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1. Жалпы ережелер 
 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институттың (бұдан 
әрі - институт) кадр саясаты туралы Ереже Қазақстан Республикасы 2015 
жылғы 23 қарашадағы №414-V Еңбек кодексінің (бұдан әрі-Кодекс), 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 
шілдедегі №338 бұйрығымен бекітілген Педагог қызметкерлер мен оларға 
теңестірілген адамдар лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын 
бекіту туралы, директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Профессор-
оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлер лауазымдарына конкурстық 
орналасу туралы ереже (29.01.2021ж. №1 хаттама), 2021-2024 жылдарға 
арналған Ұжымдық шарт және еңбек тәртібінің ережелері, Басқарма 
Төрағасы - Ректор бекіткен бюджеттен тыс қаражаттан жүргізілетін 
сыйлықақылар, қосымша ақылар, үстемеақылар және ынталандыру 
сипатындағы басқа да төлемдер туралы ережелер (01.07.2020ж.), 
институттың 2021-2025 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспары 
негізінде әзірленді.  

Осы ереже қызметкерлерді іріктеу, оқыту және дамыту ережелерін 
белгілейді. 

Персоналды басқару және құжаттармен қамтамасыз ету қызметінің 
бастығы және академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры осы 
Ереженің сақталуына жауапты болып табылады. 

 

2. Негізгі міндеттері 
 

Білімді жаңартудың үнемі үдеп келе жатқан процесі жағдайында персонал 
мен профессор-оқытушылар құрамы (бұдан әрі - ПОҚ) сапалық құрамын 
қалыптастырудың тиімді жүйесін құру ЖОО-ның басым міндеттерінің бірі 
болып табылады. 



Басшылықтың институционалдық саясаты қағидаттар шеңберінде жүзеге 
асырылады: 

 институт ПОҚ және қызметкерлерін басқарудың демократиялық 
тәсілі; 

 басшылық құрам мен басқарылатын кіші жүйе мүдделерінің үйлесуі; 

 басшылықтың қол жетімділігі; 

 паритетті сақтау; 

 ПОҚ мен персоналдың қызметін ынталандыру;  

 ПОҚ мен персоналды жеке жетілдіру. 
Институттың кадрлық саясаты қызметкерлердің лауазымдық ұстанымын 

қажетті біліктілік пен жеке қасиеттерге ауыстыруға, қызметкерлердің 
лауазымдық міндеттерін және институт құжаттарының талаптарын сенімді 
орындауын қамтамасыз етуге, қызметкерлер жұмысының тиімділігін 
арттыруға, сондай-ақ жалпы табысқа мүдделі, осыған бар күш-жігерін 
салатын пікірлестер командасын қалыптастыруға бағытталған. 

   

3. Персоналды қабылдау және жұмыстан босату тәртібі 
 

 Институтта қызметкерлерді қабылдау және жұмыстан шығару Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Еңбек кодексіне, 
директорлар кеңесі бекіткен Профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми 
қызметкерлердің лауазымдарына конкурстық орналасу туралы ережелерге 
(29.01.2021 ж. №1 хаттама) және бос лауазымдарға орналасуға конкурстық 
іріктеуді өткізу ережелеріне (01.09.2021 ж.) сәйкес жүзеге асырылады. 
 Жұмысқа қабылдау кезінде білімі, кәсіби және жеке қасиеттері, сондай-
ақ педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының 
үлгілік біліктілік сипаттамалары негізінде әзірленген лауазымдық 
нұсқаулықтарда көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкестігі ескеріледі. 
 Практик-оқытушылардың педагогикалық шеберлігін бағалау үшін 
жұмысқа жалдау кезінде саладағы жұмыс өтілі және лауазымға кандидаттың 
кәсіби жетістіктері ескеріледі. 
 Бос лауазымға кандидатурасы айқындалғаннан кейін мынадай рәсім 
сақталады: 

1.Қызметкерден өтініш қабылдау. 
2.Қызметкермен еңбек шартын және толық материалдық жауапкершілік 

туралы шартты жасасу. 
3.Еңбек шартын тіркеу. 
4.Қызметкерге еңбек шартының данасын тапсыру. 



