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Құрметті білім беру ұйымы әкімшілігі!
Осы зерттеуге қатысқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Бұл сауалнамада білім беру
ұйымына қатысты мәліметтер сұралады:


Сипаттамасы



Басқарылуы



Оқытушылар құрамы



Бағалау



Білім алушылар құрамы



Білім беру ортасы мен оқу жоспары



Мектеп климаты
Сауалнама сұрауларының нәтижесінде алынған мәлімет әртүрлі білім беру

ұйымдарындағы оқыту ерекшеліктерін анықтауға және білім алушылардың тестілеу
нәтижелерін түсіну мүмкіндіктерінің әсерін анықтайды, мысалы, біздің еліміздегі және
басқа елдердегі білім беру ұйымдарының ресурстармен қамтамасыз етілуі және білім
алушылардың оқу жетістіктеріне әсер ету деңгейін анықтауға ықпалын тигізеді.
Сауалнаманы директор немесе білім беру ұйымы әкімшілігінің ӛкілі толтырады.
Сауалнама сұрақтарына жауап беру үшін Сізге шамамен 60 минут қажет болады.
Сізге кейбір сауалнама сұрақтарына жауап беруде кӛмек қажет болуы
мүмкін. Сіз сарапшылармен немесе білім беру ұйымының басқа да қызметкерлерімен
кеңесе аласыз.
Сіздің жауаптарыңыздың құпиялығы қамтамасыз етіледі. Олар жалпы
қорытынды мен орташа нәтижені шығару үшін басқа білім беру ұйымдары
директорларының жауаптарымен бірге талданады және мектептер жекелей
кӛрсетілмейді.
Сауалнама сұрақтарына жауап беру үшін келесі анықтамаларды қарастырыңыз:
Білім беру ұйымдарында жаратылыстану ӛзіне физика, химия, Жер және ғарыш,
биология, қолданбалы ғылымдар мен технология облыстарына қатысты барлық
ғылымдарды

біріктіреді.

Сіздің

білім

беру

ұйымыңыздың

оқу

жоспарында

жаратылыстану пәндері жекелей немесе бірктіріліп бір пән ретінде оқытылуы мүмкін.
Берілген мәліметке математика, психология, экономика және география курсына
енгізілген Жер тақырыбына қатысты пәндер КІРМЕЙДІ.
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А БӚЛІМІ: БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ
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SC001

Сіздің білім беру ұйымыңыз қай жерде орналасқан?
(Бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Ауыл, село немесе ауылдық жер (3 000 адамнан кем)

1

Кент (3 000 -нан 15 000 адамға дейін)

2

Шағын қала (15 000 -нан 100 000 адамға дейін)

3

Қала (100 000-нан 1 000 000 адамға дейін)

4

Үлкен қала (1 000 000 адамнан кӛп )

5

4
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SC002

Сіздің 2014 жылдың 1 ақпан бойынша білім беру
ұйымыңыздағы
оқушылардың
толықтығы
(білім
алушылардың жалпы саны) қанша?
(Әр қатарға сан жазыңыз. Егер мұндай жоқ болса, 0 (нӛл)
жазыңыз.)

Ұлдардың саны:

____________

Қыздардың саны:

____________
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SC003

Сіздің білім беру ұйымыңыздағы 10 сынып (1 курс)
оқушылары арасында қазақ тілі сыныптарының орташа
саны қандай?
(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз.)
15 оқушы немесе одан кем

1

16-20 оқушы

2

21-25 оқушы

3

26-30 оқушы

4

31-35 оқушы

5

36-40 оқушы

6

41-45 оқушы

7

46-50 оқушы

8

50 оқушыдан артық

9
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SC004

Келесі үш сұрақтың мақсаты, Сіздің білім беру
ұйымыңыздағы 10 сыныпта (1 курста) бір білім алушыға
қанша компьютерден келетіні туралы мәлімет алуға
арналған.
(Әр қатарға санын кӛрсетіп жазыңыз. Егер бірде - бірі жоқ
болса 0 (нӛл) жазыңыз.)
Саны
Сіздің білім беру ұйымыңызда қанша 10 сынып
(1 курс) оқушылары бар?

____________

Осы оқушыларға білім алу мақсатында шамамен
қанша компьютер қол жетімді?

____________

Шамамен алғанда сол компьютерлердің қаншасы
Интернетке қосылған?

____________

Осы компьютерлердің шамамен алғанда қаншасы
алып жүруге ыңғайлы (мысалы, ноутбук, планшет)
болып келеді

____________

Сіздің білім беру ұйымыңызда қолжетімді шамамен
неше Интерактивтік тақта бар?

____________

Сіздің білім беру ұйымыңызда шамамен қанша
проектор бар?

____________

Сіздің білім беру ұйымыңызда оқытушылардың
жұмыс істеуі үшін шамамен қанша компьютер
Интернетке қосылған?

____________
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SC005

Компьютер технологияларын қолдануға байланысты
тӛмендегі айтылғандар Сіздің білім беру ұйымыңызбен
қаншалықты сәйкес келеді?
(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз. )
Иә

Біздің білім беру ұйымымыз білім алушыларға
желісіз тегін Интернет ұсынады (Wi-Fi)

Жоқ

1

2

1

2

1

2

Білім беру ұйымында білім алушылар үшін медиа
сауаттылыққа үйрететін сабақтар ӛткізіледі

1

2

Білім беру ұйымында оқытушыларды медиа
сауаттылыққа үйрететін сабақтар ӛткізіледі

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Білім беру ұйымы білім алушыларға ӛздерінің
техникалық құралдарын (ноутбук, смартфон,
планшеттер) алып келіп, қолдануларына рұқсат
береді
Білім беру ұйымы білім алушыларға ӛздерінің
техникалық құралдарын (ноутбук, смартфон,
планшеттер) алып келіп, сыныпта қолдануына
рұқсат береді

Білім беру ұйымы білім алушыларға мектеп
компьютерлерінде профайлдар, аккаунттар
ұсынады
Білім беру ұйымы оқытушыларға мектеп
компьютерлерінде профайлдар, аккаунттар
ұсынады
Білім беру ұйымы білім алушыларға Интернет
ақпараттарын сақтауы үшін арнайы орын бӛледі
(мысалы, мектеп серверінде)
Білім беру ұйымы оқытушыларға Интернет
ақпараттарын сақтауы үшін арнайы орын бӛледі
(мысалы, мектеп серверінде)
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SC006

Білім беру ұйымының 10 сынып (1 курс) білім алушылары
үшін күнтізбелік аптаның ішінде оқу күндері қанша?
(Санмен кӛрсетіп жазыңыз.)
(Егер, кезеңдік оқыту болған жағдайда, бір оқу жылында
есептелетін күнтізбедегі аптаның орташа оқу күнін есептеп,
күн санын жазыңыз.)
_____________

Күн:
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SC007

10 сынып (1 курс) білім алушылары үшін биылғы оқу
жылында қанша оқу күні бар?
(Барлық оқу күндерін есепке алыңыз.)
(Санмен жазыңыз.)
Күн:

___________
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SC008

Сіздің білім беру ұйымыңыз шамамен алғанда соңғы 12
айдың ішінде қанша күн тӛмендегі себептерге байланысты
кезектен тыс жабылды немесе уақытша сабақтар
ӛткізілмеді?
(Әр қатарға сан жазыңыз. Егер мұндай күндер болмаса "0"
(нӛл) деп жазыңыз.)
Күндер

Демалыс уақыттары және мерекелер

__________

Оқытушылардың конференциялары немесе кәсіби
тәжірибе алмасу шаралары

___________

Білім беру ұйымындағы оқушылар үшін іс-шаралар,
мысалы, ӛндірістік тәжірибе, би кештері, спорттық
жарыстар

___________

Аймақтық немесе жергілікті қиындықтар; ауа-райы
(мысалы, дауыл, қар, ыстық), зіл-зала (мысалы,
эпидемия, ӛрт, су тасқыны), кӛтерілістер, қақтығыстар

