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Колледждің ішкі бақылау ережесі 

І.Негізгі ережелер 

1.1. Бұл ереже Талғар политехникалық колледжінің жарғысына сәйкес әзірленді және колледж 

әкімшілігі тарапынан ішкі бақылау жүргізудің мазмұны мен тәртібін реттейді. 

1.2. Ішкі бақылау - білім беру үрдісінің жай-күйі мен колледждің негізгі нәтижелері туралы 

ақпараттың негізгі көзі. Ішкі бақылау Колледж әкімшілігінің қызметкерлері өздерінің 

құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының және колледждің білім беру саласындағы 

басқа да нормативтік құқықтық актілерді сақтауы үшін басшылық ету және бақылау 

тәртібімен жүргізілетін сауалнамаларды жүзеге асырады 

1.3. Ішкі бақылау туралы ережені колледж директоры бекітеді, педагогикалық кеңеспен 

келісіледі, ол өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы. 

 

ІІ. Бақылау функцияларының мақсаттары мен міндеттері 

2.1. Ішкі бақылаудың мақсаттары: 

 колледждің білім деңгейін жетілдіру; 

 мұғалімдердің біліктілігін арттыру; 

 колледждегі білім сапасын арттыру; 

2.2. Ішкі бақылаудың міндеттері: 

 білім саласындағы заңнаманың орындалуын бақылау; 

 заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерді бұзушылықтар туралы істерді 

айқындау және оларды айыру жөніндегі шараларды қабылдау; 

 бұзушылықтардың себептерін талдау, олардың алдын-алу; 

 педагог қызметкерлердің жұмысының тиімділігін талдау және сараптамалық бағалау; 

 педагогикалық қызметтің нәтижелерін зерттеу, оқу үрдісін ұйымдастырудағы жағымсыз 

және оң үрдістерді айқындау, осы негізде жағымсыз үрдістерді жою және 

педагогикалық тәжірибені тарату туралы ұсыныстар әзірлеу; 

 

2.3. Ішкі бақылау функциялары: 

 аналитикалық; 

 бақылау-диагностикалы; 

 түзету – реттеу; 

2.4. Ішкі бақылаудың негіздері: 

 аттестациядан өту туралы педагогтардың өтініші; 



 жоспарланған бақылау; 

 басқарушылық шешімдерді дайындау үшін істердің жай-күйін тексеру; 

 жеке және заңды тұлғалардың білім беру саласында бұзушылықтар туралы өтініштерін 

қарау. 

 

ІІІ. Бақылаудың мазмұны 

3.1. Колледж директоры және директордың орынбасарлары, ПЦК төрағалары төмендегі 

қызметкерлердің жұмысына ішкі бақылау жүргізуге құқылы: 

 Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасының сақталуы; 

 білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру; 

 оқу үрдісінде әдістемелік қолдауды пайдалану; 

 бекітілген білім беру бағдарламалары мен оқу жоспарларының орындалуы және 

сақтаулы; 

 Жарғының, Ішкі Еңбек Ережесін және колледждің басқа да жергілікті актілерін сақтау; 

 студенттердің аралық және ағымдағы аттестациясын өткізу тәртібін сақтау; 

 құжаттаманы жүргізу (жоспарлар, оқулықтар, оқу журналы, студенттердің дәптерлері 

және т.б.); 

 білім беру бағдарламаларын және олардың әсерін енгізу; 

 студенттерді тамақтандыру және медициналық қызметті ұйымдастыру; 

 білім беру процесіне қатысушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігі; 

 ұжымдық шешімдерді, нормативтік актілерді енгізу; 

 УМК-ның жай-күйі; 

 санитарлық-гигиеналық нормативтер талаптарға сай орындалуы; 

 

IV. Бақылаудың түрлері 

 

4.1. Ішкі бақылау жоспарлы немесе жедел тексерулер, мониторинг және әкімшілік жұмыс 

түрінде жүзеге асырылады; 

4.2. жоспарлы тексерулер түрінде ішкі бақылау бекітілген ай сайынғы мониторинг 

кестесіне сәйкес жүзеге асырылады, ол колледждің педагогикалық ұжымының 

мүшелеріне айдың басында беріледі. 