5. Жұмысқа қабылдау туралы бұйрық шығару. 
6. Жұмысқа қабылдау туралы бұйрықты ресімдеу. 
7.Қызметкерді жұмысқа қабылдау туралы бұйрықпен таныстыру. 
8.Қызметкерді жұмыс берушінің жергілікті актілерімен, лауазымдық 

нұсқаулықпен таныстыру. 
9.Қызметкердің еңбек кітапшасына жұмысқа қабылдау туралы жазбаны 

енгізу. 
10.Қызметкердің жеке ісін рәсімдеу. 
ҚР ЕК-нің 32-бабына сәйкес қызметкердің жеке ісін қалыптастыру және 

еңбек шартын жасасу үшін төмендегі құжаттар қажет: 
- кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы; 
- өмірбаяны; 
- жеке куәлік немесе төлқұжат көшірмесі; 
- оралмандар жергілікті атқарушы органдар берген оралман куәлігін 

ұсынады; 
- тұруға ықтияр хат немесе азаматтығы жоқ адамның куәлігі (Қазақстан 

Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқ адамдар үшін) не босқын куәлігі; 

- тиісті білімді, шеберлікті және дағдыларды талап ететін жұмысқа еңбек 
шартын жасасу кезінде білімі, біліктілігі, арнайы білімінің немесе кәсіптік 
даярлығының болуы туралы құжат; 

- еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар адамдар үшін); 
- алдын ала медициналық куәландырудан өткені туралы құжат (осы 

Кодекске және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 
актілеріне сәйкес осындай куәландырудан өтуге міндетті адамдар үшін). 

- қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы мәліметтердің болуы 
немесе болмауы туралы анықтама 
       - басқа жұмыс берушімен қоса атқаратын жұмыс туралы еңбек шартын 
жасасу үшін жұмыскер негізгі жұмыс орны бойынша еңбектің сипаты мен 
шарттары (жұмыс орны, лауазымы, еңбек жағдайлары) туралы анықтама 
ұсынады. 

 - Мемлекеттік органның шетелдік жұмыскерлерін тарту кезінде еңбек 
шартын жасасу үшін қажетті құжаттардың тізбесі Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекіткен шетелдік жұмыскерлерді тарту тәртібіне 
сәйкес айқындалады. 

Құжаттардың телнұсқаларын жұмыс берушіде сақтауға не Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген рәсімдерді орындау үшін 
уақытша қалдыруға жұмыскер келіскен жағдайда, жұмыс беруші жұмыскерге 
құжаттарды қайтару туралы жазбаша міндеттеме береді. 



Қызметкерлерді жұмыстан босату және еңбек шартын бұзу ҚР ЕК-нің 
49-бабында көзделген негіздерде жүргізіледі: 

- тараптардың келісімі бойынша; 
- еңбек шарты мерзімінің аяқталуы; 
- жұмыс берушінің бастамасы бойынша; 
- қызметкердің басқа жұмыс берушіге ауысуына байланысты; 
- қызметкердің бастамасы бойынша; 
- тараптардың еркінен тыс жағдайлар; 
- қызметкердің еңбек қатынастарын жалғастырудан бас тартуы; 
- Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды 

қоспағанда, жұмыскердің сайланбалы жұмысқа (лауазымға) ауысуы немесе 
еңбек қатынастарын жалғастыру мүмкіндігін болғызбайтын лауазымға 
тағайындалуы; 

- еңбек шартын жасасу талаптарын бұзу. 
Профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің бос 

лауазымдарына орналасу Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 
(29.01.2021 ж. №1 хаттама) профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми 
қызметкерлердің лауазымдарына конкурстық орналасу туралы ереженің 
негізінде конкурстық іріктеу арқылы жүзеге асырылады. 

 
4. Персоналды дамыту және біліктілігін арттыру 

 
Қызметкерлерді оқыту және дамыту институтты дамытудың негізгі 

бағыты болып табылады.  
Персоналды басқару және құжаттармен қамтамасыз ету қызметінің 

мамандары жыл сайын институт қызметкерлері мен ПОҚ біліктілігін арттыру 
жоспарын (бұдан әрі - жоспар) жасайды. Процедураның ашықтығы мен қол 
жетімділігі үшін жоспарды құрылымдық бөлімшелер мен факультет 
декандары ұсынған мәліметтер негізінде ғылыми кеңес қарайды және 
бекітеді. 

Бұл ретте құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен факультет 
декандары келесі өлшемдерді басшылыққа алады: 

- құрамы мен сапасы бойынша кадрлар туралы ақпаратпен 
- қандай да бір оқытушы немесе қызметкер өз біліктілігін арттырған 

соңғы мерзімдер; 
- оқытушының немесе қызметкердің жұмысының тиімділігі; 
- жас кадрлардың біліктілігін арттыру қажеттілігі; 
- өндірістік қажеттіліктен туындаған біліктілікті арттыру қажеттілігі; 
 - сапа менеджменті жүйесі саласында оқыту қажеттілігі; 



- тұтынушылардың талаптарын өзгертуге ден қою қажеттілігі. 
 