___________

Ресурстардың ӛте аздығы немесе жетіспеушілігі
___________

Оқытушылардың немесе білім алушылардың тәртіптері
___________
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В БӚЛІМІ: БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫН БАСҚАРУ
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SC009

Тӛменде білім беру ұйымын басқару мәселелеріне қатысты
пайымдаулар келтірілген. Сіздің білім беру ұйымыңызда
ӛткен оқу жылында келесі әрекеттер қаншалықты жиі
болып тұрды?
(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз.)
Мүлдем
болған
жоқ

Мен оқушылар
үлгерімінің
нәтижелерін білім
беру ұйымының
оқыту мақсаттарын
жасауда
пайдаланамын.
Мен
оқытушылардың
кәсіби дамуы, білім
беру ұйымының
оқыту мақсаттарына
сай болуын
қадағалаймын.
Мен
оқытушылардың
білім беру
ұйымының оқыту
мақсаттарына сай
жұмыс істеуін
қамтамасыз етемін.
Мен білім
саласындағы соңғы
зерттеулерге
негізделген оқыту
тәсілдерін
қолдаймын.
Мен оқушылары оқу
барысына белсенді
қатысатын
оқытушыларды
марапаттаймын.
Егер, оқытушының
сабағында күрделі
мәселе туындаса,
мен оны талқылауға
бірінші болып ниет
білдіремін.

Жылына 1-2
рет

Жылына 3-4
рет

Айына
бір рет

Аптасына
бір рет

Аптасына
бір
реттен
кӛп

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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Мен
оқытушылардың
назарын
оқушыларды
шығармашылық
және қоғамдықәлеуметтік
дамытудың
маңыздылығына
аударамын.
Мен сабақтағы
тәртіп бұзушылыққа
кӛңіл бӛлемін.
Мен
оқытушылардың
білім беру
ұйымындағы шешім
қабылдауға қатысу
мүмкіндігін
қамтамасыз етемін.
Мен оқытушыларды
білім беру
ұйымының
ұйымдастырушылық
мәдениетін үздіксіз
дамытуды
қалыптастыруға
кӛмекке
шақырамын.
Мен
оқытушылардың
басқару тәсілдерін
талдауға қатысуын
сұраймын.
Егер оқытушы
сабақта туындаған
мәселемен келсе, біз
оны бірігіп шешеміз.
Мен білім беру
ұйымының оқыту
мақсаттарын
оқытушылармен
жиналыстарда
талқылаймын.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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SC010

Сіздің білім беру ұйымыңыздағы қызметтің келесі бағыттарына
негізгі жауапкершілік кімге жүктелген?
(Әр қатарда қанша қажет болса сонша торкӛз белгілеңіз.)
Директор

Оқытушыларды
жұмысқа қабылдау
Оқытушыларды
жұмыстан шығару
Оқытушыларға
бастапқы жалақы
мӛлшерін бекіту
Оқытушылардың
жалақысын кӛтеру
Білім беру
ұйымының
бюджетін құру
Білім беру
ұйымындағы
бюджеттік
қаржыны бӛлу
Оқушылармен
тәрбие жұмысының
бағыттарын
айқындау
Оқушыларға баға
беру бағыттарын
айқындау
Оқушыларды білім
беру ұйымына
қабылдау
Қолданылатын
оқулықтарды
таңдау
Оқытудың
мазмұнын анықтау
Оқушыларға
қандай оқу
курстарын ұсыну
туралы шешім

Оқытушылар

1

Білім
беру
ұйымы
кеңесі

1

1

Облыстық
немесе
аудандық
білім
басқармасы

1

ҚР Білім
және
ғылым
министрлігі

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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SC011

Бұл сұрақта ата-аналар ӛз балалары үшін білім беру ұйымын
таңдаған кезде болатын баламалар туралы сұралады.
Мына пайымдаулардың қайсысы Сіздің білім беру
ұйымыңыз маңында орналасқан білім беру ұйымдарында
оқитын оқушыларға қолжетімділікті бәрінен жақсы
сипаттайды?
(Бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Бұл маңда біздің оқушыларымызға таласатындай екі немесе
одан кӛп білім беру ұйымдары бар

1

Бұл маңда біздің оқушыларымызға таласатындай тағы бір
білім беру ұйымы бар

2

Бұл маңда біздің оқушыларымызға таласатындай басқа білім
беру ұйымдары жоқ

3
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SC012

Сіздің білім беру ұйымыңызға оқушылар қабылдағанда
келесі факторлар қаншалықты жиі есепке алынады?
(Әр қатардан бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Ешқашан

Кейбір
кездері

Әрқашан

Оқушының үлгерімі (білім беру
ұйымына қабылдау тестін қосқанда)

1

2

3

Бұрынғы білім беру ұйымының
мінездемесі

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Қазіргі немесе бұрынғы оқушылардың
отбасы мүшелеріне жеңілдіктер бар

1

2

3

Белгілі бір ауданда тұратындар

1

2

3

Басқа

1

2

3

Білім беру ұйымының оқыту немесе
діни ұстанымын ата-аналардың
мақұлдауы
Оқушыға арнайы бағдарлама қажет
немесе оған қызығушылық туғызады

17

CY6_QST_FT_ScQ_PBA_NoNotes

SC013

Сіздің білім беру ұйымыңыз мемлекеттік пе немесе
мемлекеттік емес пе?
(Бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Мемлекеттік білім беру ұйымы
(Білім беру ұйымын тікелей немесе жанама түрде
мемлекеттік органдар басқарады немесе басқару органын
үкімет тағайындайды немесе кӛпшілік сайлайды.)

1

Мемлекеттік емес білім беру ұйымы
(Білім беру ұйымын тікелей немесе жанама түрде
мемлекеттік емес ұйымдар басқарады, мысалы, мешіт,
сауда ұйымы, бизнес немесе басқа жеке меншік мекемелер.)

18
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SC014

Сіздің білім беру ұйымыңызды қандай мекеме түрі
басқарады?
(Бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Мешіт немесе басқа да діни ұйымдар

1

Коммерциалық емес мекемелер

2

Коммерциялық мекемелер

3
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SC016

Оқу жылында Сіздің білім беру ұйымыңыздың
бюджетіндегі
мына
қаржыландыру
кӛздерінің
әрқайсысының үлесі шамамен қанша пайызды құрайды?
(Әр жолға сан жазыңыз. Егер мұндай кӛзден түсетін қаржы
жоқ болса, 0 (нӛл) жазыңыз.)
%
Мемлекеттік бюджеттен (жергілікті және республикалық
бюджетті қоса)
_____________

Оқушылардың тӛлемақысы немесе ата-аналардың білім
беру ұйымына тӛлемі
_____________

Қамқоршылар, қайырымдылық, мұрагерлік, демеушілік,
ата-аналардың қаржы қорын толтыруы
_____________

Басқа
_____________

Барлығы
100%
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SC017

Сіздің білім беру ұйымыңыздағы оқыту
тӛмендегі мәселелер кедергі келтіре ме?

процесіне

(Әр қатардан бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Мүлдем
кедергі
келтір
мейді

Оқытушылардың
жетіспеушілігі
Оқытушылардың біліктілігінің
тӛмендігі немесе сәйкес
болмауы
Кӛмектесуші қызметкерлердің
жетіспеушілігі
Біліктілігі тӛмен немесе сәйкес
емес кӛмектесуші қызметкерлер
Оқу материалдарының
жетіспеушілігі (мысалы,
оқулықтар, компьютерлік
құралдар, кітапхана немесе
зертхана құралдары)
Оқу материалдары сапасының
тӛмендігі немесе сәйкес
болмауы (мысалы, оқулықтар,
компьютерлік құралдар,
кітапхана немесе зертхана
құралдары)
Материалдық-техникалық
базаның жетіспеушілігі
(мысалы, ғимарат, спорт алаңы,
жылыту/салқындату жүйесі,
жарық және акустикалық жүйе)
Материалдық-техникалық
базаның сапасының тӛмендігі
немесе сәйкес болмауы
(мысалы, ғимарат, спорт алаңы,
жылыту/салқындату жүйесі,
жарық және акустикалық жүйе)
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Ӛте аз

Кӛбіне
Белгілі
дәрежеде

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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С БӚЛІМІ: ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ
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SC018

Сіздің білім беру ұйымыңызда қанша оқытушы жұмыс
істейді?
Түсіндіру: Толық және толық емес жүктемемен жұмыс
істейтін оқытушыларды қосыңыз. Толық жүктемемен
жұмыс істейтін оқытушы толық оқу жылының кем дегенде
90% уақытында оқытушы болып істейді. Одан басқалары
жартылай жүктемемен жұмыс істейтіндер болып
есептеледі. Оқытушының тек ең жоғарғы білім деңгейін
есепке алыңыз.
(Арнайы бӛлінген орынға санын жазыңыз. Ешбірі болмаса, 0
(нӛл) жазыңыз.)

