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«Қазпошта» АҚ-да 

персоналды бейімдеу қағидалары 
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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1. «Қазпошта АҚ-да персоналды бейімдеудің осы Қағидалары (бұдан әрі – Қағида) жаңа 

жұмыс орнында немесе айтарлықтай өзгерген еңбек жағдайында жұмысқа кіріскен «Қазпошта» 

АҚ (бұдан әрі – Қоғам) қызметкерлерінің бейімделу тәртібін белгілейді. Қағида Қоғамның 

барлық бөлімшелеріне таратылады.    

2. Қоғамның қызметкерлерін бейімдеу процесін басқару қызметі персоналды басқаруға 

жауапты бөлімшеге жүктеледі.  

 

2. ТЕРМИНДЕР, АНЫҚТАМАЛАР, БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

3. Осы Қағидаларда тиісті анықтамаларымен төмендегідей терминдер қолданылған: 

1) Бейімделу – Қоғамда қабылданған нормалар мен қағидаларды қамтитын, жаңадан 

келген қызметкердің Қоғамдағы жұмыспен танысу процесі, ұжыммен танысу, өзара қарым-

қатынастың белгіленген нормаларын қабылдау, қызметкердің кәсіби білімдер мен дағдылар 

жүйесін игеруі және оларды тәжірибеде тиімді қолдана білу. 

2) Ішкі тренер – жаңадан келген қызметкердің жұмысын жоспарлау, бағыттау, 

сүйемелдеу және бағалау міндеттерін атқаратын тікелей басшы немесе тәжірибелі қызметкер.  

3) Welcome-тренинг – жаңадан келген қызметкерге Қоғам туралы барынша ақпарат 

беруді, негізгі қызметкерлермен таныстыруды, Қоғамда жұмыс істеудің басымдылығын 

айрықша көрсетуді мақсат еткен, «Біздің командаға қош келдіңіз!» ұранындағы кіріспе курс.    

4. Осы Қағидаларда төмендегідей белгілер мен қысқартулар қолданылған: 

ІНҚ – Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары  

Қоғам – «Қазпошта» АҚ 

ҚБ – Қоғамның құрылымдық бөлімшелері  

ОА – Қоғамның Орталық аппараты  

ЖЖ – жұмыс жоспары  

ҚНК – қызметкердің қызмет тиімділігін және қызметкерлердің бекітілген мақсаттарға 

жету дәрежесін сипаттайтын қызметтің негізгі көрсеткіштері  

КОО – Корпоративтік оқыту орталығы 

АП – Қоғамның ІНҚ сәйкес, қызметтері жаппай анықталған қызметкерлерді қоспағанда, 

орталық аппараттың қызметкерлері мен филиалдардың қызметкерлері  

ООУ – орталық операциялық учаске  

ПББ – пошта байланысы бөлімшесі 

ПБП – пошта байланысы пункті 

ҚПБТ – қалалық пошта байланысы торабы  

АПБТ – аудандық пошта байланысы торабы  

 

3. БЕЙІМДЕУ ЖҮЙЕСІНІҢ МАҚСАТТАРЫ, МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ҚНК  

 

5. Бейімдеу мақсаттары: 

1) Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру; 

2) Қызметкердің өндірістік процеске енуімен байланысты, болуы мүмкін қателер санын 

азайту; 

3) Кадрлардың тұрақтамауын қысқарту. 

6. Бейімдеу міндеттері: 

1) Қызметкерді еңбек жағдайларымен, лауазымдық міндеттерімен және қызметкерден 

күтілетін нәтижелермен таныстыру; 

2) Жаңадан қабылданған қызметкерлерге олардың өз лауазымдық міндеттерін 

орындауға қажетті кәсіби дағдыларын қалыптастыру; 

3) Қызметкердің тиімді еңбек қызметі үшін талап етілетін толық ақпараттарды алуы; 

4) қызметкердің корпоративтік мәдениеттің негізгі нормаларын, ішкі еңбек тәртібі және 

Қоғамда қабылданған тәртіп қағидаларын игеруі; 
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5)  жаңадан келген/ауысып келген қызметкердің кәсіби жарамдылығы мен жеке 

сапалары туралы оның ішкі тренерінен тиісті ақпараттарды алу арқылы ҚБ басшысының 

түсінігін қалыптастыру; 

6) Тұрлаусыздық пен мазасыздық деңгейін төмендету; 

7) Ұжыммен өзара қарым-қатынас орнату; 

8) Кадрлық шешім қабылдау үшін база қалыптастыру; 

9) Персоналдың жұмылдырылуын арттыру.  

