Тегі, аты

Туған

№ , әкесінің аты жылы мен
жері
( болған
жағдайда)

Жоғары

Негізгі
жұмыс
және/ н е м е с
орны
е техникалық
және
( ұйым
кәсіптік,
ның
және/немесе мекен
орта
жайы)
білімнен
кейінгі
білімі, қ а й т
а даярлаудан
өткен
туралы
мәлімет,
мамандығы,
диплом
бойынша
біліктілігі,
бітірген
жылы, бейіні
бойынша
соңғы 3
жылда
кемінде 72
сағат
көлемінде
ұйымдарда
және
/немесе
өндірісте
тағылымдамад
ан өтуі
(өнірістің,
ұйымның
атауы, оқу
мерзімі)

Оқытылатын
пәндер
бейіні
бойынша
практикалық
жұм ыс
туралы
мәлімет,
жұмыс өтілі

4

6

1 2

3

1 Уаисова
Асыл
Каримовна

25.03.1984 М.Қозыбаев
атындағы
СҚО,
Сергеевка Солтүстік
Қазақстан
ауданы,
мемлекеттік
Қаратал
университеті
ауылы
Химия пәні
мүғалімі

5

Солтүстік Химия пәні
Қазақстан мүғалімі
облысы ретінде -18жыл
шал ақын
ауданы
әкімдігіні
ң білім
бөлімі»
коммунал
дық
мемлекет
тік

Санаты, берілген күні,
Сотталмағ санат берілгені туралы
андығы
бұйрықтың нөмірі*
(сотталғанд педагог ығы)
сарапшылар, педагогтуралы
зерттеушілер
мәлімет* , педагог -шеберлер
туралы
мәлімет.
Конкурстар мен
жарыстардың
жеңімпаздарын
дайындаған
педагогтер туралы
мәліметтер

7
Contract2786359881810997037.pdf

8
Мектепке дейінгі,
бастауыш негізгі
орта жалпы орта
білім беретін оқу
бағдарламаларын,
техникалық және
кәсіптік, орта
білімнен кейінгі
білімнің білім беру

"Философия "Философия " Ғылым "Қауымдас Қазақста Тану Оқытатын
Медицин Магист
докторы
докторы(Р h кандидаты тырылған н
пәні
тура
алық
дәреже
(РhD
D ) "немесе "
профессор Республи
лы
)" немесе "б
" немесе
(доцент)
касының
тексеруд туралы
куәлі
ейіні
бейіні
"ғылым "немесе" мемлекет
ен өткені мәліме
ктің
бойынша
бойынша
докторы"
профессор
тікмарап
туралы маманд
болу
доктор"
доктор"
немесе"фи "
аттарым
ы
мәлімет , берілг
( санитарлық кітаптың болуы) *
академиялы дәрежесі
лософия Ғылыми ен
тура
жылы)
қ дәрежесі
туралы
докторы атағы
жәнеқұр
лы
туралы
мәлімет,
(РhD)
туралы
метті
мәлі
мәлімет,
мамандығы, "немесе " мәлімет, атақтар
мет
мамандығы, берілген
б е й і н і мамандығ ы,
берілген
жылы
бойынша ы,берілген "Еңбек
жылы
доктор"
сiңiрг
жылы
ғылыми
ен
дәрежесі
жаттықт
туралы
ырушы"
мәлімет,
спортты
мамандығ
қ
ы,берілген
атақтар
жылы
ы
немесе
жоғары
мен
бірінші
дәрігерлі
к
санатыту
ралы
мәлімет,
берілген
жылы

9
БАР

10

11

12

13

14

15

16

17

мекемесін
ің «қазақ
орта
мектебі»
коммунал
дық
мемлекет
тік
мекемесі
151300,
Қазақста
н
Республи
касы,
Солтүсті
к
Қазақста
н
облысы,
Шал
ақын
ауданы,
Сергеев
қ.ә.,
Сергеев
қ., улица
Малдыба
ева,11үй
,г.
Сергеевк
а, улица
Малдыба
ева 8/9