Оқытушылардың ЖАЛПЫ саны
Сабақ беруге құқық беретін дипломы
бар оқытушылар
Жалпы орта білімі бар оқытушылар
Арнаулы орта білімі бар (мысалы,
колледж) оқытушылар
Жоғары білімі бар оқытушылар
Жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар
оқытушылар
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Толық
жүктемемен
жұмыс істейді

Жартылай
жүктемемен
жұмыс істейді

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________
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SC019

Сізідің білім беру ұйымыңызда қанша жаратылыстану
пәндерінің оқытушылары бар?
Толық және толық емес жүктемемен жұмыс істейтін
оқытушыларды қосыңыз. Толық жүктемемен жұмыс
істейтін оқытушы толық оқу жылының кем дегенде 90%
уақытында оқытушы болып істейді. Одан басқалары
жартылай жүктемемен жұмыс істейтіндер болып
есептеледі.
(Арнайы бӛлінген орынға санын жазыңыз. Ешбірі болмаса, 0
(нӛл) жазыңыз.)
Толық
жүктемемен
жұмыс істейді

Жартылай
жүктемемен
жұмыс істейді

Жаратылыстану пәндері
оқытушыларының ЖАЛПЫ саны

_____________

_____________

Жоғары білім бар жаратылыстану
оқытушылары

_____________

_____________

Жаратылыстану пәндері облысы
бойынша мамандығы бар, жоғары
білімді жаратылыстану пәндері
оқытушылары

_____________

_____________
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SC020

Сіздің білім беру ұйымыңызда қанша оқытушы
жаратылыстану пәндері бойынша сабақ береді?
(Толық және толық емес жүктемемен жұмыс істейтін
оқытушыларды бӛлмеңіз. Егер оқытушы жаратылыстану
пәндері бойынша екі сабақтан берсе (мысалы, физика мен
биологиядан), оны екі рет санаңыз.)
(Арнайы бӛлінген орынға санын жазыңыз. Ешбірі болмаса, 0
(нӛл) жазыңыз.)
Физика

______________

Химия

______________

Биология

______________

Жер және ғарыш

______________

Қолданбалы ғылымдар мен технология (мысалы,
Биотехнология)
Жалпы біріктірілген курстар (мысалы, Дүниетану)
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SC021

Сіздің білім беру ұйымыңызға оқытушыларды қабылдау
әдістеріне тӛмендегілердің қайсысы жақын келеді?
(Әр қатардан бір торкӛзді таңдаңыз.)
Оқытушылар білім беру ұйымына тікелей келіп, ӛтініштерін
бере алады

1

Білім беру ұйымы әкімшілігі Сіздің мектебіңізде
оқытушыларды тағайындайды

2

Білім беру ұйымы ұжымы оқытушыларды жұмысқа білім беру
ұйымы әкімшілігімен бірлесе отырып, қабылдайды

3
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SC022

Сіздің білім беру ұйымыңызда оқытушылардың кәсіби
дайындық бағдарламасынан ӛтуі немесе аяқталған
педагогикалық білімінің болуы міндетті талап ретінде
қойыла ма?
(Бір ғана торкӛзді белгілеңіз.)
Иә

1

Жоқ

2
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Бұл сұраққа Сіздің білім беру ұйымыңызда оқытушылардың
кәсіби дайындық бағдарламасынан ӛтуі немесе аяқталған
педагогикалық білімінің болуы міндетті талап болса ғана
жауап беріңіз.
SC023

Сіздің білім беру ұйымыңызда оқытушылардың кәсіби
дайындық бағдарламасынан ӛтуі немесе аяқталған
педагогикалық білімінің болуы міндетті талап ретінде
қойыла ма? Бұл талаптар қаншалықты қатал?
(Бір ғана торкӛзді белгілеңіз.)
Оқытушылық қызметінің ең басынан бастап
оқытушының дайындық бағдарламасынан ӛтуі немесе
аяқталған педагогикалық білімінің болуы міндетті
Оқытушылық қызметінің алғашқы кезеңінде
оқытушының дайындық бағдарламасын немесе
педагогикалық білімін аяқтауы үшін шектеулі ғана
уақыттары бар
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SC024

Сіз ӛткен оқу жылында 10 сынып (1 курс) білім
алушыларының барлық жаратылыстану пәндері бойынша
оқытушыларының бос орындарын толықтырдыңыз ба?
Сауалнаманың 2 бетінен "жаратылыстану" сӛзінің
анықтамасын қараңыз. Білім беру ұйымында оқытушылар
ӛздерінің
жаратылыстану
пәндері
бойынша
пән
оқытушылары ретінде осы аңықтамаға сәйкес келуі қажет.
(Бір ғана торкӛзді белгілеңіз.)
Қажеттілік болған жоқ (жаратылыстану пәндері
оқытушысына бірде-бір бос орын болған жоқ)
Иә, біз жаратылыстану пәндерінен біліктілігі бар
оқытушыларды жұмысқа қабылдап, бос орындарды
толықтырдық

1

2

Иә, біз жаратылыстану пәнінен біліктілігі жоқ
оқытушыларды жұмысқа қабылдап, бос орындарды
толықтырдық

3

Жоқ (біз бір не одан да кӛп оқытушылардың бос
орындарын толықтыра алмадық)

4
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SC025

Сіздің білім беру ұйымыңызда, соңғы үш айда біліктілігін
жетілдіру бойынша курстардан оқытушылар құрамының
қанша пайызы ӛтті?
Біліктілігін жетілдіру курстары - бұл педагогикалық
тәжірибені немесе педагогикалық шеберлікті арттыруға
бағытталған
арнайы
бағдарлама.
Бұл
бағдарлама
оқытушыларға біліктілікті беруді/бермеуді қарастырады. Ол
бір күннен кем емес болуы тиіс.
Әр қатарға сәйкес келетін пайызды жазыңыз. Егер ешбір
оқытушы бұл бағарлама бойынша қатыспаған болса 0 (нӛл)
жазыңыз.)
Сіздің білім беру ұйымыңыздағы барлық
оқытушылар құрамы
__________________

Сіздің білім беру ұйымыңыздағы жаратылыстану
пәндері оқытушыларының құрамы
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SC026

Сіздің білім беру ұйымыңызда оқу жылы ағымында
оқытушылар қанша күн кәсіби біліктілігін арттыруға
міндетті?
(Күндерді санмен жазыңыз. Егер оқытушылардың кәсіби
дамуы бойынша іс-шараларға қатысулары міндетті болмаса
"0" (нӛл) жазыңыз.)
Күн

___________________
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SC027

Сіздің білім беру ұйымыңызда ішкі кәсіби дамыту түріне
байланысты тӛмендегілердің қайсысы бар?
(Әр қатарда бір ғана торкӛзді белгілеңіз.)
Иә
Біздің білім беру ұйымы оқытушылары ерекше
тарауларды ӛтерде ӛз ойларымен және
материалдарымен бӛлісу үшін бірігеді
Біздің білім беру ұйымы оқытушыларды оқыту
процесінен бӛлмей оқыту үшін арнайы
мамандарды шақырады
Біздің білім беру ұйымында кездесетін
қиындықтар бойынша сұрақтарды шешуде
штаттық семинарлар ұйымдастырады
Біздің білім беру ұйымы оқытушылардың арнайы
топтары үшін (мысалы, жаңадан қабылданған
оқытушылар) штаттық семинарлар
ұйымдастырады
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Жоқ

1

2

1

2

1

2

1

2
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SC028

Сіздің білім беру ұйымыңызда кәсіби дамытуға
бағытталған білім беру ұйымының арнайы саясаты бар
ма?
(Әр қатарда бір ғана торкӛзді белгілеңіз.)
Иә

1

Жоқ

2

.
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Бұл сұраққа тек Сіздің білім беру ұйымыңызда кәсіби
дамытуға бағытталған білім беру ұйымының арнайы
саясаты болса ғана жауап беріңіз.
SC029

Сіздің білім беру ұйымыңыз кәсіби дамыту
шараларында тӛмендегі тақырыптар қамтыла ма?

