
Қазақстан Республикасының Заңнамалық базасы 

Законодательная база Республики Казахстан 

 

 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Конституция 

Республики Казахстан.  

2. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. – Закон Республики 

Казахстан «Об образовании».  

3. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы баланың 

құқықтары туралы» Заңы. – Закон Республики Казахстан «О правах 

ребенка в Республике Казахстан».  

4. Қазақстан Республикасының «Кемтар балаларды әлеуметтiк және 

медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Заңы. – 

Закон Республики Казахстан «О социальной и медико-педагогической 

коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями».  

5. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында мүгедектігі 

бар адамдарды әлеуметтік қорғау туралы» Заңы. – Закон Республики 

Казахстан «О социальной защите лиц с инвалидностью в Республике 

Казахстан».  

6.  Қазақстан Республикасының «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» 

Заңы. – Закон Республики Казахстан «О специальных социальных 

услугах». 

7. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Заңы. – Закон Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам образования». 

8. Қазақстан Республикасының «Педагог мәртебесі туралы» Заңы. – Закон 

Республики Казахстан «О статусе педагога».  

9. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Заңы. – Закон Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам образования».  

10. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне инклюзивті білім беру мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңы. – Закон Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам инклюзивного образования».  

11. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне мүгедектігі бар адамдардың өмір сүру сапасын 

жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы» Заңы. – Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью».  



12. Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл туралы» Заңы. – Закон Республики Казахстан «О противодействии 

коррупции». 

13. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы тіл 

туралы» Заңы. – Закон Республики Казахстан «О языках в Республике 

Казахстан». 

14. Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау 

туралы» Заңы. – Закон Республики Казахстан «О персональных данных и 

их защите». 

15. Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы 

туралы» Кодексі. – Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье».  

16. Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі. – Трудовой кодекс 

Республики Казахстан. 

17. Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі. – Бюджетный кодекс 

Республики Казахстан.  

 

Заңға қосымша актілер 

Подзаконные акты 

 

1. 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 557 бұйрығына өзгерістер енгізу 

туралы. – О внесении изменений в приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 557.  

2. Білім берудің барлық деңгейінің МЖмББС. «Білім берудің барлық 

деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы. – ГОСО всех уровней 

образования. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех уровней образования». 

3. Қазақстан Республикасында мүмкіндігі шектеулі балаларға кешенді 

көмек көрсетуді жетілдіру жөніндегі 2021 - 2023 жылдарға арналған жол 

картасы. Қазақстан Республикасында мүмкіндігі шектеулі балаларға 

кешенді көмек көрсетуді жетілдіру жөніндегі 2021 - 2023 жылдарға 

арналған жол картасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің 2020 жылғы 17 тамыздағы № 112-ө өкімі. – Дорожная карта по 

совершенствованию оказания комплексной помощи ДОВ в РК на 2021-2023 

годы. Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 августа 

2020 года № 2020 «Об утверждении Дорожной карты по 

совершенствованию оказания комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2021 – 2023 

годы».  

4. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

инклюзивті білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы». – О мерах по реализации Закона 

Республики Казахстан от 26 июня 2021 года "О внесении изменений и 



дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам инклюзивного образования".  

5. «Педагог мәртебесі туралы» және «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне педагог мәртебесі, мұғалім мен оқушыға 

жүктемені төмендету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 

заңдарын іске асыру жөніндегі шаралар туралы. – «О мерах по реализации 

законов Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года «О статусе 

педагога».  

6. Қазақстан Республикасында мүгедек адамдардың құқықтарын 

қамтамасыз ету және тұрмыс сапасын жақсарту жөніндегі 2025 жылға 

дейінгі ұлттық жоспарды бекіту туралы. – Об утверждении 

Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества 

жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года.  

7.   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 

31 қазандағы № 604 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы. – О внесении 

изменений в приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 604.  

8. Педагог лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту 

туралы. – Об утверждении Типовых квалификационных характеристик 

должностей педагогов.  

9. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 

27 қаңтардағы № 83 бұйрығы. – Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83.  

10. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды дамыту моделі. «Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды дамыту моделін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 15 наурыздағы № 137 

қаулысы. – Модель развития дошкольного воспитания и обучения. 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2021 года 

№ 137 «Об утверждении модели развития дошкольного воспитания и 

обучения». 

11. Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттары. 

«Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 

қаңтардағы N 77 Қаулысы. – Типовые штаты работников государственных 

организаций образования. Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 января 2008 года № 77 «Об утверждении Типовых штатов 

работников государственных организаций образования».  

12. Педагог лауазымдарының тізбесі туралы. «Педагог лауазымдарының 

тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 15 сәуірдегі № 145 бұйрығы. – Об утверждении 

Перечня должностей педагогов. Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 15 апреля 2020 года № 145 «Об утверждении 

Перечня должностей педагогов».  



13. «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы. – О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 

года № 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 

образования соответствующих типов».  

14. 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығына 29.12.2021 ж. өзгерістер мен 

толықтырулар. – Приказ № 595 от 30.10.2018 с изменениями от 29.12.2021.  

15. Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандарттарын бекіту туралы № 604 Бұйрық 31.10.2018 ж. – Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 

года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных 

стандартов образования всех уровней образования». 

16. «Педагог лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» № 145 Бұйрық 

15.04.2020. – Приказ «Об утверждении Перечня должностей педагогов». 

 

 

 

 