7. Бейімдеу жүйесінің ҚНК: 

1) Персоналдың бөлімшелер бойынша тұрақтамауы; 

2) Қоғамда кемінде бір жыл жұмыс істеген қызметкерлердің үлесі; 

3) Бір қызметкерді бейімдеуге жұмсалған орташа шығын; 

4) Бір ішкі тренерді дайындауға жұмсалған орташа шығын; 

5) Бейімдеу жүйесі қамтыған қызметтер пайызы; 

6) Ішкі тренерлер қызметін атқаратын қызметкерлер пайызы; 

7) Бейімдеу бағдарламасымен қамтамасыз етілген қызметкерлер пайызы. 

 

4. БЕЙІМДЕУ ПРОЦЕСІ  

8. Жаңадан келген қызметкер үшін бейімдеу кезеңінің ұзақтығы 3 айды құрайды. 

Ауыстырылған қызметкерлер үшін бейімдеу кезеңінің ұзақтығы жекелей белгіленеді.  

9. ОА/филиалдың персоналды басқару жөніндегі бөлімшесінің жауапты қызметкері 

жаңадан қабылданған қызметкердің тікелей басшысымен келісе отырып, қызметкер жұмысқа 

шыққанға дейін тиісті ҚБ-ге электрондық құжат айналымы жүйесінде жаңадан келген 

қызметкерді ұйымдастыру техникасымен, кеңсе тауарларымен, есептік жазбамен, арнайы 

киіммен және жабдықтармен (қажеттілігіне қарай) қамтамасыз ету жөнінде өтінім ресімдейді.  

10. Персоналды басқаруға жауапты бөлімше қызметкердің бірінші жұмыс күнінде 

төмендегілерді жүзеге асырады: 

1) Қолданыстағы ІНҚ және құжаттармен танысу (2-қосымша); 

2) Жаңадан келген қызметкерге «Жаңадан келген қызметкердің ақпар-кітапшасы» 

буклетін ұсыну (құрылымы 3-қосымшада); 

3) Жаңадан келген қызметкердің электрондық цифрлық қолтаңба алуы үшін 

www.pki.gov.kz сайтында өтінім ресімдеу; 

4) Қауіпсіздік техникасы бойынша кіріспе нұсқамалыққа жолдау. 

11. Тікелей басшы қызметкердің бірінші жұмыс күнінде төмендегілерді жүзеге асырады: 

1) Жаңадан келген қызметкермен әңгімелесу, әңгіме барысында оның лауазымдық 

міндеттерімен таныстырады, жұмыс кезеңіндегі немесе сынақ мерзіміндегі қызметкердің 

мақсаттары мен міндеттерін анықтайды; 

2) Жаңадан келген қызметкерді бөлімше қызметінің бағыттарымен және жалпы 

міндеттерімен, сондай-ақ лауазымдық нұсқаулықпан, бөлімше туралы ережелермен, 

рәсімдермен, стандарттармен және басқа да қызметкердің қызметіне қатысты Қоғамның ІНҚ 

бөлімдерімен таныстыру; 

3) Қағидалармен көзделген тәртіпте бейімдеу кезеңіне ішкі тренер тағайындау; 

4) Ішкі тренермен бірлесе отырып, жаңадан келген қызметкер үшін бейімдеу кезеңіне ол 

жұмысқа шыққан сәтінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жұмыс жоспарын (бұдан әрі ЖЖ) 

әзірлеу (4-қосымша). ЖЖ-да лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес, жаңадан келген қызметкердің 

орындауы үшін міндеттер мен мақсаттар айқындалады.  