іс-

(Сәйкес келетін барлық тақырыптарды белгілеңіз.)
Касіби дамыту іс-шараларына қатысу міндетті

1

Жұмыс уақытын пайдалану

1

Оқытушылық міндетінен босатылу

1

Сыйақы мен ӛтемақы беру

1

Кәсіби дамыту іс-шараларының мазмұны

1

Ресурстарды ұсыну (мысалы, бӛлме, материалдар, штаттық
қызметкерлер)

1
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SC030

Сіздің білім беру ұйымыңыз кәсіби дамыту іс-шаралары
үшін қандай ресурстармен қамтамасыз етілген?
(Сәйкес келетін жауаптардың барлығын белгілеңіз.)
Арнайы бӛлінген уақыт аралығы

1

Арнайы бӛлме

1

Штаттағы қызметкерлер (мысалы, орынбасарлар, тәрбие
жӛніндегі декан, тәлімгер)

1

Материалдармен қамтамасыз ету

1
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SC031

Келесі
сұрақтар
білім
беру
ұйымыңыздағы
жаратылыстану пәні оқытушыларына байланысты.

тек

Тӛмендегі үш бағыт бойынша жаратылыстану пәні
оқытушылары қатысқан кәсіби дамыту іс-шараларының
үлесі қандай?
(Әр бағыт үшін жуықтап орташа пайызды жазыңыз.
Мысалы, 1- қатардағы "20" кәсіби дамыту іс-шаралардың 20%
уақыты жаратылыстану мен технология бойынша жалпы
мәселелерге бӛлінгенін білдіреді.)
(Ескеріңіз, барлығын қосқанда 100 пайыз болуы қажет.)
Жаратылыстану және технологиялар бойынша
жалпы мәселелер: кез-келген жаратылыстану пәндері
бойынша білімдері мен дағдылары

_____________%

Жаратылыстануды оқыту мен оқу: Жаратылыстану
пәндеріне байланысты әдістемені оқыту, дидактикалық
біліктіліктер (мысалы, тәжірибелер жүргізу),
оқушылардың қателіктері

_____________%

Оқытудағы жалпы тақырыптар: оқытушы-оқушы
қатынасы, сыныпты ұйымдастыра алуы, мектептегі
бағалау, арнайы білім

_____________%

Басқа да тақырыптар

_____________%

Бәрін қосқанада 100 пайыз болатындығына кӛз жеткізіңіз.
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D БӚЛІМІ: БІЛІМ БЕРУДІ БАҒАЛАУ
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SC032

Сіздің білім беру ұйымыңызда ӛткен оқу жылында
оқытушылардың жұмысын бақылау үшін қандай әдістер
қолданылды?
(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз.)
Иә

Тестілеу немесе оқушылардың үлгерімін
бағалаудың басқа әдістері
Оқытушылардың бір-бірінің жұмыстарын талдауы
(оқу жоспарымен, оқушылардың білімін бақылау
құралдарымен танысуы, сабақтарына қатысуы)
Сабақтарына директор, оқу ісі жӛніндегі
орынбасарлары немесе тәжірибелі
оқытушылардың қатысуы
Сабақтарына инспектордың, әдіскердің және
Сіздің білім беру ұйымыңызда жұмыс істемейтін
басқа тұлғалардың қатысуы

38

Жоқ

1

2

1

2

1

2

1

2
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SC033

Сіздің білім беру ұйымыңызда оқытушыларды бағалауда
тӛмендегілердің орын алу жиілігін анықтаңыз.
(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз.)
Ешқашан

Директордың халық алдында
оқытушыны мадақтауы
Оқытушының жалақысын ӛсіру
немесе қосымша тӛлем ақылар
тӛлеу
Оқытушылардың кәсіби ӛсу
мүмкіндігін арттыру
Оқытушының жұмысындағы
жауапкершіліктің ӛзгеруі
(мысалы, оның жүктемесінің
артуы немесе кемуі не әкімшілік
жұмысына байланысты
жауапкершіліктер)
Оқытушы үшін даму мен
жаттықтыру жоспары жасалынады
Оқытудағы кейбір әлсіздіктер мен
мәселелерді шешу жолдары
оқытушылармен ақылдаса отырып
талқыланады
Оқытушының жұмысын жақсарту
мақсатында оған тәлімгер
тағайындалады
Жұмыстан шығару немесе
келісімшартты бұзу

39

Кейбір
кездері

Уақыттың
кӛп
Әрқашан
бӛлігінде

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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SC034

Сіздің білім беру ұйымыңызда 10 сынып (1 курс) білім
алушылары тӛмендегі әдістердің қайсысы арқылы жиі
бағаланады?
(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз.)
Ешқашан

Mіндетті
стандартталған
тесттер (мысалы,
оқушылардың оқу
жетістігін сырттай
бағалау)
Міндетті емес
стандартталған
тесттер (мысалы,
қоғамдық қолжетімді
стандартталған
тесттер
материалдары)
Оқытушылар
дайындаған тесттер
Оқытушылардың
бағалау рейтингі

Жылына
1–2
рет

Жылына
3-5 рет

Ай
сайын

Айына 1
реттен
кӛбірек

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Бұл сұраққа тек, егер Сіздің білім беру ұйымыңызда
стандартталған
тесттер
және/немесе
оқытушылар
дайындаған тесттер қолданылса ғана жауап беріңіз.
SC035

Сіздің білім беру ұйымыңызда 10 сынып (1 курс) білім
алушылары үшін стандартталған тесттер және/немесе
оқытушылар дайындаған тесттер қандай мақсаттарда
қолданылады?
(“Ия” немесе “Жоқ” деп әр мақсаттағы стандартталған
тесттер
мен
оқытушылар
дайындаған
тесттердің
қолданылуын белгілеңіз.)
Оқытушылар
дайындаған
тесттер

Стандартты
тесттер
Иә

Оқыту процестерін басқару
үшін
Ата-аналарға олардың
балаларының білім алу
жетістігіндегі ӛзгерістер туралы
ақпарат беру
Келесі сыныпқа немесе келесі
курсқа ӛткізу немесе қайта
оқыту жӛнінде шешім қабылдау
Оқушыларды оқыту мақсатына
сәйкес сыныптарға немесе
топтарға біріктіру
Білім беру ұйымының
нәтижелерін облыс немесе
жалпы республика
нәтижелерімен салыстыру
Сіздің білім беру
ұйымыңыздың нәтижелерін
жылдан жылға дамуын бақылау
Оқытушылар жұмысының
тиімділігін бағалау
Оқыту мазмұны немесе
әдістерін жетілдіруге қажетті
мәселелерді анықтау
Оқыту процесін білім
алушылардың қажеттіліктеріне
сәйкес бейімдеу
Білім беру ұйымын басқа білім
беру ұйымдарымен салыстыру
Білім алушыларға
сертификаттар тапсыру
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Жоқ

Иә

Жоқ

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
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SC036

