«Қазтұтынуодағының Қостанай жоғары колледж» мекемесіне оқуға
ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕСІ
1. Жалпы ережелер
1. Осы «Қазтұтынуодағының Қостанай жоғары колледж» мекемесіне
(бұдан әрі – колледж) оқуға қабылдау ережелері Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің 04.06.2021 № 276 бұйрығына сәйкес
енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен «Техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын
білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 18 қазандағы № 578
қаулысы негізінде, сондай-ақ «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңына және «Мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы
Заңына сәйкес құрастырылған.
2. Колледжге негізгі орта, жалпы орта (орта жалпы), техникалық және
кәсіптік, орта білімнен кейінгі (бастауыш кәсіптік және орта кәсіптік),
жоғары білімі бар (жоғары кәсіптік), Қазақстан Республикасының
азаматтары, шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ тұлғалар, сондай-ақ
білім туралы құжатымен (куәлік, аттестат) ерекше білім берілуіне
қажеттілігі бар тұлғалар қабылданады.
3. Колледжге түсу кезінде Қазақстан Республикасы «Білім туралы»
заңының 26 бабының 8 тармағында көрсетілген тұлғалар үшін қабылдау
квотасы қарастырылады.
2. «Қазтұтынуодағының Қостанай жоғары колледж» мекемесіне оқуға
қабылдау тәртібі.
4. «Қазтұтынуодағының Қостанай жоғары колледж» Мекемесінің
қабылдау комиссиясы құрылады, ол өз жұмысын 1 маусымда бастайды.
Қабылдау комиссиясының құрамы, оның жұмыс тәртібі оқу орнының
директорымен бекітіледі.
5. Колледжде арнайы дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша
арнайы емтихандарды өткізу үшін күнтізбелік жылдың 20 маусымынан
кешіктірмей емтихан комиссиясы құрылады.
6. Тұлғалардың колледжге оқуға өтініштерін қабылдау мемлекеттік
тапсырыс бойынша негізгі орта білім базасында күнтізбелік жылдың 25
маусымы мен 18 тамызы аралығында, жалпы орта, техникалық және
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім базасында күнтізбелік жылдың 25
маусымы мен 20 тамызы аралығында, ақылы негізде 25 маусымы мен 25
тамыз аралығында, оқудың сырттай (қашықтық) нысанына - күнтізбелік
жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында жүзеге асырылады.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті
алушы «Қазтұтынуодағының Қостанай жоғары колледж» Мекемесіне
(бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) не «электрондық үкімет» вебпорталына (бұдан әрі - портал) жүгінеді және «Техникалық және кәсіптік,

орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан әрі - Стандарт) сәйкес
құжаттар топтамасын ұсынады. Қызмет көрсету нысаны: электрондық
(ішінара автоматтандырылған)/қағаз түрінде.
8. Жұмыс кестесі:
қызметті беруші: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап
сенбіні қоса алғанда көрсетілетін қызмет берушінің белгіленген жұмыс
кестесіне сәйкес сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00ден 18.00-ге дейін.
портал: жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық
үзілістерді қоспағанда тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс уақыты
аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде
мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштерді қабылдау және нәтижелерді
беру келесі жұмыс күнімен жүзеге асырылады).
Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) www.egov.kz порталында орналасқан.
9. Құжаттардың тізбесі:
көрсетілетін қызметті берушіге:
1) құжаттарды қабылдау туралы өтініш;
2) білімі туралы құжаттың түпнұсқасы;
3) 3x4 см көлеміндегі 4 дана фотосурет;
4) "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының
нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген) бекітілген № 075-У нысаны
бойынша медициналық анықтама, I және II топтағы мүгедектер мен бала
жасынан мүгедектер үшін "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу
құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30
қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21759 болып
тіркелген) № 031-У нысаны бойынша медициналық-әлеуметтік сараптама
қорытындысы;
5) жеке басын куәландыратын құжат (тұлғаны салыстыру үшін).
Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын
құжаттарды жеке өзі немесе заңды өкілдері ұсынады.
Көрсетілетін қызметті алушылар - шетелдіктер және азаматтығы жоқ
адамдар олардың мәртебесін айқындайтын, тұрғылықты жері бойынша
тіркелгендігі туралы белгісі бар құжатты ұсынады:

1) шетелдік - шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтияр
хаты;
2) азаматтығы жоқ тұлға - азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі;
3) босқын - босқын куәлігі;
4) пана іздеуші тұлға - пана іздеуші тұлғаның куәлігі;
5) қандас - қандас куәлігі.
Порталға:
1) көрсетілетін қызметті алушының нақты тұрғылықты жері
көрсетілген, оның өкілінің ЭЦҚ қойылған көрсетілетін қызметті
алушының ата-анасының (немесе оның заңды өкілдерінің) бірінің
электрондық құжат нысанындағы өтініші;
2) білімі туралы құжаттың немесе білімі туралы құжаттың электрондық
көшірмесі;
3) "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының
нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген) бекітілген № 075-У нысаны
бойынша медициналық анықтаманың, I және II топтағы мүгедектер мен
бала жасынан мүгедектер үшін "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу
құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30
қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген)
бекітілген № 031-У нысаны бойынша медициналық-әлеуметтік сараптама
қорытындысының электрондық көшірмелері;
4) 3x4 см көлеміндегі фотосурет.
Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат
туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік
ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.
Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының "жеке
кабинетіне" ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында
мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы
хабарлама-есеп жіберіледі.
10. Көрсетілетін қызметті алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы
қолхат беріледі, онда:
1) тапсырылған құжаттардың тізбесі;
2) құжаттарды қабылдап алған қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар
болса), лауазымы, сондай-ақ байланыс деректері көрсетіледі.
11. Оқуға түсу үшін құжаттарды кәмелетке толған адамдар жеке өзі,
кәмелетке толмағандар – заңды өкілінің қатысуымен ұсынады.
12. Оқуға түсушілерден түскен өтініштер оқу нысандары бойынша
тіркеу журналына тіркеледі.
13. Құжаттарды портал арқылы тапсырған жағдайда мемлекеттік қызмет
көрсетуге сұраныстың қарастырылу мәртебесі туралы ақпарат, сондай-ақ

мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін алу күні мен уақыты
көрсетілген хабарлама көрсетілетін қызметті алушының «жеке
кабинетінде» көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері өтінішті түскен күні
тіркейді және оны жауапты құрылымдық бөлімшеге орындау үшін
жолдайды. Өтініш жұмыс уақытынан кейін, демалыс және мерекелік
күндері түскен жағдайда Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасына
сәйкес келесі жұмыс күнімен тіркеледі.
Көрсетілетін қызметті беруші құжаттар топтамасын толық ұсынған
жағдайда көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің
жауапты қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға техникалық және
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарына құжаттардың қабылданғаны туралы
хабарламаны жолдайды.
14. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру
бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс бойынша оқуға түсетін
тұлғалар күнтізбелік жылдың 25 маусымынан бастап ерікті негізде білім
басқармасының ақпараттық жүйесі арқылы кәсіптік диагностикадан
(сауалнама) өтеді. Кәсіби диагностиканың қорытындысы бойынша
талапкерге мамандықтар таңдауы бойынша ұсыныстар және ұсынылатын
мамандықтарға кәсіптер картасы ұсынылады. Кәсіби диагностиканың
қорытындылары ұсынымдық сипатта болады.
15. Конкурсқа қатысу үшін негізгі орта білім беру базасында оқуға
түсушілер күнтізбелік жылдың 18 тамызына дейін, жалпы орта, техникалық
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру базасында күнтізбелік жылдың
20 тамызына дейін өтініш береді.
16. Конкурсқа өтініш берген кезде оқуға түсушілер облыстардың,
республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы
органдары бекіткен төрт мамандыққа, біліктілікке (қажет болған жағдайда),
ТжКОББ-дан кадрлар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты
орналастыру жөніндегі комиссиялар бекіткен ТжКОББ-ның төрт ұйымына
дейін, оқыту тілін (қазақ, орыс, ағылшын), білім деңгейін таңдайды.
17. Колледж қабылданған талапкерлерді күнтізбелік жылдың 26 тамызына
дейін мамандығын, біліктілігін көрсете отырып, білім басқармасының
ақпараттық жүйесіне тіркейді.
18. Конкурсты Білім басқармасы талапкерлерді білім туралы құжатқа
сәйкес міндетті және бейінді пәндердің орташа конкурстық балына автоматты
түрде бөлу арқылы, және қабылдау квотасын ескере отырып, алынған
бағалардың (балдардың) орташа балы бойынша өткізіледі. Білім басқармасы
айқындаған ақпараттық жүйе (білім беру платформасы) талапкерлерді
автоматты түрде бөлуді жүзеге асырады.
19. Мемлекеттік тапсырыс бойынша негізгі орта білім беру базасында
оқуға түсушілер арасындағы Конкурс күнтізбелік жылдың 19-22 тамызы
аралығында, жалпы орта білім беру, ТжКОББ базасында күнтізбелік
жылдың 22-25 тамызы аралығында, ақылы негізде 26-28 тамызы

аралығында, өнер және мәдениет мамандықтары бойынша 29 шілде мен 2
тамызы аралығында өткізіледі.
20. Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша
бейіндік пәндер тізбесі техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі
білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларының 5-қосымшаға
сәйкес айқындалады.
21. Білім басқармасы негізгі орта білім беру базасында оқуға түсушілер
арасында конкурс қорытындыларын ресми интернет - ресурстарда
күнтізбелік жылдың 23 тамызында, жалпы орта білім беру базасында
күнтізбелік жылдың 25 тамызында жариялайды, сондай-ақ талапкерлерді
конкурстың қорытындылары туралы ақпараттық жүйе арқылы хабардар
етеді.
3. Оқушылар құрамына қабылдануы
22. Колледж білім алушыларының құрамына қабылдау:
1) күндізгі оқу нысанына-күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін;
2) оқудың сырттай (қашықтық) нысанына-күнтізбелік жылдың 30
қыркүйегіне дейін өткізіледі.
23. Қабылдау комиссиясы оқуға түсушілерді қабылдау нәтижелері
туралы ақпаратты орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын
даярлауды көздейтін оқудың күндізгі нысанына күнтізбелік жылдың 31
тамызына дейін, оқудың сырттай (қашықтық) нысанына күнтізбелік
жылдың 30 қыркүйегіне дейін ақпараттық стенділерге немесе колледждің
интернет – ресурстарына орналастыру арқылы жеткізеді.
24. Осы қабылдау ережесімен реттелмеген мәселелер колледждің
қабылдау комиссиясымен түпкілікті шешіледі.
«Қазтұтынуодағының Қостанай жоғары
колледж» Мекемесінің қабылдау
комиссиясының жауапты хатшысы

З.Н. Успанова