4.3. Жедел тексерулер түрінде ішкі бақылау колледж директорының бұйрығы бойынша 

студенттердің және олардың ата-аналарының немесе басқа азаматтардың, ұйымдардың 

өтініштері бойынша анықталған тәртіп бұзушылық туралы мәліметтерді тексеру және 

білім беру процесіне қатысушылар арасындағы қатынастарда жанжалды жағдайларды 

реттеу үшін жүзеге асырылады. 

4.4. Әкімшілік жұмыс түріндегі ішкі бақылау (бақылау бөлімі) оқу жұмысының ағымдағы 

бақылауы мен студенттерді аралық аттестациялау шеңберінде оқытудың табыстылығын 

тексеру мақсатында директордың орынбасарларымен жүзеге асырылады; 

4.5. Ішкі бақылау түрлері: 

 алдын-ала бақылау - алдын-алу шарты; 

 ағымдағы бақылау - оқу үрдісін тікелей бақылау. 

 қорытынды бақылау - колледж жұмысының нәтижелерін, семестр алдындағы 

студенттерді, курсты, оқу кезеңін зерттеу. 



 

 

V. Бақылаудың формасы 

 

5.1. Ішкі бақылаудың формасы: 

 Жеке; 

 Тақырыптық; 

 Жалпы; 

 Фронтальды (жан-жақты шолу) 

5.2. Жеке бақылау - жеке оқытушының педагогикалық қызметін зерттеу және талдау. 

5.2.1. Директор немесе директордың орынбасарларының, ПЦК төрағаларының жеке бақылауы 

кезінде: 

 педагогика, психология және тыныс алу физиологиясы, психологиялық-педагогикалық 

ғылымның заманауи жетістіктері негізінде білім деңгейі; пәннің негізгі компонентінің 

мазмұны туралы; оқыту және тәрбиелеу әдістеріне, мұғалімнің дағдыларына; 

 оқу процесінде ыңғайлы микроклиматты құру мүмкіндігі; 

 практикада әдістердің, әдістер мен құралдардың кең ауқымын қолдану мүмкіндігі; 

студенттердің танымдық және коммуникативтік мәдениетін қалыптастырудың және 

дамытудың негізгі әдістері; 

 оқытушының педагогикалық технологияларды меңгеру деңгейін, оқытудың тиімді 

әдістерін; 

 мұғалім жұмысының нәтижелері және оларға қол жеткізу жолдары, студенттерді оқыту 

деңгейі; 

 студенттік контингентті сақтау; 

 әр түрлі оқыту формалары арқылы кәсіби біліктілікті арттыру. 

 

5.2.2. Жеке бақылауды жүзеге асыру кезінде директор немесе директордың орынбасарлары, ПЦК 

төрағалары құқылы: 

 функционалдық міндеттеріне, білім беру жүйесіне, оқу сабақтарының журналдарына, 

педагогикалық кадрлардың аналитикалық материалдарына сәйкес құжаттамамен танысу; 

 колледждің педагогикалық ұжымының практикалық қызметін зерделеу, сабақтарды 

талдау, шығармашылық сипаттағы іс-әрекеттерді анықтауға; 

 педагогикалық қызметке сараптама жүргізуге; 

 алынған ақпаратқа негізделген талдау жасау арқылы оқу үрдісін бақылау; 

 социологиялық, психологиялық, педагогикалық зерттеулерді ұйымдастырады: 

оқушылардан, ата-аналардан, мұғалімдерден анкета алу, тестілеуге; 

 қорытындылар шығарып, басқару шешімдерін қабылдауға. 