12. ОА/филиалдағы персоналды басқаруға жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері 

АП қызметкерлері үшін бейімдеу іс-шаралары кезінде: 

1) ОА/филиалдың барлық қызметкерлеріне топтамалы жіберумен электрондық пошта 

арқылы «Командаға қош келдіңіз!» ақпараттық хабарламасын жолдайды (құрылымы 5-

қосымшада). Ақпарат филиалдың жаңадан қабылданған қызметкерлеріне жергілікті, ал Қоғам 

бойынша – басшы қызметкерлерге, ОА ҚП басшыларына жаппай жіберіледі;  

2) Аумақ бойынша экскурсия өткізеді; 

3) Өндірістік объектілерге баруды ұйымдастырады. 

http://www.pki.gov.kz/
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13. КОО жауапты қызметкері жаңадан келген қызметкерлер үшін ай сайын «Welcome-

тренинг» бағдарлы бағдарламасын өткізеді: тарихпен, корпоративтік мәдениетпен, жұмыс 

шарттарымен, қалыптасқан дәстүрлермен, Қоғамда қабылданған нормалармен, Қоғамның 

негізгі корпоративтік ІНҚ-мен, соның ішінде Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесін 

реттейтін ІНҚ-мен таныстыру. Сондай-ақ «Welcome-тренинг» аясында еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы кіріспе нұсқамалық өткізіледі. Welcome-тренинг 

бағдарламасын КОО дайындайды.  Welcome-тренинг құрылымы 6-қосымшада берілген.   

14.  «Welcome-тренинг» аяқталған кезде КОО жаңадан келген қызметкерлердің негізгі 

корпоративтік ІНҚ-ны, соның ішінде Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесін реттейтін ІНҚ-

ны білуіне тестілеу өткізеді.  Тестілеу нәтижелері жаңадан келген қызметкердің тікелей 

басшысына мәлімет үшін жіберіледі.   

15. Сынақ мерзімінде жаңадан келген қызметкерге ішкі тренер бекітіледі.Ауысқан 

қызметкерлер үшін тікелей басшының шешіміне сәйкес, ішкі тренер дербес белгіленеді.  

Жаңадан келген қызметкерге ішкі тренер бекітудің мақсаты жаңадан келген/ауысқан 

қызметкерге нақты лауазымдық позицияда жұмыстың өзіне тән ерекшеліктерін, олардың кәсіби 

қалыптасуын тез игеруге көмек көрсету болып табылады. 

16. Ішкі тренердің негізгі міндеттері мыналар болып табылады: 

1) Кәсіптің негізгі дағдыларын оқыту процесін жеделдету, қабілетін өздігінен дамыту 

және атқаратын лауазымы бойынша оған жүктелетін міндеттерді сапалы орындау; 

2) Қоғамның корпоративтік мәдениетіне бейімделу, сол бөлімшедегі дәстүрлер мен 

тәртіп қағидаларын сіңіру; 

3) Сынақ мерзімінен сәтті өту және бейімдеу кезеңін аяқтау бойынша оң баға алу.  

17. Ішкі тренер төмендегідей санаттағы жаңадан келген/ауысқан қызметкерлерге 

тағайындалмауы мүмкін: 

1) Жоғары біліктілік деңгейін талап етпейтін қызметтерге қабылданғандар (жеңіл көлік 

жүргізушісі, қара жұмысшылар және т.б.); 

2) Кәсіби біліктілігі лауазымға біліктілік талаптарын айтарлықтай арттыратын тұлғалар.  

18. Төмендегі санаттағы қызметкерлер үшін ішкі тренерлер міндетті түрде бекітіледі: 

1) ООУ/ПББ/ПБП басшылары; 

2) Оқу орнын бітіргеннен кейін жұмыс тәжірибесінсіз қабылданған қызметкерлер; 

3) Кәсіп бойынша жұмыс тәжірибесі жоқ қызметкерлер; 

4) Атқаратын лауазымы бойынша 1 (бір) жылдан астам үзілісі болған, жұмыс тәжірибесі 

бар қызметкерлер. 

19. Бейімдеу кезеңіне ішкі тренерлер төмендегідей қызметкерлерден таңдалып 

алынады:   

1) Жоғары кәсіби білім мен дағдыларға, сондай-ақ жетік корпоративтік құзыретке ие 

қызметкерлер; 

2) Кадрлық резерв құрамына кіретін қызметкерлер; 

3) Жұмыста тұрақты жоғары көрсеткіші бар қызметкерлер; 

4) Өз тәжірибесімен бөлісуге дайын және қабілеті бар қызметкерлер; 

5) Өз жұмыс учаскесі және толықтай бөлімше жұмысы туралы жүйелі түсінігі бар 

қызметкерлер; 

6) Өзінің мінез-құлқымен жұмыс стандарттары мен қағидаларын көрсетете білетін 

қызметкерлер; 

7) Жетік коммуникативтік дағдаларды игерген қызметкерлер. 