Сіздің білім беру ұйымыңызда білім алушылардың оқу
жетістіктері туралы мәліметтер мына мақсаттарда
қолданыла ма?
Білім алу жетістіктері туралы мәліметтер білім беру
ұйымының, сыныптар параллелінің, жеке бір сыныптың
немесе қорытынды емтихандарының нәтижесінен тұрады.
(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз.)
Иә

Жоқ

Білім жетістіктері туралы мәлімет кӛпшілікке
жария етіледі (мысалы, БАҚ-та)

1

2

Білім алу жетістіктері туралы мәліметтерді
құзіретті орган үнемі бақылап отырады

1

2

Білім алушылардың нәтижелері бірден тікелей
ата-аналарына жіберіледі

1

2
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SC037

Сіздің білім беру ұйымыңызда білім сапасын жақсартуға
бағытталған келесі іс-шаралар жүзеге асырыла ма? Олар
қайдан бастау алады?
(Әр қатардан бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Иә,
министрліктің
саясатына
сәйкес міндетті
болып табылады

Иә, білім беру
ұйымының
бастамасы
бойынша

Жоқ

Ішкі бағалау/ӛзін-ӛзі бағалау

1

2

3

Сырттай бағалау

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Мектептің оқыту мақсаты мен
оқу бағдарламасы туралы
жазбаша ақпараттар
Білім алушылардың оқу
үлгерімі туралы жазбаша
ақпарат
Оқытушы мен білім
алушылардың қатысуы және
кәсіби дамуы туралы жүйелі
жазбалар
Білім алушының тест
нәтижелері мен қорытынды
емтихандары туралы жүйелі
жазбалар
Білім алушылардың пікірі
(мысалы, сабақтарға қатысты,
оқытушылар мен материалдар)
туралы ақпараттар жинау
Оқытушыларға кеңес беру
Білім беру ұйымын жақсартуға
бағытталған кем дегенде алты
айға созылған бір немесе
бірнеше мамандардан кеңес алу
Жаратылыстану пәндерінің
стандарттарын жүзеге асыру
саясаты (мысалы, білім беру
ұйымы бағдарламасы мен
ұжымдық оқыту материалдарын
қызметкерлерді дамыту мен
оқыту арқылы жүзеге асыру)
Оқытушылардың сапасыз
жұмысына байланысты білім
беру ұйымының қолданатын
саясаты
43
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Ӛте жақсы жұмыс істейтін
оқытушылар үшін мадақтау
саясаты
Нашар жұмыс істейтін
оқытушылар үшін жекелей
үздіксіз кәсіби дамыту саясаты
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1

2

3

1

2

3
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Бұл сұраққа егер Сіздің білім беру ұйымыңызда кем дегенде
бір ішкі бағалау қолданылса ғана жауап беріңіз.
SC038

Білім беру ұйымында ӛткен соңғы ішкі бақылау тӛменде
ұсынылған нұсқалардың қайсысына бағытталды?
(Әр қатардан бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Иә
Білім беру ұйымының оқу ресурстары (мысалы,
оқулықтар, компьютерлер, кітапхана қоры,
зертхана құрылғылары)
Оқытушы қызметкерлер (мысалы, оқу жүктемесі,
жеке талаптар, біліктілік)

Жоқ

1

2

1

2

Оқу бағдарламасын жүзеге асыру

1

2

Сыныптан тыс іс-шаралар (мысалы, қатысуы,
мазмұны)

1

2

Оқыту мен оқу сапасы

1

2

Бағалау

1

2

Білім беру ұйымының қоғамдық климаты

1

2

Оқытушылардың ынтымақтастығы

1

2

Оқыту мен білім беру үрдісінде КТ қолдану

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Білім алушылардың жетістігі

1

2

Білім алушылардың пән-аралық қабылеттері

1

2

Білім беру ұйымындағы әділеттілік

1

2

Білім беру ұйымын басқару (мысалы, топтық
қасиеттер, кеңестер, ынтымақтастық, білім беру
ұйымы бағдарламасы)
Ата-аналардың білім беру ұйымымен
ынтымақтастығы
Оқытушылардың кәсіби дамуы
Мектептегі әртүрлілікті басқару (мысалы,
этникалық, мәдени, жыныстық, т.б.)
Білім беру ұйымынан тыс әріптестермен
ынтымақтастық
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Бұл сұраққа егер Сіздің білім беру ұйымыңызда кем дегенде
бір ішкі бағалау қолданылса ғана жауап беріңіз.
SC039

Білім беру ұйымының ӛткен соңғы бақылауларында
тӛмендегілердің қайсысы қолданылды?
(Әр қатардан бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Иә
Біз бағалауды ӛткізгенге дейін критерилерін нақты
анықтап алғанбыз
Біз бағалау критерилерін біздің білім беру
ұйымының оқыту мақсаттарына сәйкес жасадық

Жоқ

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Біз бағалау нәтижелерін оқытуды жақсарту
мақсатында арнайы жоспар жасау үшін қолдандық

1

2

Біз ішкі бақылаудың нәтижелерінен алынған
ӛлшемдерді бірден тәжірибемізге енгіздік

1

2

Білім беру ұйымында ішкі бақылау кезінде пайда
болған ынталар ӛте тез "жойылды"

1

2

Білім беру ұйымындағы ішкі бағалаудың тиімділігі
аз ғана уақытқа созылды

1

2

Ішкі бақылаудың нәтижелері білім беру
ұйымының ішкі саясатының ӛзгеруіне себепші
болды
Біз ішкі бағалаудың нәтижелерін нақты
ӛлшемдерді анықтау үшін қолдандық
Біз бағалау нәтижелерін білім беру ұйымын
дамыту мақсатында арнайы жоспар жасау үшін
қолдандық
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Бұл сұраққа егер Сіздің білім беру ұйымыңызда кем дегенде бір
ішкі бағалау қолданылса ғана жауап беріңіз.
SC040
Соңғы ішкі бағалау нәтижелеріне сүйене отырып, білім
беру ұйымында тӛмендегі облыстарда қандай да бір ісәрекеттер жүргізілді ме?
(Әр қатардан бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Иә

Білім беру ұйымының оқу
ресурстары (мысалы,
оқулықтар, компьютерлер,
кітапхана қоры, зертхана
құралдары)
Оқытушы қызметкерлер
(мысалы, оқу жүктемесі, жеке
талаптар, біліктілігі)
Оқу бағдарламасын жүзеге
асыру
Сыныптан тыс іс-шаралар
(мысалы, қатысуы, мазмұны)

Жоқ,
нәтижелері
қанағатта
нарлық

Жоқ, басқа
да
себептермен

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Оқыту мен оқу сапасы

1

2

3

Бағалау

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Білім беру ұйымындағы
қоғамдық климат
Оқытушылардың
ынтымақтастығы
Оқыту мен оқу үрдісінде КТ
қолдану
Білім беру ұйымын басқару
(мысалы, лидерлік, кеңестер,
ынтымақтастық, білім беру
ұйымы бағдарламасы)
Ата-аналардың білім беру
ұйымымен ынтымақтастығы
Оқытушылардың кәсіби дамуы
Мектептегі әртүрлілікті басқару
(мысалы, этникалық, мәдени,
жыныстық, т.б.)
Білім беру ұйымынан тыс
әріптестерімен ынтымақтастық
Білім алушылардың жетістігі
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Білім алушылардың пән-аралық
қабылеттері

1

2

3

Білім беру ұйымындағы теңдік

1

2

3
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Бұл сұраққа егер Сіздің білім беру ұйымыңызда кем дегенде бір
сыртқы бағалау қолданылса ғана жауап беріңіз.
SC041

Білім беру ұйымының ӛткен соңғы сыртқы бағалауында
келесілер қолданылды ма?
(Әр қатардан бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Иә

Жоқ

Сыртқы бағалаудың нәтижелері білім беру ұйымы
саясатының ӛзгеруіне себепші болады

1

2

Біз сыртқы бағалаудың нәтижелерін нақты
ӛлшемдерді анықтау үшін қолдандық

1

2

1

2

Біз бағалау нәтижелерін оқытуды жақсарту
мақсатында арнайы жоспар жасау үшін қолдандық