 

5.2.3. Тексерілетін педагогикалық қызметкер құқылы: 

 бақылау шарттарын және оның қызметін бағалау өлшемдерін білуге; 

 бақылаудың мақсаты, мазмұны, түрлері, формалары мен әдістерін білуге; 

 әкімшілік қорытындылары мен ұсыныстарымен уақтылы танысуға; 



 бақылау нәтижелерімен келіспеген жағдайда колледждің жанжалдарға қарсы 

комиссиясына немесе колледждің жоғарғы органдарына шағымдануға. 

5.2.4. Жеке бақылау нәтижесінде мұғалімнің қызметі жөнінде анықтама жасалады. 

 

5.3. Тақырыптық бақылау 

 

5.3.1. Тақырыптық бақылау колледждің жеке мәселелері бойынша жүргізіледі. 

5.3.2. Тақырыптық бақылау тек белгілі бір мәселе бойынша іс жүзіндегі жағдайды зерттеуге ғана 

емес, сондай-ақ дамудың жаңа технологиялары мен оқыту әдістерін, жұмыс істеудің жаңа 

формалары мен әдістерін, сондай-ақ педагогикалық жұмыс тәжірибесін енгізуге бағытталған. 

5.3.3. Оқытушылар құрамының мүшелері бақылау кестесіне сәйкес бақылаудың тақырыптары, 

мерзімдері, мақсаттары, нысандары мен әдістерімен танысуы керек. 

5.3.4. Тақырыптық бақылаудың нәтижелері қорытынды немесе анықтама түрінде рәсімделеді. 

5.3.5. Педагогикалық ұжым тақырыптық бақылаудың  нәтижелерімен педагогикалық 

отырыстарда, әдістемелік отырыстарда танысады. 

5.3.6. Тақырыптық бақылау нәтижелеріне сүйене отырып, оқу-тәрбие үрдісін жетілдіру және 

білім сапасын арттыру, студенттердің тәрбиесі мен даму деңгейін арттыру бойынша шаралар 

қабылданады. 

 

5.4. Жалпы сыныптық бақылау 

 

5.4.1. Жалпы сыныптық бақылау нақты топтарда немесе курстарда жүргізіледі және белгілі бір 

топтарда немесе курстарда оқу үдерісінің жай-күйі туралы ақпарат алуға бағытталған. 

 

5.4.2. жалпылама басқаруы кезінде әкімшілік оқушылардың жеке топтарында оқу-тәрбие 

жұмысының бүкіл кешенін зерттейді: 

 барлық мұғалімдердің қызметін; 

 студенттерді танымдық қызметке қосу; 

 білімге қызығушылық таныту; 

 өзін-өзі тану қажеттілігін ынталандыру, өзін-өзі талдау, өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі 

анықтау; 

 оқытушы мен білім алушы арасындағы ынтымақтастық; 

 Ұжымдағы әлеуметтік-психологиялық климат. 

5.4.3. Сыныптық-жалпы бақылу топтардың көрсеткіштерінің және сабаққа қатысудың, аралық 

аттестаттаудың нәтижелеріне негізделген талдау нәтижелерімен анықталады. 

 

5.4.4. Жалпы бақылаудың қорытындысы бойынша шағын-педагогикалық кеңестер мен 

басқарушы кеңестер өткізіледі. 

5.5. Фронтальды (комплексті) бақылау 



5.5.1. Фронтальды бақылау нақты жағдайдағы колледждегі оқу үдерісінің жай-күйі мен жағдайы 

туралы толық ақпарат алу үшін жүргізіледі. 

5.5.2. Фронтальды бақылау жүргізу үшін әкімшілік қызметкерлеріне, колледждің 

шығармашылық мұғалімдерінен, әкімшілік мүшелерінің біреуінің басшылығымен топ  

құрылады. Осы топта жұмыс істеу үшін колледж басқа оқу орындарының үздік оқытушыларын, 

жұмыс берушілерді тарта алады. 