20. Бейімдеу кезеңіне ішкі тренер ретінде қызметкерді бекіту қызметкер 

қабылданған/ауысқан күннен бастап, 3 (үш) күннен кешіктірілмей жұмыс берушінің актісімен 

жүзеге асырылады.  Ішкі тренерді тағайындау туралы өкімдік актіні қызметкер 

қабылданған/ауысқан бөлімше басшысының қызметтік жазбасы негізінде ОА/филиалдағы 

персоналды басқаруға жауапты бөлімше дайындайды. 

21. ОА/филиалдың жаңа басшысы үшін бейімдеу кезеңіндегі ішкі тренері оның тікелей 

басшысы болып табылады. Филиалдардың директорлары үшін ішкі тренер рөлін жетекшілік 

ететін Басқарма мүшесі орындайды.   
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22. Жаңадан келген қызметкердің алғашқы 3 жұмыс күнінде оның ішкі тренері 

қызметкерді бөлімше жұмысына кірістіру бойынша іс-шаралар жүргізеді: 

1) Көршілес бөлімшелердегі әріптестерімен таныстыру; 

2) Құрылымдық бөлімше жұмысының қызметтерімен және ерекшеліктерімен 

таныстыру; 

3) Бөлімшенің қызметін регламенттейтін құжаттармен таныстыру; 

4) Бизнес-процестердің болуы мүмкін қиындықтарын түсіндіру.  

23. Ішкі тренер міндетті: 

1) Жаңадан келген қызметкерге қажетті кәсіби дағдыларды, жабдықтарды және т.б. 

жұмыс жасау тәсілдері мен ерекшеліктерін дәйекті және сауатты түрде меңгеруге көмектесуге; 

2) Жаңадан келген қызметкерді Компанияның дәстүрлерімен таныстыруға, Қоғамның 

корпоративтік құндылықтарына қатыстыруға; 

3) Жасалған жұмыс және жаңадан келген қызметкерге қойылған міндеттердің орындалу 

есебін жүргізуге; 

4) ОА/филиалдағы персоналмен жұмысқа жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерімен, 

тікелей басшымен бірлесіп, сынақ мерзімінен/бейімдеу кезеңінен өту нәтижелері туралы шешім 

қабылдауға қатынасуға. 

24. Ішкі тренердің құқығы бар: 

1) Жаңадан келген қызметкердің қалыпты еңбек қызметі үшін қажетті жағдайларды құру 

туралы басшылық алдында өтініш айтуға; 

2) Тікелей басшымен келісім бойынша жаңадан келген қызметкердің ЖЖ-ға түзетулер 

енгізуге; 

3) Сынақ мерзімі біткен соң, қызметкерді жоғары лауазымға тағайындау туралы ҚБ 

басшысының алдында өтініш айтуға. 

25. Бейімдеу процесі аяқталғанда (сынақ мерзімі аяқталғанға дейін 5 күн бұрын) оның 

барлық қатысушылары есептік құжаттарды толтырады: 

1) Тікелей басшы «Қызметкердің сынақ мерзімі/бейімдеу кезеңіндегі жұмыс жоспары 

және қызметін бағалау» бланкісінің тиісті жолдарын толтырады (4-қосымша); 

2) Жаңадан келген қызметкер Бейімдеу кезеңінің тиімділігін бағалау парағын толтырады 

(7-қосымша). 

26. ОА/филиалдағы персоналды басқаруға жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері 

толтырылған есептік нысандарды жинайды және бейімдеу процесінің тиімділігіне талдау 

жасайды.  

27. Сынақ мерзімін/бейімдеу кезеңін сәтті өту/өтпеу жөніндегі шешімді тікелей басшы 

қабылдайды. Қорытынды бойынша «Қызметкердің сынақ мерзімі/бейімдеу кезеңіндегі жұмыс 

жоспары және қызметін бағалау» бланкісінің тиісті жолдары толтырылады. (4-қосымша). 