1

2

Біз сыртқы бақылаудың нәтижелерінен алынған
ӛлшемдерді бірден тәжірибеге енгіздік

1

2

Білім беру ұйымында сыртқы бақылау кезінде
пайда болған ынталар ӛте тез "жойылды"

1

2

Білім беру ұйымындағы сыртқы бағалаудың
тиімділігі аз ғана уақытқа созылды

1

2

Біз бағалау нәтижелерін білім беру ұйымын
дамыту мақсатында арнайы жоспар жасау үшін
қолдандық
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E БӚЛІМІ: БІЛІМ АЛУШЫЛАР ҚҰРАМЫ
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SC042

Кейбір білім беру ұйымдары қабілеттері әртүрлі білім
алушыларға арналған курстар ұйымдастырады.
Сіздің білім беру ұйымыңызда 10 сынып (1 курс) білім
алушыларына қандай саясат жүргізіледі?
(Әр қатардан бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Барлық
сабақта

Білім алушылар қабілеттеріне
байланысты әртүрлі сыныптарға
біріктіріледі
Білім алушылар қабілеттеріне
байланысты сынып ішінде
топтарға біріктіріледі
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Кейбір
сабақта

Ешбір
сабақта

1

2

3

1

2

3
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SC043

Сіздің білім беру ұйымыңызда оқуда үлгермейтін білім
алушылар үшін қандай саясат жүргізеді?
(Әр қатардан бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Иә

Орнында қалып, қайта сол курсты оқуы ерікті
түрде жүреді, мысалы, ата-ананың ӛтініші немесе
рұқсатымен

Жоқ

1

2

Егер, білім алушы қорытынды емитханнан ӛте
алмаса, ол екінші жылы қайта оқиды

1

2

Сыныпты толығымен қайта оқымастан, кейбір
пәндерді жеке оқуы мүмкін

1

2

1

2

1

2

1

2

Білім алушылардың бір сыныпты бірнеше қайта
оқығанынан кейін, білім беру ұйымын
аяқтауларына тура келеді
Мемлекеттік стандарт бойынша сыныпты қайта
оқуға тыйым салынады
Білім беру ұйымы саясатына сәйкес сыныпты
қайта оқуға тыйым салынады
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SC044

Сіздің білім беру ұйымыңызда оқу үлгермеушілерін
болдырмас үшін қандай іс-шаралар қарастырылған?
(Әр қатардан бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Иә
Біздің білім беру ұйымында оқуға
үлгермеушілермен арнайы кеңесші мамандар
жұмыс істейді
Біздің білім беру ұйымында жыл бойына қосымша
міндетті курстар жүргізіледі

Жоқ

1

2

1

2

Біздің білім беру ұйымы жыл бойына қосымша
курстар ұсынады

1

2

Біздің білім беру ұйымы жазғы демалыс кезінде
қосымша курстар ұсынады

1

2

Біздің білім беру ұйымы қайталау кезеңінде
қосымша курстар ұсынады

1

2

Біздің білім беру ұйымы қайталау кезеңінде
қосымша кеңес беру ұсынады.

1

2
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SC045

Ӛткен оқу жылында бітіруші түлектердің қанша пайызы
білім беру ұйымын орта білім аттестатынсыз аяқтады?
(Аттестат білім алушылардың білім беру ұйымынан кейінгі

жоғары оқу орындарында, университеттерде, техникалық
немесе кәсіби білім алу орындарында және тағы басқа
орындарда білім алуын жалғастыруға немесе жұмысқа
тұруына мүмкіндік береді.)
(Жауабыңызды санмен жазыңыз. Егер ондай білім алушылар
жоқ болса, “0” (нӛл) деп белгілеңіз.)
_____%
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SC046

Сіздің білім беру ұйымыңызда 10 сынып (1 курс) білім
алушыларына арналған қосымша сабақтар (мысалы,
жеке сабақтар, оқушыны дайындау, кәсіптік бейімдеу)
ӛткізіле ме?
(Бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Иә

1

Жоқ

2
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Бұл сұраққа егер Сіздің білім беру ұйымыңызда 10 сынып (1
курс) білім алушыларына қосымша білім беру жүргізілсе ғана
жауап беріңіз.
SC047

Сіздің білім беру ұйымыңыз және жергілікті білім
басқармалары қосымша білім беру бағдарламасы
сұрақтарын қалай шешеді?
(Әр қатардан бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Жергілікті білім басқармасы немесе мемлекет білім алушылар
таңдаған қосымша сабақтарды жүргізетін оқытушыларға
жалақы тӛлейді

1

Жергілікті білім басқармасы немесе мемлекет арнайы
мамандарға немесе оқыту мекемелеріне қаражат тӛлейді

1

Біздің білім беру ұйымы білім алушылар таңдаған курстарды
оқыту үшін оқытушыларға жалақы тӛлейді

1

Біздің білім беру ұйымы арнайы мамандарға немесе оқыту
мекемелеріне қаражат тӛлейді

1

Біздің білім беру ұйымымыз білім алушыларға тегін қосымша
сабақтар ӛткізеді

1

Біздің білім беру ұйымы білім алушыларға арнайы
мамандарды тауып беру мақсатында ақпараттар береді

1

Біздің білім беру ұйымы оқушылардың оқытушыларымен
кездесуі үшін бӛлмелермен қамтамасыз етеді

1

Біздің білім беру ұйымы қосымша сабақтарды жүргізу ісіне
араласпайды

1

Біздің білім беру ұйымы оқытушылары бос уақытында кезкелген білім алушымен қосымша сабақ (ақылы немесе
ақысыз) ӛткізе алады
Қандай жағдайда оқытушылардың қандай білім алушылармен
қосымша сабақтар жүргізетіндігін білім беру ұйымы
әкімшілігі шешеді
Біздің білім беру ұйымында білім алушылармен тегін
қосымша сабақтар ӛткізу оқытушылардың міндеттерінің бірі
болып табылады
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SC048

Сіздің білім беру ұйымыңыздағы 10 сынып (1 курс) білім
алушыларының қанша пайызы тӛмендегі сипаттамаларға
сәйкес келетінін кӛрсетіңіз.
(Білім алушылардың бірнеше категорияларға жатқызылуы
мүмкін екенін есте сақтаңыз.)
(Әр қатарға сәйкес пайызды жазыңыз.)
Қазақ тілі білім алушылардың ӛз ана тілінен бӛлек

_________

Арнайы қажеттіліктері бар білім алушылар

_________

Әлеуметтік жағдайы тӛмен отбасынан шыққан
білім алушылар

_________
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SC049

Білім беру ұйымының әртүрлі мәдениет ӛкілдеріне
кӛзқарасы әртүрлі болып келеді. Тӛменде берілген әр
пайымдау
жұбынан
білім
беру
ұйымындағы
оқытушылардың басым бӛлігінің ойымен сәйкес келетін
пайымдауды таңдаңыз.
а) (Тӛменде ұсынылған екі жауап нұсқасының тек бірін ғана белгілеңіз.)

1

2

Әртүрлі этникалық топтар мен әртүрлі мәдениет ӛкілдеріне жататын
білім алушылардың үлгерімін жақсартуға мектепте олардың мәдени
әртүрліліктеріне кӛңіл бӛлінуі септігін тигізеді
Әртүрлі этникалық топтар мен әртүрлі мәдениет ӛкілдеріне жататын
білім алушылардың үлгерімін жақсартуға мектепте олардың қазақ
мәдениеті мен дәстүрлеріне бейімделуіне ынталандыру септігін тигізеді
б) (Тӛменде ұсынылған екі жауап нұсқасының тек бірін ғана белгілеңіз.)

1
2

Кӛптілді білім алушылардың үлгерімін жақсартуда білім беру ұйымында
қазақ тілінде қосымша сабақтар жүргізу ӛте маңызды
Кӛптілді білім алушылардың үлгерімін жақсартуда білім беру ұйымында
қазақ тілінде қосымша сабақтар жүргізу ӛте маңызды
в) (Тӛменде ұсынылған екі жауап нұсқасының тек бірін ғана белгілеңіз.)

