Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№1 жалпы білім беретін мектеп» КММ

Хаттама №2
Ақтау қаласы

15.02.2022 жыл

Конкурстық комиссия отырысы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Мемлекеттік білім беру
ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтерін лауазымға тағайындау, лауазымнан
босату қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының 3-тарауы негізінде, бос және (немесе)
уақытша бос лауазымына тағайындау туралы конкурсқа 7 бос лауазымға хабарландыру
жарияланды.
03.02.2022-11.02.2022 жыл аралығында конкурсқа қатысушылардан құжаттар қабылдау
жүргізілді.
Конкурсқа келесі кандидаттардың құжаттары қабылданды:
1. Нускабаева Аделина Коснадиновна – өтініш берген бос лауазымы: математика пәні
мұғалімі.
Конкурстық комиссия мүшелерінің отырысына қатысқандар:
1. Испекеев Бекес Умирханович – комиссия төрағасы;
2. Махина Сандигул Муратовна – комиссия мүшесі;
3. Джумагулова Сагира Иденгеновна – комиссия мүшесі;
4. Кулмаганбетова Бакыт Мендагалиевна – комиссия мүшесі;
5. Аманжолова Динара Насихатовна – комиссия мүшесі, белгілі себептерге байланысты
қатыса алмады.
Конкурстық комиссияның төрағасы Б.У.Испекеев кандидаттың аты-жөні, білімі, еңбек
өтілі туралы қысқаша таныстырды.
Комиссия мүшелері бос лауазымға ұсынылған кандидаттың құжаттарымен танысты.
Кандидаттармен әңгімелесу ұйымдастырылды.
Комиссия мүшелері әңгімелесу барысында кандидатқа педагогика, әдістеме, мамандығы,
бұрынғы жұмыс орнындағы еңбек өтілі, жаңартылған білім мазмұны, білім алушылар мен
мұғалімнің жетістігі бойынша сұрақтар қойылды. Кандидатқа оқушылардың қалалық,
облыстық олимпиадалардан әр түрлі орындары бойынша алған сертификаттары мен
грамоталардың көшірмелерін алып келу ұсынылды.
Кандидатпен әңгімелесудегі жауаптары мен бағалау парағы негізінде, конкурстық
комиссияның келесі шешімі қабылданды:
Кандидаттың аты-жөні
Бос лауазым
Балл саны
Нускабаева А.К.
математика пәні мұғалімі
20 балл
Кандидат Нускабаева А.К. комиссия мүшелерінің бағалауының
жинауына байланысты, «конкурстан өтті» деп есептелінсін.

негізінде, 20 балл
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Заседание конкурсной комиссии
На основании главы-3 приказа Министра образования и науки Республики Казахстан
«Об утверждении правил назначения на должности, освобождения от должностей первых
руководителей и педагогов государственных организаций образования» был объявлен
конкурс на 7 вакантных и (или) временно вакантных должностей.
В период с 03.02.2022 по 11.02.2022г. проведен прием документов от кандидатов
конкурса.
На конкурс приняты документы следующих кандидатов:
1. Нускабаева Аделина Коснадиновна – заявленная вакантная должность: учитель
математики.
Присутствовавшие на заседании членов конкурсной комиссии:
1.
2.
3.
4.
5.

Испекеев Бекес Умирханович – председатель комиссии;
Махина Сандигул Муратовна – член комиссии;
Джумагулова Сагира Иденгеновна – член комиссии;
Кулмаганбетова Багит Мендагалиевна – член комиссии;
Аманжолова Динара Насихатовна – член комиссии, не явилась по уважительной
причине.

Председатель конкурсной комиссии Испекеев Б.У. кратко ознакомил членов комиссии
с личными данными, образованием, трудовом стаже кандидата.
Члены комиссии ознакомились с документами кандидата, предоставленных на
вакантную должность «учитель математики».
Конкурсная комиссия провела собеседования.
В ходе собеседования членами комиссии кандидату были заданы вопросы по
педагогике, методике, специальности, о стаже работе на прежнем рабочем месте, об
обновленном содержании образования, о достижениях учеников и учителя. Кандидату
рекомендовано предоставить копии сертификатов и грамот учеников занявшие различные
места в городских, областных олимпиад.
На основании собеседования и оценочного листа принято следующее решение
конкурсной комиссии:
ФИО кандидата
Нускабаева А.К.

Вакантная должность
учитель математики

Набранный балл
20 баллов

Кандидат Нускабаева А.К. набрала 20 баллов по оценке членов комиссии, кандидат
считается «прошедшей конкурс».

