
Образец текста

Второй уровень
Третий уровень

Четвертый уровень
Пятый уровень

КОЛЛЕДЖГЕ 
ҚАБЫЛДАУ ЖҮЙЕСІ



eGov/колледж арқылы

құжат қабылдау
Талапкер жеке мәліметтерін
толтырады және келесі

құжаттарды тіркейді (өтініш;

білімі туралы аттестат; сурет (3х4 см
- 4 дана.); меданықтама№ 075-У)

Кәсіби диагностика өтуі ( өткен

жылы 6000-нан астам талапкер өткен)

1-КЕЗЕҢ: КОЛЛЕДЖГЕ ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ (МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР)
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АЖ талапкерге өзінің тұрып
жатқан аймағындағы колледждер

мен мамандықтар
(мемтапсырыс/ақылы) тізімін

ұсынады.АЖ талапкерді таңдау үшін ҚР
бойынша мамандықтар тізбесін

көрсетеді. Егер сіз тұратын аймақта

таңдаған мамандығыңыз болса, таңдау
тек аймақ ішінде ұсынылады. Болмаған
жағдайда-ҚР бойынша.

Талапкер квота санатына
жатқызылған кезде, ол квота

санатын растайтын
құжаттың электрондық
көшірмесін қоса береді
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1) ауыл дан келген азаматтарды ауылдың ӘЭД анықтайтын мамандықтарға, - 30 %;

2) ҚР Үкіметі айқындаған өңірлерге қоныс аударған ауыл жастарынан шыққан азаматтар, – 10 %;

3) төрт және одан да көп кәмелетке толмаған бала тәрбиеленетін отбасынан шыққан балалар, – 5 %;

4) ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін, - 4 %;

5) I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар қатарындағы азаматтар - 1 %;

6) I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар қатарындағы азаматтар, - 1 %;

7) Толық емес отбасылар қатарындағы балалар (кемінде 3 жыл), – 1 %;

8) бала кезінен мүгедек балаларды, І және ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардан шыққан

балалар, – 1 %.

9) жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан ҰОС қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар, - 0,5 %;

с 25 июня по 25 августа

АБ құжаттары қабылдау
немесе қабылдамау үшін
ММ АЖО (балама)
арқылы колледждерге

орындауға беріледі.7 Колледждер Талапкер
құжатының қабылданғаны
немесе қабылданбағаны
туралы Егов порталына

хабарлама жібереді.

8
Т - талапкер
АЖ – ақпараттық жүйе
ММА ЖО– мемлекеттік мекеменің автоматтандырылған
жұмыс орны

Примечание*



2-КЕЗЕҢ: КОНКУРС ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ТАЛАПКЕРЛЕРДІ САРАЛАУ

Арнайы және шығармашылық
емтихандар өткізу (өнер мамандықтары
бойынша- 21-28.07, педагогикалық,

медициналық бойынша – 18 және
21.08.)

АЖ өнер және мәдениет
мамандықтарына және
квоталық санаттарға
түсушілер арасында

конкурстар өткізеді.

АЖ 9-сыныптар арасында
мемлекеттік тапсырыс және
квоталық санаттар бойынша

конкурс өткізеді.
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АЖ мамандық пен колледжді

көрсете отырып, конкурстан өткен
Талапкер тізімін қалыптастырады
және талапкердің жеке кабинетіне

жібереді.
Бөлінбеген орындар болған
жағдайда АЖ мамандықтар мен

колледждер бойынша талапкерді

қайта бөлуді жүргізеді.
Білім басқармасы
Конкурс нәтижесін
жариялайды.
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АЖ 11-сыныптар арасында
мемлекеттік тапсырыс және
квоталық санаттар бойынша

конкурс өткізеді.

21 - 28 шілде аралығы

29 шілдеден  2 тамызға дейін 

19 - 22 тамыз аралығы,нәтижесі 23.08.
22 - 25 тамыз аралығы, нәтижесі

26.08.

Мемлекеттік тапсырысты мамандықтар

мен колледждер бойынша қайта бөлу 15

адамнан кем топтар жинақталмаған

кезде жүргізіледі.

 оқу үшін әңгімелесуден сәтті өткен

тұлғалардың тізімдік құрамы

 мақсатты дайындық үшін әңгімелесуден

сәтті өткен тұлғалардың тізімдік құрамы

 орта буын және қолданбалы бакалавр

мамандықтары бойынша конкурстан өткен

тұлғалардың тізімдік құрамы.

 9 сынып негізінде-23 тамыз,

 11 сынып негізінде-25 тамыз талапкерлерді конкурс

қорытындылары туралы хабардар етеді (АЖ, ресми

интернет-ресурстар арқылы).
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27 - 28 тамызда, нәтижесі 29.08.

23 және 26 тамызда

23 және 26, 29 тамызда

eGov

Талапкер

деректерін
ММА ЖО-ға
беру

1. АЖ -

Колледж

2. Колледж

арнайы

емтихан
өткізеді.және
деректерді
АЖ-ға береді.

eGov Колледж/АЖ

ММ АЖО

деректерді
АЖ-ға

жібереді (2021

жылы 7 АЖ

болды.

АРМ ГУ 



Талапкердің мамандық және колледжді конкурс
басталғанға дейін үш күн бұрын екі реттен артық
емес таңдауына қолжетімділік беру

ҚАЖЕТТІ ҚАДАМДАР

АЖ-ға жергілікті атқарушы органдар белгілеген

ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуын

айқындайтын мамандықтар тізбесін жүктеу

Педагогикалық, медициналық мамандықтарға
түсушілер үшін ТиППО бар кадрларды

даярлаудың бір саласындағы мамандықты
және/немесе біліктіліктерді таңдауды көздеу
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АЖ - да топтар құрылмаған кезде АБ ЛК-ға басқа
мамандықты таңдау туралы хабарлама жіберу
функциясын көздеу
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