
ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІ 

9 сынып негізінде -25 маусымнан бастап 18 тамызға дейн 

11 сынып негізінде-25 маусымнан бастап 20 тамызға дейн  

жұмысшы мамандықтар үшін 25 маусымнан бастап 25 тамызға дейн 

сырттай нысан -25 қыркүйек  

 

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

на базе 9 классов с 25 июня по 18 августа  

на базе 11 классов с 25 июня по 20 августа  

для рабочих специальностей с 25 июня 25 августа  

заочная форма обучение с 25 июня по 20 сентября 

  



Оқуға түсу үшін қажетті құжаттар 

Оқуға қабылдау туралы өтініш 

Білімі туралы құжаттың түпнұсқасы 

Фото өлшемі 3*4, саны 4 дана  

075-У медициналық анықтамасы  

Жеке басты куәландыратын құжат 

 

Документы, необходимые для поступления  

1. Заявление о приеме на обучение  

2. Подлинник документа об образовании  

3. Фото размером 3*4 в количестве 4 штук 

 4. Медицинская справка 075-У  

 5. Документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности) 

 

Шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар мәртебесін анықтайтын, 
тұрғылықты жері бойынша тіркелгені туралы белгісі бар құжатты ұсынады:  

1. Шетелдік-ҚР тұруға ықтиярхаты; 

2. Азаматтығы жоқ тұлға-азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі;  

3. Босқын-босқын куәлігі;  

4. Қандас-қандас куәлігі  

 

Иностранцы и лица без гражданства предоставляют документ 
определяющий статус, с отметкой о регистрации по месту проживания:  

1. Иностранец – вид на жительство РК;  

2. Лицо без гражданства – удостоверение лица без гражданства;  

3. Беженец – удостоверение беженца;  

4. Кандас – удостоверение кандаса 

  



Закона Республики Казахстан "Об образовании" статья 26 пункт 8   
 

 При поступлении на учебу в организации образования, реализующие 
образовательные программы технического и профессионального, 
послесреднего и высшего образования, предусматривается квота приема 
для:   
 
1) граждан из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-
инвалидов;   
 
2) ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, 
приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;   
 
3) граждан из числа сельской молодежи на обучение по образовательным 
программам, определяющим социально-экономическое развитие села;   
 
4) лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики 
Казахстан;   
 
5) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или 
оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия;  
 
6) граждан Республики Казахстан из числа сельской молодежи, 
переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики 
Казахстан;  
 
7) детей из семей, в которых воспитывается четыре и более 
несовершеннолетних детей;  
 
8) детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех 
лет;  
 
9) детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І, ІІ 
групп.  

  

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z161


"Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 26-бабы 8-тармағы  

 

1. Бекітілген мемлекеттік білім беру тапсырысынан техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде 
қабылдау квотасының мөлшері бекітілсін: 

1) І, II топтардағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек 
балалар арасынан шыққан азаматтар үшін – 1 пайыз; 

2) жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының 
қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін – 0,5 пайыз; 

3) ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын 
мамандықтар бойынша ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін – 30 
пайыз; 

4) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты 
қазақ адамдар үшін – 4 пайыз; 

5) жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 
балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған 
немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан 
Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз; 

6) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге қоныс 
аударған ауыл жастары арасынан шыққан Қазақстан Республикасының 
азаматтары үшін – 10 пайыз; 

7) кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған 
отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз; 

8) кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы 
балалар үшін – 1 пайыз; 

9) бала кезінен мүгедек балаларды, бірінші және екінші топтардағы 
мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 1 пайыз. 

 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319_#z419