1

2

Білім беру ұйымындағы ынтымақтастық үшін әртүрлі этникалық топтар
мен мәдениет ӛкілдеріне жататын білім алушылардың ӛз ерекшеліктерін
ашық білдіруден бас тартуы маңызды
Білім беру ұйымындағы ынтымақтастық үшін білім алушыларды ӛз
мәдени әртүрліліктерін кӛрсетуге ынталандыру ӛте маңызды
г) (Тӛменде ұсынылған екі жауап нұсқасының тек бірін ғана белгілеңіз.)

1

2

Білім беру ұйымы ӛз мақсаттарына жетуде әртүрлі этникалық топтар мен
мәдениет ӛкілдері білім алушыларының қажеттіліктері үшін, білім беру
ұйымы ӛзінің оқыту процесін үнемі бейімдеп отыруы қажет
Білім беру ұйымы ӛз мақсаттарына жетуде әртүрлі этникалық топтар мен
мәдениет ӛкілдерінің білім алушылары білім беру ұйымының оқыту
процесіне бейімделуі керек
д) (Тӛменде ұсынылған екі жауап нұсқасының тек бірін ғана белгілеңіз.)

1

Білім беру ұйымы ынтымақтастығы үшін білім алушылардың барлығы
бір тілде сӛйлегені ең жақсысы

2

Білім беру ұйымы ынтымақтастығы үшін кӛптілділікті қолдау ең
жақсысы
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SC051

Сіздің білім беру ұйымыңыздағы кӛпмәдениетті оқыту
тӛмендегі ойлармен сәйкес келе ме?
(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз.)
Иә

Біздің білім беру ұйымында білім алушылар
Қазақстанда ӛмір сүретін әртүрлі этностар мен
мәдени топтардың тарихын оқиды
Біздің білім беру ұйымында білім алушылар
Қазақстанда ӛмір сүретін әртүрлі этностар мен
мәдени топтардың мәдениетін (мысалы, нанымсенімдерін, құндылықтарын, дәстүрлерін немесе
ӛнерін) оқиды
Біздің білім беру ұйымында білім алушылар
әртүрлі этностар мен мәдени топтардың тарихи
және әлеуметтік даму оқиғаларын оқиды
Біздің білім беру ұйымы білім алушылардың ӛз
этникалық және мәдени ерекшеліктерін ұстануына
қолдау кӛрсететін ұйымдар мен шараларды
қолдайды (мысалы, театрлық ұйым)
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F БӚЛІМІ: БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫ МЕН ОҚУ ЖОСПАРЫ
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SC052

Сіздің білім беру ұйымыңыз 10 сынып (1 курс) білім
алушыларын тӛмендегі кӛмектермен қамтамасыз ете ме?
(Әр қатардан бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Иә
Білім алушылар үй тапсырмаларын орындайтын
сыныппен қамтамасыз ету
Үй тапсырмасын орындауда оқытушылар
тарапынан кӛрсетілетін кӛмек
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Жоқ

1

2

1

2
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Сіздің білім беру ұйымыңызда 10 сынып (1 курс) білім
алушылар 2013-2014 оқу жылында тӛменде кӛрсетілген
қандай шараларға қатыса алады?
(Әр қатардан бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Иә

Жоқ

Ансамбль, оркестр немесе хор

1

2

Білім беру ұйымы пъесасы немесе білім беру
ұйымы мьюзиклы

1

2

Білім беру ұйымы жылдығы, газет немесе журнал

1

2

1

2

Ғылыми клуб

1

2

Ғылыми сайыстар, мысалы, жаратылыстану
пәндері бойынша олимпиадалар

1

2

Шахмат клубы

1

2

Ақпараттық және коммуникациялық
технологияларға негізделген клуб

1

2

Ӛнер клубы

1

2

Спорт құрамасы немесе спорт ойындары

1

2

Экоклуб

1

2

Қызмет кӛрсету, ерікті негіздегі жұмыстар,
мысалы, қарт адамдарға кӛмек кӛрсету, шағын
аудандарды тазарту және басқалар
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Сіздің білім беру ұйымыңыздағы тамақтандыруға
қатысты келесі тұжырымдамалар қаншалықты орынды?
(Әр қатардан бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Иә
Біздің білім беру ұйымы барлық білім алушыларды
тегін түскі аспен қамтамасыз етеді
Біздің білім беру ұйымы тек жағдайы тӛмен білім
алушыларды тегін түскі аспен қамтамасыз етеді
Біздің білім беру ұйымы білім алушыларды ақылы
түскі аспен қамтамасыз етеді

Жоқ

1

2

1

2

1

2

Біздің білім беру ұйымында асхана бар

1

2

Біздің білім беру ұйымында тағам сататын автомат
жұмыс жасайды

1

2

Біздің білім беру ұйымында буфет жұмыс істейді

1

2

Біздің білім беру ұйымы дұрыс тамақтану саясатын
жүргізеді

1

2
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SC055

Сіздің білім беру ұйымыңызда тӛмендегі қызмет түрлеріне
қаржыны кім тӛлейді?
(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз.)

Біздің
білім беру
ұйымымы
зда
мұндай
жоқ

Оқулықтар
Білім беру
ұйымы
саяхаттары

Біздің білім
беру ұйымы
барлық білім
алушыларға
қаржылай
кӛмек береді

Біздің білім
беру ұйымы
тек қана
жағдайы
тӛмен білім
алушыларға
қаржылай
кӛмек береді

Біздің білім
беру ұйымы
барлық білім
алушыларды
толығымен
қаржыланды
рады

Біздің білім
Білім алушылар
беру ұйымы
(немесе олардың
тек қана
ата-аналары)
жағдайы
барлық
тӛмен білім
шығындарды
алушыларды
ӛздері кӛтереді
ғана
толығымен
қаржыланд
ырады

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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Сіздің білім беру ұйымыңызда жаратылыстануға қатысты
тӛмендегі тұжырымдамалар орынды ма?
(Білім беру ұйымы
жасалынады.)

саясаты

мен

ережелері

негізінде

(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз.)
Иә
Білім беру ұйымындағы жаратылыстану
оқытушылары кем дегенде бір айға жасалған
стандартталған оқу жоспарын ұстанады
Білім беру ұйымы жаратылыстану пәндерін
оқытуда компьютерді қолдану ережелерін
сақтайды (мысалы, сабақта компьютерді қолдану
уақыты, арнайы бағдарламаларды пайдалану)
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Жоқ

1

2

1

2
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SC057

Сіздің білім беру ұйымыңызда жаратылыстану пәндері
бойынша қосымша сабақтар ӛткізіледі ме?
(Әр қатардан бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Иә

1

Жоқ

2
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Бұл сұраққа егер Сіздің білім беру ұйымыңызда
жаратылыстану пәндерінен қосымша сабақтар жүргізілсе
ғана жауап беріңіз.
SC058

Жаратылыстану
бойынша
сабақтардың мақсаты қандай?