5.5.3. Топтың мүшелері мақсаттары мен міндеттерін нақты анықтауы, тексеру жоспарын жасауы 

және өздерінің міндеттерін бөлісуі керек. 

5.5.4. Әр тексерушінің алдында нақты тапсырма, мерзімі, жиынтық аудиттің нәтижелерін жалпы 

тексерудің нәтижесінің  формалары белгіленеді.  

5.5.5.Жалпы тексерудің нәтижесі бойынша анықтама дайындалады, соның негізінде директормен 

педагогикалық кеңес, жиын өткізіледі. 

5.5.6. Егер оң нәтижелер алса, анықтама педагогикалық кеңеспен немесе нұсқаулық және 

әдістемелік кеңесте оқылады. 

 

5.6. Шолу бақылауы 

5.6.1. Зерттеуді басқару оқытудың объектісі туралы ақпараттарды алуды болжайды, ол 

мұғалімдердің қызметінде әлсіз жақтар мен күш-жігерлерін,  білім беру және материалдық 

объектілердің жағдайын анықтау үшін қажет. 

5.6.2. Тексерудің нәтижесі бойынша анықтама немесе ақпарат дайындалады, ол ұжымға 

әдістемелік кеңесте, педагогикалық кеңесте немесе басқарма жиынында жеткізіледі. 

 

VI. Бақылаудың әдістері 

 

 Анкета; 

 Тест; 

 Әлеуметтік сауалнама; 

 Мониторинг; 

 Бақылау; 

 Құжатттарды зерттеу; 

 студенттердің қызметі туралы әңгіме; 

 студенттердің оқу іс-шараларының нәтижелері; 

 уақыт және т.б. 

 ауызша сауалнама; 

 жазбаша сауалнама; 

 білімді жазбаша тексеру; 

 аралас тексеру; 

 әңгімелесу; 

 құжаттарды тексеру және т.б. 

 

VII. Ішкі бақылаудың нәтижелері 



7.1. Бақылаудың нәтижелері аналитикалық анықтама түрінде ресімделеді, онда: 

 бақылаудың мақсаты; 

 уақыты; 

 комиссия құрамы 

 тексеру барысында қандай жұмыс жүргізілді (сабақтарға қатысқандар, тесттер жасалды, 

құжаттама қаралды, сұхбаттар және т.б.); 

 фактілерді анықтау (анықталғандай); 

 нұсқаулар мен ұсыныстар; 

 анықтама жазған адамның қолы, уақыты. 

7.2. Нәтижелер туралы ақпарат тексерудің аяқталған күнінен бастап 7 күн ішінде колледж 

қызметкерлеріне жіберіледі. 

7.3. Педагогикалық қызметкерлер ішкі бақылау нәтижелерімен танысқаннан кейін ішкі бақылау 

нәтижелері туралы хабардар болғандығын дәлелдейтін соңғы материалға қол қоюы керек. 

7.4. Ішкі бақылау нәтижелері бойынша колледж әкімшілігі келесі шешімдерді қабылдайды: 

 тиісті бұйрық беру туралы; 

 алқалық органның ішкі бақылаудың түпкілікті материалдарын талқылау туралы; 

 белгілі бір сарапшыларды (сарапшыларды) тарту арқылы қайталама бақылау жүргізу 

туралы; 

 лауазымды тұлғаларды тәртіпке келтіру туралы; 

 қызметкерлерді көтермелеу туралы; 

 өз құзыреті шегінде басқа да шешімдер. 

 

7.5. Студенттердің, олардың ата-аналарының, сондай-ақ басқа азаматтардың және ұйымдардың 

өтініштері мен сұраныстары бойынша анықталған ақпаратты тексеру нәтижелері белгіленген 

тәртіпте және уақытында хабарланатын болады. 

 

 

  