бағдарламаларын
іске асыратын білім
беру ұйымдарында
жұмыс істейтін
педагог
қызметкерлер мен
оларға теңестірілген
тұлғаларды және
білім және ғылым
саласындағы басқада
азаматтық
қызметшілерді
аттестаудан өткізу
қағидалармен
шарттарын бекіту
туралы» ҚР БжҒМнің 2016 жылғы 12
қантардағы № 83
бұйрығына (ҚР
БжҒМ-нің 2018
жылғы 12 сәуірдегі
№ 152 бұйрығымен
еңгізілген
өзгерістермен
толықтырулармен)
сәйкес, білім
басқармасының
аттестаттау
коммисиясының
«Солтүстік
Қазақстан облысы
әкімдігінің Білім
Басқармасы» КММ
бойынша 2017жылғы
16 шілдедегі № 66
бұйрығына сәйкес
және «Шал ақын
ауданы әкімдігінің
білім беру бөлімі»
КММ бойынша 2017
жылғы 25 тамызда
№ 114 аттестаттау
коммисиясының
шешіміне сәйкес,
«Шал ақын ауданы
қазақ орта
мектебінің» КММ

2017 аттестаттау
комиссиясының
2017жылғы 25
тамызда № 114
шешіміне сәйкес
Химия пәні
мұғалімі
лауазымы
бойынша
"бірінші"санаты
берілді

Елиясова
Гульбану
Исаевна

Солтүстік Педагогика
29.04.1967 Қостанай
Қазақстан және бастауыш
мемлекеттік
P10.01 - kk - 10100596130509.pdf
университеті облысы оқыту
шал ақын әдістемесі
1994ж
ауданы 31жыл;
Педагогика
әкімдігіні
және бастауыш
ң білім
оқыту
бөлімі»
әдістемесі
коммунал
дық
мемлекет
тік
мекемесін
ің «қазақ
орта
мектебі»
коммунал
дық
мемлекет
тік
мекемесі
151300,
Қазақста
н
Республи
касы,
Солтүсті
к
Қазақста
н
облысы,
Шал
ақын
ауданы,
Сергеев
қ.ә.,
Сергеев
қ., улица
Малдыба
ева,11үй
,г.
Сергеевк

Мектепке дейінгі,
Бар
бастауыш негізгі
орта жалпы орта
білім беретін оқу
бағдарламаларын,
техникалық және
кәсіптік, орта
білімнен кейінгі
білімнің білім беру
бағдарламаларын
іске асыратын білім
беру ұйымдарында
жұмыс істейтін
педагог
қызметкерлер мен
оларға теңестірілген
тұлғаларды және
білім және ғылым
саласындағы басқада
азаматтық
қызметшілерді
аттестаудан өткізу
қағидалармен
шарттарын бекіту
туралы» ҚР БжҒМнің 2016 жылғы 12
қантардағы № 83
бұйрығына (ҚР
БжҒМ-нің 2018
жылғы 12 сәуірдегі
№ 152 бұйрығымен
еңгізілген
өзгерістермен
толықтырулармен)

Педагогика
және
бастауыш
оқыту
әдістемесі

а, улица
Малдыба
ева 8/9

1

Шаниева
Гульмира
Койшыбаевна

04.03.1974
СҚО,
Сергеевка
ауданы,
Теренсай
а/а,
Жанаталап
ауылы

М.Қозыбаев
атындағы
Солтүстік
Қазақстан
мемлекеттік
университеті
031540 –
Педагогика
және бастауыш
оқыту
әдістемесі

«Солтүсті 031540 –
к
Педагогика
Қазақстан және бастауыш
облысы оқыту
шал ақын әдістемесі
ауданы 22 жыл;
әкімдігіні
ң білім
бөлімі»
коммунал
дық
мемлекет
тік
мекемесін

сәйкес, білім
басқармасының
аттестаттау
коммисиясының
«Солтүстік
Қазақстан облысы
әкімдігінің Білім
Басқармасы» КММ
бойынша 2020жылғы
30 желтоқсан № 87/1
бұйрығына сәйкес
және «Шал ақын
ауданы әкімдігінің
білім беру бөлімі»
КММ бойынша 2020
жылғы30 желтоқсан
№ 87/1 бұйрығына
сәйкес № 17
аттестаттау
коммисиясының
шешіміне сәйкес,
«Шал ақын ауданы
қазақ орта
мектебінің» КММ
2020 аттестаттау
комиссиясының
2021 жылғы
4қаңтар № 159
шешіміне сәйкес
Бастауыш сынып
мұғалімі
лауазымы бойынша
"педагог –
сарапшы "санаты
берілді
«Мектепке дейінгі, БАР
бастауыш негізгі
жалпы орта
Shanievaорта
G.K..pdf
білім беретін оқу
бағдарламаларын,
техникалық және
кәсіптік, орта
білімнен кейінгі
білімнің білім беру
бағдарламаларын
іске асыратын білім

