Пайдаланушы нұсқаулығы
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1. Жалпы ақпарат
АЖЖ «Күнделік-АББ» — Қазақстан Республикасының субъектілеріндегі білім басқармасы
ұйымдарында (әрі қарай - басқарушы ұйым, АББ) білім беру көрсеткіштерін бақылауды,
жинақтауды және талдауды автоматтандыру жүйесі.
«Күнделік-АББ» ААЖ-де ұсынылған барлық есептер Kundelik жүйесінде тіркелген
ведомстволық бағыныстағы білім беру ұйымдарында (әрі қарай - ББҰ) құрылған мәліметтер
негізінде қалыптастырылады.
«Күнделік-АББ» ААЖ келесі функцияларды қамтиды:



ұйым парақшасын Интернет желісінің барлық пайдаланушыларына
қолжетімді, көпшілікке арналған веб-сайт ретінде пайдалану;



«Күнделік» жүйесіне бағынысты білім беру ұйымдарының тізілімі; ведомстволық
бағыныстағы білім беру ұйымдарының тұлғалары мен пайдаланушыларының санына





және олардың Күнделік жүйесіне кіру жиілігіне мониторинг жүргізу;


білім беру ұйымдарындағы әртүрлі кәсіби санаттағы педагогтық қызметкерлер
құрамына және рөліне мониторинг жүргізу;



білім беру ұйымдарындағы оқушылардың үлгерімін бақылау;



әртүрлі санаттағы пайдаланушылардың арасындағы желілік өзара
әрекеттесуді ұйымдастыру.



2. АББ парақшасының ұйымдары
«Күнделік-АББ» ААЖ негізгі функцияларына қол жеткізу үшін жоғарғы мәзірдегі «Ұйым»
қойындысын таңдау қажет (Сурет 1).

Сурет 1 – Басқарушы ұйым парақшасына өту
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Желілік өзара әрекеттесуді жүзеге асыруға арналған Ұйым парақшасының мәзірі
келесі бөлімдерден тұрады:





«Менің ұйымым»;



«Ақпараттандыру».




3. «Менің ұйымым» бөлімі
Ұйым парақшасы келесі қойындылардан тұрады:









«Парақша»;



«Құрылым»;



«Адамдар»;



«Құжаттар»;



«Форум»;



«Кері байланыс».

«Парақша» қойындысында

ұйымның қысқаша сипаттамасы, байланыс ақпараты,

жаңалықтар және оқиғаларды талқылауға арналған форум, интерактивті парақтар, хабарлама
қабырғасы, ұйымның жетекшілері мен әкімшілерінің тізімі, сондай-ақ «Құжаттар» қойындысында
файлдарға жылдам өту мүмкіндігі бар.
«Құрылым» қосымша парағында ұйымның құрылымдық бөлімшелері және ведомстволық
бағынысты білім беру мекемелерінің тізімі туралы ақпарат орналасқан. Ұйымдар мен ББҰ
атаулары «Күнделік» жүйесіндегі олардың парақтарына сілтеме болып табылады. Сол жақтағы
блокта

қызметкерлер

туралы

толығырақ

ақпаратты

көруге

мүмкіндік

беретін

ұйым

басшыларының жеке парақтарының тізімі берілген (Сурет 2).

Сурет 2 – «Құрылым» қойындысы
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«Адамдар»

қойындысында

басқарушы

ұйым

парақшасының

басшыларының,

орынбасарларының және әкімшілерінің, сондай-ақ, ведомстволық бағынысты білім беру
ұйымдары қызметкерлерінің, білім алушылар мен олардың ата-аналарының құрылымдық тізімі
бар. «Адамдар» бөліміне тек басқарушы ұйымның қызметкерлері қол жеткізе алады.
Қатысушылар санатын таңдау сол жақтағы блокта жүзеге асырылады. «Барлығы»
санатын таңдаған кезде тізімде Күнделік жүйесінің тіркелген пайдаланушылары да, тіркеу
кезеңінен өтпеген пайдаланушылар да көрсетіледі (Сурет 3).
Ескерту:

тіркелген

пайдаланушылардың

аттары

жасыл

түспен

белгіленеді

және

«Күнделік» жүйесіндегі олардың парақтарына сілтеме болып табылады.
Сондай-ақ,

пайдаланушыны

аты

бойынша

жылдам

іздеу

және

сайтта

бар

пайдаланушыларды көрсету мүмкіндігі бар.