5. Персоналды ынталандыру және тәртіптік сипаттағы шаралар 

 
 Өзінің лауазымдық міндеттерін тиісінше орындағаны үшін және 
қызметкерлердің кәсіби шеберлігін, шығармашылық бастамасын дамыту 
үшін институт басшылығы бюджеттен тыс қаражаттардан жүргізілетін 
сыйлықақылар, қосымша ақылар, үстемеақылар және ынталандыру 
сипатындағы басқа да төлемдер туралы Ережеде және 2021-2024 жылдарға 
арналған ішкі еңбек тәртібі қағидаларында көрсетілген ынталандырудың 
материалдық және материалдық емес ынталандыру түрлерін қарастырады. 
 Тәртіптік жаза және сынақ мерзімі болмаған кезде материалдық 
ынталандыруға құқық беретін негізгі көрсеткіштер: 
 - еңбек тәртібін және ішкі тәртіп ережелерін сақтау; 
 - белгілі бір кезеңдегі жұмыс нәтижелері; 
 - лауазымдық міндеттерді үлгілі орындау, ерекше маңызды және 
күрделі тапсырмаларды орындау; 
 - жекелеген бөлімшелердің және тұтас алғанда институттың қалыпты 
(үздіксіз) жұмысы одан әрі шұғыл орындалуына байланысты болатын шұғыл 
және алдын ала болжанбаған жұмыстарды орындау; 
 - мерейтойлық (50,60,70) мерекелік күндер; 
 - егер осы өкілеттіктер қызметкерлердің лауазымдық міндеттеріне 
кірмейтін болса, ішкі нормативтік актілердің, келісімдердің, шарттардың 
және басқа да құжаттардың жобаларын әзірлеу. 
 Материалдық емес ынталандыруға құқық беретін негізгі көрсеткіштер: 
 - еңбек міндеттерін үлгілі орындау; 
 - студенттерді оқыту мен тәрбиелеудегі жетістіктер; 
 - ұзақ және мінсіз жұмыс; 
 - еңбектегі жаңашылдық және т.б. 
 Ерекше еңбек сіңірген еңбегі үшін институт қызметкерлері жоғары 
тұрған органдарға ҚР Құрмет грамоталарымен, ордендермен, 
төсбелгілерімен және медальдарымен марапаттау, құрметті атақтар беру 
және т.б. үшін ұсынылады. 
 Қызметкердің кінәсінен оған еңбек шартында жүктелген міндеттерді 
орындамау немесе тиісінше орындамау. Институт Жарғысымен, ішкі тәртіп 
Ережелерімен, лауазымдық нұсқаулықтармен және жұмыс берушінің басқа 
да актілерімен ҚР ЕК көзделген тәртіптік сипаттағы шаралардың 
қолданылуына әкеп соғады: 
- ескерту; 



- сөгіс; 
- қатаң сөгіс; 
- ҚР ЕК белгіленген жағдайларда жұмыс берушінің бастамасы бойынша 
еңбек шартын бұзу. 
 

6. Персоналдың басшылықтың кадр саясатына қанағаттануын 
бағалау және мониторингілеу 

 Персоналды басқару және құжаттармен қамтамасыз ету қызметі 
жылына бір рет қызметкерлерге жасырын сауалнама жүргізеді. 
 Бұл процедураның негізгі мақсаттары: 

- қызметкерлердің жұмысқа қанағаттануын және біліктілікті арттыру 
мүмкіндіктерін арттыру; 

- кадрлардың тұрақтамауын төмендету; 
- адамдардың мотивациялық қалауын анықтау; 
- қызметкерлердің наразылығының негізгі проблемалары мен себептерін 

анықтау; 
- қызметкерлердің орта жасын анықтау. 
Сауалнама қорытындысы бойынша Институт қызметкерлерінің 

басшылықтың кадр саясатына қанағаттануына мониторинг жүргізіледі. 
Сауалнама жүргізу қағидаттары: 
1.Жүйелілік. 
2.Сауалнамаларды уақытылы өңдеу, нәтижелерді басшылықпен 

талқылау. 
3.Қызметкерлердің институт басшылығы қазіргі уақытта басым деп 

санайтын аспектілерге қатынасын анықтау үшін сауалнамаға қосымша 
блоктар енгізу.  

4.Зерттеу айтарлықтай ұйымдастырушылық өзгерістерден кейін бірден 
жүргізілмейді. 

5.Зерттеу нәтижелері бойынша қабылданған шешімдер іске асырылады, 
олардың тиімділігі бағаланады. 

Зерттеу жеке емес, жаппай статистикалық мәліметтерді ұсынады, бұл 
көптеген қызметкерлер күткен өзгерістерді жүзеге асыруға және олардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді. 