-

-

-

-

-

-

-

031540 –
Педагогика
және
бастауыш
оқыту
әдістемесі

ің «қазақ
орта
мектебі»
коммунал
дық
мемлекет
тік
мекемесі
151300,
Қазақстан
Республи
касы,
Солтүстік
Қазақстан
облысы,
Шал ақын
ауданы,
Сергеев
қ.ә.,
Сергеев
қ., улица
Малдыба
ева,11үй
,г.
Сергеевка
, улица
Малдыба
ева 8/9

беру ұйымдарында
жұмыс істейтін
педагог
қызметкерлер мен
оларға теңестірілген
тұлғаларды және
білім және ғылым
саласындағы басқада
азаматтық
қызметшілерді
аттестаудан өткізу
қағидалармен
шарттарын бекіту
туралы» ҚР БжҒМнің 2016 жылғы 12
қантардағы № 83
бұйрығына (ҚР
БжҒМ-нің 2018
жылғы 12 сәуірдегі
№ 152 бұйрығымен
еңгізілген
өзгерістермен
толықтырулармен)
сәйкес, білім
басқармасының
аттестаттау
коммисиясының
«Солтүстік
Қазақстан облысы
әкімдігінің Білім
Басқармасы» КММ
бойынша 2019
жылғы 16 шілдедегі
№ 66 бұйрығына
сәйкес және «Шал
ақын ауданы
әкімдігінің білім
беру бөлімі» КММ
бойынша 2019
жылғы 25 маусым
№ 17 аттестаттау
коммисиясының
шешіміне сәйкес,
«Шал ақын ауданы
қазақ орта
мектебінің» КММ
2019 аттестаттау

комиссиясының
2019 жылғы 25
шілдегі № 17
шешіміне сәйкес
Бастауыш сынып
мұғалімі
лауазымы бойынша
"педагог зерттеуші"санаты
берілді

2

Кушугулова
Токжан
Капаровна

01.11.1978,
СҚО,
Сергеевка
ауданы,
Балуан
ауылы

Академик
Е.А.Бөкетов
атындағы
Қарағанды
мемлекеттік
университеті2007 жыл
№240–
Педагогика
және
психология
бакалавры

«Солтүсті Педагогика
к
және
Қазақстан психология
облысы маманы,
шал ақын 17 жыл;
ауданы
әкімдігіні
ң білім
бөлімі»
коммунал
дық
мемлекет
тік
мекемесін
ің «қазақ
орта
мектебі»
коммунал
дық
мемлекет
тік
мекемесі
151300,
Қазақстан
Республи
касы,
Солтүстік
Қазақстан
облысы,
Шал ақын
ауданы,
Сергеев
қ.ә.,
Сергеев
қ., улица
Малдыба
ева,11үй
,г.

справка-о-несудимости.pdf

ҚР БжҒМ-нің 2016
БАР
жылғы 27 қантардағы №
83 бұйрығымен бекітілген
«Мектепке дейінгі,
бастауыш негізгі орта
жалпы орта білім беретін
оқу бағдарламаларын,
техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі
білімнің білім беру
бағдарламаларын іске
асыратын білім беру
ұйымдарында жұмыс
істейтін педагог
қызметкерлер мен оларға
теңестірілген тұлғаларды
және білім және ғылым
саласындағы басқада
азаматтық қызметшілерді
аттестаудан өткізу
қағидалармен шарттарын
бекіту туралы»( ҚР
БжҒМ-нің 2016 жылғы 27
қантардағы № 83
бұйрығына (ҚР БжҒМ-нің
2020 жылғы 14
мамырдағы № 202
бұйрығымен еңгізілген
өзгерістермен
толықтырулармен)
сәйкес, «Солтүстік
Қазақстан облысы
әкімдігінің білім
басқармасы» КММ «Шал
ақын ауданының білім
беру бөлімі» КММ
«Қазақ орта мектебі»
КММ 2021 жылғы 02
маусымындағы №4
аттестаттау
комиссиясының шешімі
бойынша
Психолог мұғалімі

-

-

-

-

-

-

-

№240–
Педагогпсихолог

лауазымы бойынша
"педагог модератор"санаты
берілді

2019 - 2020 Оқытылатын пәннің бейініне сәйкес соңғы үш жылда кадрлардың біліктілік арттырудан және қайта даярлаудан
өткені туралы мәліметтер
Р/с Тегі, аты, әкесінің аты ( Тақырыптың атауы
№ болған жағдайда)

