
Башҡортостан Республикаһының белем биреү ойошмаларынан башҡорт теле 
уҡытыусыларының ебәрелгән материалдарын баһалау 

КРИТЕРИЙҘАРЫ 
 

№ Һайлап алыу критерийҙары Баллы 

1. Уҡыусыларҙың  һуңғы  өс йылдағы   позитив  динамикала   уҡыу-уҡытыу  
уңыштарының юғары һөҙөмтәләре  

16 

1.1. Һуңғы өс йылда уҡыусыларҙың уҡыу кимәленең позитив динамикаһы. Әгәр 
белем сифаты: 

 - 50 -нән  60 %  тиклем артһа - 1 балл; 
-  60- танән до 70% тиклем артһа - 2 балл; 
- 70 -тән һәм унан юғарыраҡ булһа – 3 балл 

Документта мотлаҡ эш системаһының булыуы тикшерелә. Булмаһа дөйөм 
балдан 3 балл алына. 

1-3 

1.2. Уҡыусылар өлгәшеүенең позитив динамикаһы.  
- 50 до 60% - 1 балл; 
- 60 до 70% - 2 балл; 
- 70 һәм унан юғарыраҡ – 3 балл 

3 

1.3. Муниципаль кимәлдәге олимпиадаларҙа ҡатнашыусы уҡыусылар һанының 
артыуы 

1 

1.4. Предмет олимпиадаларында уҡыусыларҙың уңыштары. Олимпиада 
призерҙары: 

- муниципаль – 1 балл; 
 - республика (регион-ара)  – 2 балл; 
 - Бөтә Рәсәй кимәлендә – 3 балл 

1-3 

1.5. Уҡыусыларҙың конкурстар, фәнни-эҙләнеү һәм ижади эштәрҙә ҡатнашыуҙары 
һәм уңыштары: 
- муниципаль конкурста призерҙар – 1 балл; 
- республика (төбәк-ара) конкурс призерҙары – 2 балл; 
- Бөтә Рәсәй конкурстары дипломанты һәм призерҙары – 3 балл 

1-3 

1.6. БФА (МАН), ФҒК (Фәнни-ғәмәли конференцияларҙа ҡатнашыуҙары һәм 
уңыштары): 

- муниципаль кимәлдә – 1 балл; 
- республика кимәлендә – 2 балл; 
- Бөтә Рәсәй кимәлендә – 3 балл 

1-3 

2. Уҡыу предметы буйынса дәрестән һуң эшмәкәрлектең позитив һөҙөмтәләре 6,5 

2.1. Программа, методик кәңәштәр эшләү: 
- факультатив / түңәрәк эштәре – 1 балл; 
- махсус курстар/ электив курстар – 2 балл; 
 

1-2 

2.2. Кластан тыш асыҡ сараларҙы үткәреү: 
- муниципаль кимәлдә - 1 балл; 
- республика кимәлендә- 1,5 балл 

1,5 

2.3. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының район методик берекмәһенең 
етәксеһе 
 

2 

2.4 Йәмәғәт йөкләмәһе (мәктәп методик берекмә етәксеһе, предмет кафедраһы 
етәксеһе) 

1 

3.  Белем биреү процесында һәм тәрбиәүи эштәрҙә заманса белем биреү 
технологияларын, шулай уҡ информацион-коммуникацион  сараларҙы 

5 



ҡулланыуы 

3.1. Электрон белем биреү ресурстарҙы ҡулланыу; 
- белем биреү процесында – 3 балл; 
- тәрбиәүи эштәрҙә – 1 балл 

4 

3.2. Заманса белем биреү педагогик технологиялар өлкәһендә белемен 
камиллаштырыу, персональ компьютерҙа эшләй белеүе, уҡытыусының 
информацион-коммуникацион технологияларҙы ҡулланыуға әҙерлеге: 

1 

4. Уҡытыусының үҙ педагогик тәжрибәһе (оҫталыҡ класы, семинар, 
конференция, түңәрәк өҫтәл һ.б.) менән уртаҡлашыуы һәм таратыуы 

18 

4.1. Оҫталыҡ кластары үткәреүе: 
- муниципаль кимәлдә – 1 балл; 
- республика кимәлендә – 2 балл 

