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Шарттар 

«TAMOS Education» оқушыларға қызметкерлер мен ата-аналарға оқыту мен білім беру үшін АҚТ, 
компьютерлік желі мен электрондық құрылғылар, планшеттер және дамыған технологиялар 
қолдана отырып оқыту үшін барлық мүмкіндіктерді қолданады.  

Оқушыларға, қызметкерлерге бұл қызметтерді көрсету барысындағы біздің мақсат -  білім беру 
сапасын көтеруге үлес қосу, әлем бойынша озық оқыту ресурстарымен алмасу, сондай-ақ 
коммуникациялық және ғылыми инновацияларды енгізу.  

Алайда, бұл мүмкіндіктермен қатар технологияларды  қауіпті және керегінше дұрыс 
пайдалануға жауапкершілікпен қарау керек екенін көрсетеді.  «TAMOS Education» оқушылары 
жүйені қолдана алу үшін алдымен олар барлық бекітілген нұсқаулықтарды орындап, оларды 
қабылдау керек. Нұсқаулықтағы принциптерді орындамау немесе технологияларды тиісті 
деңгейде қолданбау қызметкерлерге де, оқушыларға да тәртіптік рәсімдер қолдануға әкелуі 
мүмкін.  

Біздің саясат мыналардан тұрады:  

Технологияларды ұстану 

• Барлық ғаламтор қолданушылары ғаламторда отырып жаһандық қауымдастыққа 
кіретінін білуі керек, және барлық олардың жасаған әрекеттері мектеп пен олардың 
аттарына әсер етуі мүмкін. 

• Барлық пайдаланушылар желіде, мектеп компьютерінде немесе жеке құрылғыда 
болған кезде өз тәртіптері үшін жауапты. 

• Барлық қолданушылар этикалық, моральдық және заңды принциптерге сай өздерін 
ұстау керек.  

• Желілік этикет үнемі қатаң сақталуы тиіс.  

• Желі қолдану қағидалары – бұл «TAMOS Education» тәртіп кодексіне, мұғалімдер мен 
оқушылардың нұсқауларына және мектеп ережелеріне қосымша ережелер. 

•  Қолайлы пайдалану саясатын кез-келген бұзу тәртіп саясатында сипатталғандай тәртіп 
тәртібіне, сондай-ақ тиісті тергеу аяқталғанға дейін желіден дереу алып тастауға әкелуі 
мүмкін;.  

• Әр мектептің әкімшілігі мен директоры алдын-ала ескертусіз пайдаланушының 
артықшылықтарын дереу қабылдамауға, жоюға немесе тоқтата тұруға әкелуі мүмкін 
қандай әрекеттер орынсыз және қандай мінез-құлықты ережелерді бұзу деп санау 
керек деп санайды..  

Желіні қолданудағы рұқсат етілмейтін жайттар: 

Желіні қолданудағы рұқсат етілмейтін жайттарға келесілер жатады, бірақ онымен шектелмейді:  

• плагиат немесе авторлық құқықты бұзу; 

• мектеп құрылғысын, жұмыстар мен өзге қолданушылардың файлдарын істен шығару,       
          жою; 

• қағаз немесе диск сынды ресурстарды әдейі жұмсау; 

• өзге адамдардың жеке өмірін бұзу, құпиясөздерді ашу, суреттер мен мәтіндерді    
рұқсатсыз енгізу; 

• рұқсатсыз өзгенің есеп жазбасын қолдану, өшіру, көшіру, файлдар мен деректерді  
өзгерту;  

• нормативке сай емес лексиканы қолдану, ұрыс немесе орынсыз материалдарды  
қолдану;  

• әдейілеп компьютерлік вирустарды тарату; 

• тыйым салынған материалдарды жіберу, алу немесе жариялау; 

• жеке қауіпсіздікті қауіп-қатерге тігетін ақпарат енгізу; 

• бағдарламалық жасақтаманы заңсыз қолдану, тегін немесе кез келген  
бағдарламаларды әкімшіліктің рұқсатынсыз қолдану; 

• кез-келген компьютерге лицензиясыз бағдарламалық жасақтамаларды енгізу; 
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• мектеп тыйым салған сайттарға кіру;  

• жасына сәйкес келмейтін веб-сайттарға кіру 

• компьютерлік бұзып-жару; 

• тіркеусіз чаттарды қолдану; 

• мұғалім немесе әкімшіліктің рұқсаты мен бақылауынсыз дерек тасушыларды қолдану; 

• оқытудан тыс мақсаттарға желіні қолдану (мысалы, жеке бизнес, қызметте көтерілу  
және т.б.).  

Интернетке кіру 

«TAMOS Education» оқушыларды заңсыз, әдепсіз, қорлайтын және жалған материалдардан 
қорғау үшін келесі сақтық шараларын қабылдайды. 

• Оқушыларға интернет желісін дұрыс қолдануды үйрету; 

• Желідегі оқушылардың жұмысын қадағалау және мониторингілеу; 

• Кірмейтін интернет сайттарға қолжетімділікті шектеуге арналған ақпараттар; 

• Оқушыларды киберқылмыс әсері туралы ақпараттандыру; 

• Оқушылар қауіпсіздігінің мәселелері сияқты сыртқы пайдаланушылар тарапынан 
қатыгез қарым-қатынастың әлеуметті қауіптерін тануға үйрету. 

Жеке қауіпсіздік 

Оқушылар мен қызметкерлерге мекен-жайы, телефон номері, жұмыс орнының мекен-жайы 
сияқты жеке ақпарат таратуға болмайды. 

Интернетті аудиториядан тыс сабақтарда оқушыларға да, мұғалімдерге де түсінікті, нақты 
белгіленген білім беру мақсатынсыз пайдалануға тыйым салынады. 

Оқушыларға басқа сайттарға кіруге, «TAMOS Education» ақпаратынан бөлек басқа ақпараттар 
іздеуге тыйым салынады. Біз мұндай материалдарға кездейсоқ ауысуға болатынын түсінеміз, 
бірақ біз оқушылардың жауапты екенін көрсете отырып, ол сайттардан тез арада шығып, 
сондай-ақ өз мұғалімін проблема туралы хабардар етеді деп күтеміз. 

Басқа адамдар желіге қол жеткізе алмайтын кезде, шамадан тыс желілік ресурстарды талап 
ететін интернеттегі әрекеттерге тыйым салынады. 

Интернет желісіне қорлайтын, қорқытатын, қажет емес тондағы ақпараттар салуға тыйым 
салынады. 

Компьютерлерді, интернетті пайдалану нормаларын бұзатын оқушылар мен қызметкерлер 
тексеріске тартылады, оның нәтижелері бойынша бұзушылықтың маңыздылығына байланысты 
тәртіптік жаза қолданылады. 
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Implemented: March 2019 

Выполнено: март 2019 г.  

Орындалды: 2019 жылдың наурыз айы 

Reviewed: July 2022 

Рассмотрен: июль 2022  

Қайта қаралды: 2022 жылдың шілде айы 

To be reviewed: July 2025 

Подлежит рассмотрению: июль 2025 

Қайта қарау: 2025 жылдың шілде айы 
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