Оқыған орны
мен кезеңі

Оқыған ұйымның
атауы

Сағаттар саны және
жұмыс өтілі

Аяқталу нысаны

6

7

1

2

3

4

5

1

Шаниева Гульмира
Койшыбаевна

Қазақстан Республикасында орта білім
мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ тілінде
оқытатын мектептердегі бастауыш сынып
пәндері бойынша педагогикак кадрларының
біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы
бойынша №039341

Петропавл қ.
2019

Педагогикалық шеберлік
120 академиялық сағат көлемінде
оратылығының Петропавл қ. оқыту курсын аяқтады.
филиалы
20 ж

ҚР Педагогтерінің біліктілігін
арттырудың орта білім беру
жүйесіндегі инклюзивтібілім беру
№01155

2020ж,30 қазан

2
Кушугулова Токжан Капаровна

Білім беру ұйымдары психологтарының
біліктілігін арттыру білім беру
бағдарламасы бойынша курс

ҚР БҒМ «Білім»қайта
даярлау және біліктілік
арттыру институты
«Назарбаев Зияткерлік
мектептері»
2021 ж,21 шілде ДББҰ Педагогикалық
шеберлік орталығы

оффлайн

72 академиялық сағат көлемінде Онлайн
білім беру бағдарламасы бойынша
мұғалімдерді оқыту курсты
аяқтады.
80 академиялық сағат көлемінде Онлайн
курсты аяқтады.
8 сағат

№14e5f7159

Білім беру саласында буллингтің
алдын алу

2022 ж,11 наурыз ТОО Учебный центр
Орлеу РК

Онлайн

№5437

Педагогтердің цифрлық құзырлығын 2021 ж,24 тамыз ҚРБҒМ «Өрлеу» БАОҰ
дамыту
АҚ

онлайн

№00712

2020 – 2021 Оқытылатын пәннің бейініне сәйкес соңғы үш жылда кадрлардың біліктілік арттырудан және қайта даярлаудан
өткені туралы мәліметтер

Р/с Тегі, аты, әкесінің аты ( Тақырыптың атауы
№ болған жағдайда)

Оқыған
орны мен
кезеңі

1

2

3

4

Шаниева Гульмира
Койшыбаевна

Қазақстан республикасы педагогтерінің
біліктілігін арттырудың «Орта білім беру
жүйесіндегі инклюзивті білім беру» 72
академиялық сағат көлемінде білім беру
бағдарламасы бойынша мұғалімдерді
оқыту курсын аяқтады.
№ 01154

2020

Қазақстан Республикасы білім және ғылым
министрлігі «БӨБЕК» ұлттық ғылыми –
2020
практикалық, білім беру және сауықтыру
орталығы «Өзін – өзі тану» руңхани –
адамгершілік білім беру бағдарламасының
педагог мамандардың біліктілігін арттыру
курсы, тақырыбы: Сабақтағы
жалпыадамзаттық құндылықтар 340 сағат

Қазақстан Республикасы педагогтерінің
2021
біліктілігін арттырудың қазақ және орыс
тілдерінде оқытатын білім беру
ұйымдарының басшылары мен
басшыларының орынбасарлары үшін
«Білім берудің жаңа парадигмасы
жағдайындағы басқарушылық қызмет және
менеджмент» 80 академиялық сағат
көлемінде білім беру бағдарламасы
бойынша мұғалімдерді оқыту курсы,
Петропавл қ. Білім саласындағы
әдістемелік жұмыс және ақпараттық

Оқыған
ұйымның атауы

5

ҚИПК

АЛМАТЫ

ПЕТРОПАВЛ Қ.

Сағаттар саны және
жұмыс өтілі

Аяқталу
нысаны

6

7

72 академиялық сағат ОНЛАЙН

340 сағат

ОНЛАЙН

80 академиялық сағат

ОНЛАЙН

технологиялар орталығы "КММ»
№01197

2021 – 2022 Оқытылатын пәннің бейініне сәйкес соңғы үш жылда кадрлардың біліктілік арттырудан және қайта даярлаудан
өткені туралы мәліметтер
Р/с Тегі, аты, әкесінің аты ( Тақырыптың атауы
№ болған жағдайда)

Оқыған
орны мен
кезеңі

1

4

2

3

Оқыған
ұйымның атауы

5

Сағаттар саны және
жұмыс өтілі

Аяқталу
нысаны

6

7

