
Жобо
т. Сатылгацов атындагы Ль б9 окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын

эксперттик кецеши жонyндо жобо

1. Жалпы жобо
Бул жобо мектептин эксперттик кецеши педагогикаJIык жана башка

КыЗМаТкерлердин ишмердуyлyryнyн жыйынтыктарын аныктайт жана тyзот.
Эксперттик кецештин ишмердyyлyryнyн максаты- педагогдордун

ишмердyyлyryнyн жыйынтыктарынын сырттан баалоону объективдyy
жyрryзyy, ж. б. кызматкерлердин эмгек акысынын жыйынтык иштерин
толоо жана педагогикuшык ишмердyt,лyгyнyн жыйынтыгынын объективдlу
баалоо жолдору жана билим б"рyy мекемесиндеги эмгекти толоодоry
стимулдук болуктун фондунун материaлдык стимулдоону толоп берlry
эсебинин негизинде ишке ашат.
2. Эксперттик топтуц иштоо тартиби:
2.1. Мектептин эксперттик кецеши профсоюздук комитеттен, эмгек
жамаатынын кецешинин окYлYнон, усулдук кецештин мr-IолорYнон ,

мектептин администрациясынын ичинен, мектеп директордун буйругу
менен тyзyлот.
2.2 Мектептин кызматкеринин профессион€Lпдык ишмердyyлyгyнyн
сырткы баалоо жыйынтыгы , анын портфолиосынын негизинде ишке
ашырылат.
2.3. Эксперттик кецештин торогасы ОТИ боюнча директордун орун басары
шаЙланат. Эксперттик кецештин торогасы иш кагаздардын оз убагында
жана сапаттуу толтурулушу , ошону менен бирге кецештин ишине
жоопкерчиликти ЕLгIат.

2.4. Эксперттик кецештин ишинин жыйынтыгы протоколдор менен
толтурулат, аlrар 5 жылга сакталат. Протоколдор мектептин
администрациясында сакт€Iп ат
2.5.Эксперттик кецештин чечимдери ачык добуш берyy аркылуу
копчyлyктун добушун эсептоо менен кецешмеде кабыл zulынат.
2.6. Мектептин кызматкеринин профессион€шдык ишмердyyлyryнyн
сырткы баалоо жыйынтыгын откорyy yчyн озyнун курамынан эксперттик
топ З адамдан кем эмес адамдан тyзyлот, мекеменин кызматкерлеринин
€Lлардын портфолиосун баалоо ишин жyрryзyy yчyн кецештин чечими
менен бекитилет. Мектептин муг€tлимдери жана жумушчуларынын тизмеси
жана аларга бекитилген эксперттер эксперттик кецештин торогасынын
корсотмосyнyн негизинде мектептин директору бекитет.



2.1. Мектептин директорунун аныкт€шган буйругунун кызматкерлеринин
MooHoTITI ( 2 жумадан мурун мектептин чоц кецешинин кецешмесине
чеЙин) , бекитилген жана такт€Lпган ишмердyyлyкторyнyн жыЙынтыгын
директор тарабынан бекитилген жеке тиркемелери менен портфолиосун
эксперттик кецешке берет .

2.2. Анъlктaulган MooHoTTl,H негизинде портфолиодогу матери€Lпдардын,
эксперттик баалоонун муг€rлимдин профессионЕLпдык ишмердyyлyryнyн
жыйынтыгы отчет аралыгында критерийлер менен дал келиши жободо
корсотYлгон.
2.3. Эксперттик баалоонун жыйынтыгы эксперттик топтун баалоо
баракчасында муг€tлимдердин отчет аралыгындагы профессион€шдык
ишмердyлyгyнyн жыйынтыктары эксперттик топ тарабынан толтурулат.
Ар бир жыйынтыгынын корсоткr{торy yчyн балл тyрyндо жыйынтыгы
толтурулат.
2.4. Мугалимдердин жыйынтык баллы эксперттик топтун мyчолорy аркылуу
кол коюлат, муг€lлим кол коюусу аркылуу таанышууга берилет жана андан
кийин мектептин эсперттик кецешине баалоо баракчасы берилет.
2.5. Эксперттик топко сунуштztлган баалоо баракчаларынын негизинде
мугалимдердин профессион€rлдык ишмердyyлyryнyн жыйынтыгы боюнча
эксперттик кецеш жыйынтык чыгарат, кызматкерлердин эмгек
жыйынтыктарынын таблицасынын мазмуну балл тyрyндо директор
аныктаган моонотто мектеп кецешине доклад тyрyндо берилет.
Жыйынтыгына эксперттик кецештин торагасы , мектеп кецешинин
торагасы жана профсоюздун торагасы кол коюшат.