Сурет 3 – «Адамдар» қойындысы
«Құжаттар» қосымша парағы әртүрлі форматтағы файлдарды орналастыруға мүмкіндік
береді. Интернет желісінің барлық пайдаланушылары бұл файлдарға қол жеткізе алады.
Барлық

файлдарды

сол

жақта

орналасқан

блокта

көрсетілген

папкалар

бойынша

құрылымдауға болады.
«Форум» қойындысы қызықты мәселелерді талқылауға мүмкіндік береді. Форумды кез
келген уақытта өңдеуге болады және ол бірнеше өзара байланысқан тақырыптардан тұруы
мүмкін.
«Кері байланыс» қосымша парағында байланыс мәліметтері және басқарушы ұйым
басшыларының азаматтарды жеке қабылдау тәртібі туралы ақпарат болады. «Сұрақтар мен
жауаптар» қызметі қосылған, оның көмегімен барлық Интернет желісінің пайдаланушылары жиі
қойылатын сұрақтар мен оларға жауаптардың тізімін көру мүмкіндігі бар.
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4. «Есептер» бөлімі
«Есептер» бөлімі «Күнделік-АББ» ААЖ қызметкерлеріне келесі есептерге
қол жеткізуге мүмкіндік береді:





Педагогтық қызметкерлерді аттестаттау.



Білім беру мекемелерінің тізілімі.



Білім беру мекемелері бойынша есептер.

 Kundelik.kz белсенділік.

«Педагог қызметкерлерді аттестаттау» есебі әртүрлі кәсіптік санаттардағы және білім
беру

ұйымдарындағы

рөлдердегі

педагог

қызметкерлері

құрамының

сандық

сипаттамаларын алуға мүмкіндік береді (Сурет 4). Мұғалімнің әртүрлі рөлдері мен
санаттары бойынша қарап шығуды баптау мүмкіндігі бар.

Сурет 4 - «Педагог қызметкерлерді аттестаттау» есебі
«Білім беру мекемелерінің тізілімі» есебі барлық ведомстволық бағыныстағы ББМ
туралы келесі ақпаратты қамтиды (5-сурет):









білім беру мекемесінің типі;



ұйымдық құрылымы;



мекен-жай;



басқарушы / басшы Аты-жөні;



байланыс деректері;



лицензия туралы ақпарат;



мемлекеттік аккредитация туралы куәлік деректері.

Есеп көрсетілудің 2 формасына ие, олардың біреуін таңдау «Барлық ББМ бойынша»
және «ББМ түрлері бойынша» қойындыларын ауыстыру арқылы жүзеге асырылады. Есепті
экспорттауға болады.

Экспорттау үшін

белгісіне басу қажет.
6

«Пайдаланушы» рөліне арналған
АББ пайдаланушы нұсқаулығы

Сурет 5 - «Білім беру мекемелерінің тізілімі» есебі
«Білім беру мекемелері бойынша есептер» ведомстволық бағынысты ББМ туралы келесі
ақпаратты ұсынады (Сурет 6):














ұйым туралы деректер;



оқушылар мен қызметкерлер тізімі;



оқушылардың ауысуы;



үлгерімі;



қатысуы;



бағалар статистикасы;



орташа балл;



ҮТ орындау уақыты;



Әкімшілік: Сабақтарды болдырмау және алмастыру;



ЭЖК жүргізу статистикасы;



Kundelik.kz белсенділік;



Өзгертулер тарихы: Журнал.
белгісіне басып есепті экспорттауға болады және «принтер» белгісіне басу

арқылы басып шығаруға болады.
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Сурет 6 – «Білім беру мекемелері бойынша есептер»
Kundelik.kz белсенділік» есебі басқарушы ұйымның қызметкерлеріне бағынысты
ББМ тұлғалары мен тіркелген пайдаланушыларының саны және олардың Күнделік жүйесіне
кіру жиілігі туралы статистикалық мәліметтерді алуға мүмкіндік береді (Сурет 7). Жеке білім
беру мекемесінің есебі пайдаланушының белсенділігі туралы толық статистикалық
ақпараттан тұрады.
Есеп көрсетілудің

2 формасына ие, олардың біреуін таңдау «АББ бойынша» және

«Барлық ББМ бойынша» қойындыларын ауыстыру арқылы жүзеге асырылады.

белгісіне басып есепті экспорттауға болады және «принтер» белгісіне басу
арқылы басып шығаруға болады.
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Сурет 7 - «Kundelik.kz белсенділік» есебі
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Пайдаланушыларды қолдау
Kundelik.kz пайдаланушыларды қолдау порталында кез келген сұрақтарға жауап
табуға, сондай-ақ өтінім қалдыруға болады.
Басты | Қолдау қызметінің порталы
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