Филиалдың персоналдармен жұмыс бөлімшесінің жауапты қызметкері жаңадан келген 

қызметкердің кандидатурасын басқа бос жұмыс орындарына қарастыруға ұсыныс айта алады. 

Түпкілікті шешімді жаңадан келген қызметкердің тікелей басшысы қабылдайды.  

28. Бейімдеу процесінің барлық есептік материалдары ол аяқталған соң, 3 күн мерзім 

ішінде ОА/филиалдың персоналмен жұмыс жөніндегі бөлімшесіне тапсырылады және 

қызметкердің жеке ісінде сақталады.  

 

 

 

5. ЖАУАПТЫЛЫҚ 

29. Персоналды басқару жөніндегі бөлімшенің қызметкері жаңадан келген қызметкерді 

ұйымдастыру техникасымен, жиһазбен, кеңсе тауарларымен, есептік жазбамен қамтамасыз ету 

бойынша тиісті ҚБ-ге уақтылы ақпарат беруге жауапты болады.   

30. Жаңадан келген қызметкер қабылданған құрылымдық бөлімшенің тікелей басшысы 

мыналарға жауапты болады: 

1) ҚБ қызметтінің бағыттарымен, Қоғам қызметінің жалпы міндеттерімен, Қоғамда 

қабылданған корпоративтік дәстүрлермен таныстыру; 
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2) сынақ мерзімі кезеңінде жаңадан келген қызметкердің орындауы үшін мақсаттар мен 

міндеттерді айқындау; 

3) жаңадан келген қызметкерді жұмыс орнымен қамтамасыз ету; 

4) жаңадан келген қызметкер үшін сынақ мерзімі кезеңіне/бейімдеу кезеңіне ішкі 

тренерді бекіту (қажет болған жағдайда). Ішкі тренерлер көпшілікке арналған лауазымдағы 

өндірістік персонал санатындағы қызметкерлер үшін қажетті болып табылады. Ішкі тренерлер 

көпшілікке арналған лауазымдағы өндірістік персонал санатындағы қызметкерлер үшін 

қажетті. Қалған қызметкерлер үшін тікелей басшының қалауы бойынша бекітіледі.  

5) сынақ мерзімінен өту қорытындылары бойынша жаңадан келген қызметкердің 

қызметіне объективті баға беру және жаңадан келген қызметкерді осы бағалаумен таныстыру. 

31.Бейімдеу кезеңінен өтуші қызметкер мыналарға жауапты болады: 

1) бейімдеу процесінің тиімділігін бағалау парағын уақытында тапсыру; 

2) әріптестермен іскерлік қарым-қатынаста корпоративтік қағидалар мен этикаларды 

сақтау. 

4. Ішкі тренер мыналарға жауапты болады: 

1) сынақ мерзімінен/бейімдеу кезеңінен өту қорытындылары бойынша жаңадан келген 

қызметкердің қызметіне объективті баға беру; 

2) қызметкердің дербес жұмыс жасауына уақтылы және сапалы даярлау; 

3) сынақ мерзімінде/бейімдеу кезеңінде қызметкерге қажет болатын ақпараттарды 

толық, уақтылы және сапалы түрде ұсыну. 

32. КОО жаңадан келген қызмет үшін бағдарды таныстырылымды (Welcome-тренинг) 

ұйымдастыруға, өзектендіруге және өткізуге жауапты болады. 

33. Осы Қағидаларды өзекті қалпында ұстау Орталық аппараттың персоналды басқару 

жөніндегі бөлімшесі басшысына жүктеледі.  

 

6. ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ 

34. Осы Қағидаға өзгеріс енгізуге ОА-ның персоналды басқаруға жауапты бөлімшесі 

жауапты болады.   

35. Осы Қағиданың және оған енген кейінгі өзгерістердің есепті жұмыстық көшірмелерін 

тарату осы Қағиданың 8-қосымшасында берілген тарату парағына сәйкес жүргізіледі.  

36. Осы Қағидалармен барлық пайдаланушылардың танысуы 9-қосымшада келтірілген 

танысу парағына сәйкес жүргізіледі.  