жүргізілетін

қосымша

(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз.)
Тек жаратылыстану пәндерін тереңдетіп оқытуға

1

Тек жаратылыстану пәндерінен үлгермейтіндерге

2

Жаратылыстану пәндерін тереңдетіп оқытуға және
жаратылыстану пәндерінен үлгермейтіндерге

3

Білім алушылардың алдыңғы жетістіктері бойынша шектемей

4
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Сіздің білім беру ұйымыңызда жаратылыстану пәндері
бірлестігіне байланысты тӛмендегілердің қайсысы дұрыс
болып табылады?
(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз.)
Иә

Біздің білім беру ұйымында жаратылыстану
пәндері
бірлестігі
басқа
бірлестіктермен
салыстырғанда жақсы жабдықталған
Егер, біздің білім беру ұйымында қосымша
қаржыландыру болса, ол қаржының басым бӛлігі
жаратылыстану пәндерін оқытуды жақсартуға
жұмсалады
Біздің білім беру ұйымында жаратылыстану
пәндері оқытушылары жоғары білімді, ең жақсы
оқытушылар болып табылады
Басқа білім беру ұйымдармен салыстырғанда,
біздің
зертханаларымыз
әлдеқайда
жақсы
жабдықталған
Жаратылыстану
пәндерінен
тәжірибелік
сабақтарда қолданылатын материалдар жақсы
сақталған
Бізде
барлық
сыныптар/курстар
күнделікті
пайдалана алатын зертханалық материалдар
жеткілікті
Біздің білім беру ұйымында жаратылыстану
пәндерін
оқытуда
кӛмектесетін
қосымша
зертханашы мамандар жұмыс жасайды
Біздің білім беру ұйымы жаратылыстану пәндеріне
қажетті заманауи құрылғыларды сатып алуға
қосымша қаражаттар жұмсайды
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Сіздің білім беру ұйымыңыздағы жаратылыстану пәндерін
оқытуға байланысты тӛменде айтылғандармен келісесіз
бе?
(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз.)
Иә

Біздің білім беру ұйымының жаратылыстану
пәндері бірлестігі жұмысының арқасында абыройы
артуда
Біздің білім беру ұйымы ӛзінің жаратылыстану
пәндері бірлестігімен мақтанады
Білім алушылар мен ата-аналар біздің білім беру
ұйымын жаратылыстану пәндері бірлестігінің
жақсы жұмыстары үшін таңдайды
Біздің
білім
беру
ұйымы
үшін
жақсы
жаратылыстану пәндері бірлестігінің болғаны ӛте
маңызды
Жаратылыстану пәндері бірлестігі біздің білім беру
ұйымының абыройына жауапты
Біздің білім беру ұйымы білім алушыларымыздың
жаратылыстану пәндері бойынша ең жақсы білім
алуларын қамтамасыз ету үшін бар күштерін
салады
Біздің білім беру ұйымы үшін жаратылыстану
пәндері бірлестігі туралы ата-аналардың ойы ӛте
маңызды
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Сіздің білім беру ұйымыңызда оқыту процесіне тӛмендегі
факторлар қаншалықты кері әсер етеді?
(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз.)
Мүлдем
әсер
етпейді

Білім алушылардың сабаққа келмеуі
Білім
алушылардың
кейбір
сабақтарда болмауы
Білім алушылардың оқытушыларды
дұрыс сыйламауы
Білім алушылардың алкоголь немесе
заңсыз дәрі –дәрмек қолдануы
Білім алушылардың бұзақылығы
немесе
олардың
басқа
білім
алушыларды қорқытуы
Оқытушылардың білім алушылардың
жеке
қажеттілік
талаптарын
қанағаттандырмауы
Оқытушылардың жұмысқа шықпауы
Білім беру ұйымы қызметкерлерінің
ӛзгерістерге қарсыласуы
Оқытушылардың білім алушыларға
тым қатал болуы
Оқытушылардың сабаққа жақсы
дайындықсыз келуі
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Белгілі
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Ӛте
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әсер
етеді
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Сіздің білім
ойланыңыз.
келісесіз?

беру ұйымыңыздағы оқытушылар туралы
Тӛмендегі
айтылғандармен
қаншалықты

(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз.)
Толығымен
келісемін

Бұл білім беру ұйымындағы
оқытушылардың
адамгершілігі жоғары
Оқытушылар бар ынтасымен
жұмыс істейді
Оқытушылар білім беру
ұйымын мақтан тұтады
Оқытушылар оқу
жетістіктерін жоғары
бағалайды
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Келісемін

Келіспеймін

Толығымен
келіспеймін

1

2
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Ата-аналардың
қатысуына
байланысты
тӛменде
айтылғандардың қайсысы Сіздің білім беру ұйымыңызға
сәйкес келеді?
(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз.)
Иә

Біздің
білім
беру
ұйымы
ата-аналарды
іс-шараларға қатысуға үнемі шақырып отырады
Біздің білім беру ұйымымызда ата-аналардың
қатысуын қолдап отырады
Біздің білім беру ұйымы ата-аналармен білім
алушылардың оқу үлгерімі мен оқу бағдарламасы
туралы тиімді хабарлама түрлерін ұйымдастырады
Біздің білім беру ұйымы шешімдер қабылдауға
ата-аналарды қосады
Біздің білім беру ұйымы ата-аналарға білім алуды
ұсынады
(мысалы,
отбасы
сауаттылығы
курстарын) немесе отбасына қолдау кӛрсетеді
(мысалы, денсаулығына немесе тамақтануына
байланысты кӛмек)
Біздің білім беру ұйымы ата-аналарға білім
алушылардың үй тапсырмаларын орындауына,
жоспарлау мен шешімдер қабылдауда және басқа
да оқу бағдарламаларына байланысты қалай
кӛмектесуге болатындығы туралы кеңестер береді
Біздің білім беру ұйымы оқу бағдарламаларын
күшейту үшін қоғамдық ұйымдардың отбасы
тәжірибесі мен білім алушыларды оқытуы мен
дамытуы
туралы
ресурстардың
ықпалын
анықтайды және біріктіреді
Біздің білім беру ұйымы білім алушылардың
жетістіктері туралы ата-аналарына хабарлап
отырады
Ата-аналардың білім беру ұйымы жұмыстарына
араласулары туралы мемлекеттік заңнамада
бекітілген
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2012-2013 оқу жылында білім беру ұйымы ұйымдастырған
іс-шараларға ата-аналардың қанша бӛлігі қатысты?
(Әрбір қатарға сан жазыңыз. Егер ата-аналар іс-шараға
қатыспаса, 0 (нӛл) жазыңыз. Егер ата-аналардың барлығы
қатысса, 100 (жүз) жазыңыз)
%

Баласының үлгерімін ӛз ықтиярымен оқытушымен
талқылаған
Баласының үлгерімін оқытушының ықтиярымен
талқылаған
Ата-аналар білім беру ұйымы кеңесінің немесе
әкімшілік комитетінің жұмыстарына қатысқан
Сыныптан тыс іс-шараларға ӛз еріктерімен қатысу
(мысалы, спорт, саяхат, ойындар, шаруашылық
жұмыстар)
Мектептегі іс-шараларды қолдау үшін ерікті қатысуы
(мысалы, кітапхана, оқытушыға кӛмек)
Білім беру ұйымының қаражат қорына кӛмектескен
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SC065

Мына пайымдаулардың қайсысы ата-аналардың, Сіздің
білім беру ұйымыңыз жӛнінде күтулерін бәрінен жақсы
сипаттайды?
(Әр қатардан бір торкӛзді ғана белгілеңіз.)
Біздің білім беру ұйымы оқытудың жоғары талаптарын
қойып, оқушыларымыз соған қол жеткізеді деп күтетін
кӛптеген ата-аналар тарапынан ұдайы қысым болады

1

Оқушылар оқытудың жоғары талаптарына қол жеткізсін деген
қысым кейбір ата-аналар тарапынан болуда

2

Оқушылар оқытудың жоғары талаптарына қол жеткізсін деген
қысым ата-аналар тарапынан жоқ деуге болады

3
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Сіздің білім беру ұйымыңызда жаратылыстану
саласындағы ынтымақтастыққа байланысты тӛменде
айтылғандар қаншалықты дұрыс болып табылады?
(Әр қатардан бір торкӛзді белгілеңіз.)
Иә
Бізде жаратылыстану пәндерін оқытуды жақсарту
үшін ата-аналар кӛмектеседі
Жаратылыстану пәндері оқытушылары атааналардың күтулерін қанағаттандыруға ерекше
ынталанады
Жаратылыстану пәндері оқытушылары атааналармен жиі кеңеседі
Біздің білім беру ұйымы оқыту процесін жақсарту
үшін ғылыми орталықтармен тұрақты жұмыстар
жүргізеді
Техникалық және ғылыми салаларға кіретін
компаниялар біздің білім алушылармен ӛз
тәжірибелерін бӛлісуге жиі шақырылады
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Осы сауалнаманы толтыруға атсалысқаныңыз
үшін көп рахмет!
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