
 
«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызметті 

көрсету 
ИНФОГРАФИКАСЫ 

 

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ  УАҚЫТЫ 15 МИНУТ ІШІНДЕ. 

Қабылдау  
комиссиясының  

техникалық хатшысы 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ КӨРСЕТУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ: 

 Қызметті алушыға нысан бойынша 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. 

Қабылдау  
комиссиясының  

техникалық хатшысы 
Қызмет алушы Қызмет алушы 



  
 «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға жатақхана беру» мемлекеттік қызметті 

көрсету 
ИНФОГРАФИКАСЫ 

 

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі –жатақхана беру туралы жолдама (9 күннен кешіктірмей) 

Канцелярия  
қызметшісі 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ КӨРСЕТУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ: 

Қызметті алушыға құжаттардың қабылданғанын растау үшін құжаттарды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, сондай-ақ мөртаңба, кіріс 
нөмірі және күні көрсетіле отырып, қолхат беріледі. 

Канцелярия  
қызметшісі 

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ УАҚЫТЫ – 30 МИНУТ. 

Канцелярия  
қызметшісі 

Канцелярия  
қызметшісі Алқалық орган  

Директор Қызмет алушы Қызмет алушы 



 
 «Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» мемлекеттік қызметті көрсету 

ИНФОГРАФИКАСЫ 
 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НЫСАНЫ: ҚАҒАЗ ТҮРІНДЕ. 

Канцелярия  
қызметшісі 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ КӨРСЕТУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ: 

 Қызметті алушыға құжаттарды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, сондай-ақ, мөртабан, кіріс нөмірі және күні көрсетіле отырып, 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі. 

Канцелярия  
қызметшісі 

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ УАҚЫТЫ – 30 МИНУТ. 

Канцелярия  
Қызметшісіт

ы  
Жауапты 
атқарушы 

Директор Қызмет алушы Қызмет алушы 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімі өтініш берілген күннен бастап  20 күнтізбелік күн 



  «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарындағы білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау» мемлекеттік қызметті көрсету 

ИНФОГРАФИКАСЫ 

Канцелярия  
қызметшісі 

Мемлекеттік қызмет көрсету мақсатында басқа білім беру ұйымына ауыстыру үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

Оқу ақысын төлемегені үшін семестр кезінде оқудан шығарылған ақылы негізде оқитын білім алушы үшін төлемақы бойынша берешегін 
өтегені туралы құжат. 

      Қызмет көрсету уақыты - 15 минут. 
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі оқу орнына ауысу немесе қайта қабылдау туралы бұйрық. 

 ауысу үшін: 
       көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен 

бастап - бір ай ішінде, бірақ қабылдаушы білім беру ұйымының кезекті 
емтихан сессиясы басталғанға дейін бес күннен кешіктірмей.  

      Кәмелетке толмаған білім алушының ата-анасы немесе заңды өкілдері 
басқа мекен жайға көшкен жағдайда растау құжаттарын ұсынса, оны каникул 

кезеңінен басқа уақытта да ауыстыруға рұқсат беріледі; 

 қайта қабылдау үшін: 
      көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен 

бастап екі апта ішінде; 
       оқу ақысын төлемегені үшін семестр кезінде оқудан шығарылған білім 

алушы төлемақы бойынша берешегін өтеген жағдайда;  
      оқудан шығарылған күннен бастап төрт аптаның ішінде, төлемақы бойынша 

берешегін өтегені туралы құжатты ұсынған жағдайда үш жұмыс күні ішінде; 

Канцелярия  
қызметшісі 

Жауапты 
атқарушы 

Канцелярия  
қызметшісі Директор Директор 

Қызмет алушы Қызмет алушы 



 
 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды 

аяқтамаған адамдарға анықтама беру» мемлекеттік қызметті көрсету» 
ИНФОГРАФИКАСЫ 

 

 Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі –техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды 
аяқтамаған адамдарға анықтама. 

Канцелярия  
қызметшісі 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ КӨРСЕТУ ҮШІН КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТІ БЕРУШІГЕ ҚАЖЕТТІ 
ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ: 

Қызметті алушыға құжаттардың қабылданғанын растау үшін құжаттарды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, мөртаңба, кіріс нөмірі және 
күні көрсетіле отырып, қолхат беру болып табылады. 

Канцелярия  
қызметшісі 

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ УАҚЫТЫ – 30 МИНУТ. 

Канцелярия  
қызметшісі 

Жауапты 
атқарушы 

Директор Қызмет алушы Қызмет алушы 

 Мемлекеттік қызметті көрсету уақыты - құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап – 3 жұмыс күні. 

Директор 
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