін түсінуге мүмкіндік береді.
	12.2.13 Мектеп осының көмегімен үлгерім пәндер, ағымдар, жас қимасында қадағаланатын нақты тетікті, сондай-ақ мектеп бойынша үлгерімді бағалау нәтижелері негізінде шешімдер қабылдау процесін айқындауға тиіс.
	12.2.14 Мектеп білім алушылардың тұлғалық өсу сапасының қалыптасуына: білім алушылардың рухани, моральдық, әлеуметтік және мәдени дамуына және оларға әсер ететін факторларға мониторинг жүргізуге тиіс.
	12.2.15 Мектепте оқыту білім алушыларға өз білімін дамытуға (яғни білімгің мөлшері мен сапасындағы тұрақты ілгерілеуді көрсетуге), өзін-өзі бағалауды (жеке күшті және әлсіз жақтарын түсіну), өзіне және өзінің біліміне сенімділікті, моральдық және құнд...
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