2 
 

4.2. Конференция, семинар, түңәрәк өҫтәлдәрҙә сығыштары: 
- муниципаль кимәлдә  
- республика кимәлендә; 
- Бөтә Рәсәй кимәлендә; 
- халыҡ-ара кимәлдә  
 

 
1 
2 

2,5 
3 

4.3. Ғилми-методик баҫмаларҙа: 
- тезис, мәҡәләләр; 
- уҡыу-методик ҡулланмалар, күрһәтмәләр  

Иҫкәрмә: Баҫмалар оригиналь булырға тейеш, үҙ авторлыҡ өлөшө өҫтөнлөк 
итергә тейеш. Баҫмалар башҡа кешеләрҙең мәҡәләләренән алынған 
өлөштәрен тикшереү маҡсатынан “Антиплагиат” системаһында тикшереү 
ҡаралған. Ғилми-методик эшкәртмәләрҙә процент яғынан күп өлөштө “сит” 
кешенең эштәре тәшкил иткән эшкәртмәләр был критерийҙарҙа нулгә 
тигеҙләнә.   

 
1 
3 

4.4. Зональ, республика кимәлендә уҙғарылған сараларҙа асыҡ дәрестәр үткәреү: 
 

1 

4.5 Республика инновацион (эксперименталь) майҙансыҡ коллектив составында 
эшләү 

2 

4.6 Белем биреү ойошмаларында асыҡ дәрестәр үткәреү: 
- башҡа дәүләттәрҙә; 
- Рәсәйҙең башҡа региондарында 
- башҡа муниципалитеттарҙа 

 
3 
2 
1 

5. Бөгөнгө талаптарға яраҡлы башҡорт теле һәм әҙәбиәте кабинетының булыуы 2 

5.1. Матди база: 
- аудио, видеоаппаратура менән тәьмин ителеүе; 
- дидактик и методик материалдарҙың булыуы; 
- тәҡдим ителгән материалдың эстетик зауыҡ менән биҙәлеше 
 

1 

5.2.  Кабинеттағы ресурстарҙы уҡыу- уҡытыу һәм тәрбиә эшендә ҡулланыуы 1 

6. Уҡытыусының белемен камиллаштырыу, профессиональ ҡайтанан әҙерләү 
курстары 

12 

6.1. Белемен камиллаштырыу курстары (БР МҮИ һәм башҡа БКИ) 1 

6.2. Аспирантура, докторантурала уҡыуы 2 

6.3. Ғилми дәрәжәһе һәм (йә) ғилми исеме булыуы 2 

6.4. Ҡайтанан әҙерләү курстарында уҡыуы (бер йылдан да кәм булмаған курстарҙа 
уҡыуы) 

1 

6.5. Наградалары: 
Башҡортостан Республикаһының Мәғариф министрлығының тармаҡ 

 
 



наградалары; 
Рәсәй Федерацияһының Мәғариф һәм фән министрлығының тармаҡ 
наградалары 
Башҡортостан Республикаһының дәүләт наградалары 
Рәсәй Федерацияһының дәүләт наградалары 

0,5 
 

1 
1,5 
3 

7. Муниципаль, региональ  һәм Бөтә Рәсәй профессиональ конкурстрҙа 
ҡатнашыуы 

12 

7.1. Профессиональ конкурстарҙа ҡатнашыуы («Башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл 
уҡытыусыһы, «Башҡорт теленең иң яҡшы уҡытыусыһы»): 
- муниципаль этапта: 

ҡатнашыу – 0,5 балл; 
призер – 1 балл; 
еңеүсе – 1,5 балл; 

- республика (регион-ара) этапта: 
номинант – 2 балл; 
финалист – 3 балл; 
еңеүсе – 4 балл; 

- (Бөтә Рәсәй) йомғаҡлау этабында: 
         финалист – 3 балл; 
         еңеүсе – 4 балл 

 
 

0,5-1,5 
 
 

2-4 
 
 
 
 

3-4 
 
 

7.2. Башҡа төрлө педагогик оҫталыҡ конкурстарында ҡатнашыуы: 
 

1,5 

8. Тапшырылған материалдарҙың грамоталылығы. Телмәр, грамматик, 
орфографик, пуктуацион һәм башҡа төр хаталар булмағанда 2 балл өҫтәлә. 

2 

 ИТОГО 73,5 

 


