
 

ПАМЯТКА для услугополучателя по стандарту 

«Правила перевода и восстановления,  обучающихся  в колледже» 

 

      Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги 

осуществляются через канцелярию услугодателя. 

 График работы услугодателя с понедельника по субботу включительно, за 

исключением выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству 

Республики Казахстан, в соответствии с установленным графиком работы услугодателя с 

9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов. 

 

                  ДЛЯ ПЕРЕВОДА: 

     с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение одного месяца, но не 

позже, чем за пять дней до начала очередной экзаменационной сессии принимающей 

организации образования. 

     В случае переезда родителей или законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося на другое место жительства, допускается его перевод не в каникулярный 

период при представлении подтверждающих документов.  

Перечень документов, необходимых в целях оказания государственной услуги  для 

перевода с одной специальности на другую, с одной формы обучения на другую,  с одного 

языкового отделения на другое, с обучения на платной основе на обучение по 

образовательному заказу в одной организации образования. 

      Перечень документов  для перевода в другую организацию образования: 

      1) заявление о переводе (в произвольной форме); 

      2) копия из зачетной книжки (или книжка успеваемости) обучающегося, заверенная 

подписью руководителя организации образования, откуда он переводится. 

    

           ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ: 

 с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение двух недель со дня его 

подачи; 

 для восстановления отчисленных в течение семестра за неоплату обучения, в случае 

погашения задолженности: 

 в течение четырех недель после дня отчисления при предъявлении документа о погашении 

задолженности по оплате, в течение трех рабочих дней; 

Перечень документов, необходимых в целях оказания государственной услуги для 

восстановления при обращении услугополучателя к услугодателю: 

1) заявление о восстановлении (в произвольной форме); 

2) справка, выдаваемая лицам, не завершившим образование по форме, утвержденной 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 июня 2009 года № 289 

"Об утверждении форм справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 

5717). 

      Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов 

услугополучателем – 15 минут; максимально допустимое время обслуживания – 15 минут. 

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственной услуги, поступившая в адрес 

услугодателя подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

   В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель 

может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством 

оказания государственных услуг. 

      Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и 

контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

Ответственные за гос. услугу: Баркова Е.Л. Кабдуллина К.М. 

тел. 87757227108; 87077227108  
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Қызмет алушы үшін стандарт бойынша ЖАДЫНАМА 

«Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдауы туралы қағидалары» 

 

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру 

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады. 

 Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: 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 сағат 14.00-ге дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін. 

          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; 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда 

мемлекеттік қызмет көрсету мақсатында бір мамандықтан екінші мамандыққа, бір оқу 

нысанынан басқа оқу нысанына, бір тілдік бөлімнен басқа тілдік бөлімге, ақылы негізде оқудан 

білім беру гранты бойынша оқуға ауыстыру үшін қажетті құжаттар тізбесі. 

     Басқа білім беру ұйымына ауыстыру үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

      1) ауыстыру туралы өтініш (еркін нысандағы); 

      2) ауыстыратын білім беру ұйымы басшысының қолымен куәландырылған білім алушының 

сынақ кітапшасының (немесе үлгерім кітапшасының) көшірмесі. 

    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: 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда қайта 

қабылдау үшін мемлекеттік қызмет көрсету мақсатында қажетті құжаттар тізбесі: 

      1) қайта қабылдау туралы өтініш (еркін нысандағы); 

      2) "Білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы № 

289 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5717 болып 

тіркелген) бекітілген нысан бойынша анықтама. 

Көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің 

рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 15 минут;  қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ 

уақыты - 15 минут. 
   Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша 

көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен шағымы тіркелген күнінен бастап бес 

жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. 

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 

алушы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 

шағыммен жүгіне алады. 

      Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның 

атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес 

жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. 

 
Мемлекеттік қызметке жауапты: Баркова Е.Л. Кабдуллина К.М. 

тел. 87757227108; 87077227108  
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