
ПАМЯТКА для услугополучателя по стандарту 

«Правила предоставления академических отпусков обучающимся колледжа» 

 Для оформления академического отпуска обучающийся подает заявление на имя 

директора колледжа и предоставляет следующие документы: 

1) заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) при амбулаторно-

поликлинической организации продолжительностью сроком от 6 до 12 месяцев по 

болезни; 

2)  решения Централизованной врачебно-консультативной комиссии (ЦВКК) 

противотуберкулезной организации в случае болезни туберкулезом продолжительностью 

сроком не более 36 месяцев; 

3)  повестки о призыве на воинскую службу; 

4)  рождения, усыновления или удочерения ребенка до достижения им возраста трех лет.  

 

 В течение трех рабочих дней на основании представленных документов издает приказ о 

предоставлении обучающемуся академического отпуска с указанием его сроков начала и 

окончания. 

 Копию приказа о предоставлении академического отпуска обучающемуся по 

образовательному гранту, финансируемому из республиканского бюджета, направляет в 

Министерство образования и науки Республики Казахстан или соответствующее 

отраслевое министерство в течение трех рабочих дней, а финансируемому из местного 

бюджета - в местные исполнительные органы в области образования, для корректировки 

соответствующей суммы и сроков финансирования данной программы.  

 

    После выхода из академического отпуска обучающийся подает заявление на имя    

директора колледжа и представляет следующие документы:  

1) справку ВКК (ЦВКК) о состоянии здоровья из организации здравоохранения, 

наблюдавшей больного, с заключением о возможности продолжения обучения по 

данной специальности - при нахождении обучающегося в академическом отпуске в 

связи с болезнью. 

2) на основании представленных документов руководитель организации образования в 

течение трех рабочих дней издает приказ о выходе обучающегося из академического 

отпуска с указанием специальности, курса и группы. 

3) при выходе из академического отпуска обучающегося по государственному 

образовательному гранту копию данного приказа в течение трех рабочих дней 

организация образования, финансируемая из республиканского бюджета, направляет в 

Министерство образования и науки Республики Казахстан или соответствующее 

отраслевое министерство, а финансируемая из местного бюджета - направляет в местные 

исполнительные органы в области образования, для корректировки соответствующей 

суммы и сроков финансирования данной программы. 

 

 

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

тел. 87757227108; 87077227108  

 

  



Қызмет алушы үшін стандарт бойынша ЖАДЫНАМА 

«Білім алушыларға академиялық демалыстар беру туралы қағидалары» 

 

 Академиялық демалысты ресімдеу үшін білім алушы білім беру ұйымының басшысының 

атына өтініш береді және келесі құжаттарды тапсырады: 

1) сырқатына бойынша ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін амбулаториялық-емханалық ұйым 

жанындағы дәрігерлік-консультациялық комиссияның (ДКК) қорытындысы; 

 2) ұзақтығы 36 айдан аспайтын туберкулезбен ауырған жағдайда туберкулезге қарсы 

медициналық ұйымның Орталықтандырылған дәрігерлік-консультациялық комиссияның 

(ОДКК) қорытындысы; 

3) әскери қызметке шақыру туралы қағаз негізінде; 

4) босанғанда, ұл немесе қыз бала асырап алғанда 3 жасқа толғанға дейін беріледі. 

 

 Үш жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың негізінде білім алушыға басталу және 

аяқталу мерзімін көрсете отырып, академиялық демалыс беру туралы бұйрық шығарады.  

 Осы бағдарламаны қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзімдерін түзету үшін 

республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымының басшысы білім 

беру гранты бойынша білім алушыға академиялық демалыс беру туралы бұйрықтың 

көшірмесін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне немесе тиісті 

салалық министрлікке үш жұмыс күні ішінде, ал жергілікті бюджеттен 

қаржыландырылатын білім беру ұйымының басшысы білім беру саласындағы жергілікті 

атқарушы органдарға жолдайды. 

 

 Білім алушы академиялық демалыстан шыққан соң білім беру ұйымы басшысының атына 

өтініш береді және келесі құжаттарды тапсырады. 

1) ауруына байланысты академиялық демалыста жүрген білім алушы осы мамандық бойынша 

білімін жалғастыру мүмкіндігі туралы қорытындымен қоса науқасты қараған денсаулық 

сақтау ұйымынан денсаулық жағдайы туралы ДКК (ОДКК) анықтамасын тапсырады. 

2) ұсынылған құжаттардың негізінде білім беру ұйымының басшысы үш жұмыс күнінің 

ішінде мамандығын, курсын және тобын көрсете отырып, білім алушының академиялық 

демалыстан шығуы туралы бұйрық шығарады. 

3) осы бағдарламаны қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзімдерін түзету үшін 

мемлекеттік білім беру гранты бойынша білім алушы академиялық демалыстан келген 

кезде республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымы аталған 

бұйрықтың көшірмесін үш жұмыс күнінің ішінде Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігіне немесе тиісті салалық министрлікке, ал жергілікті бюджеттен 

қаржыландырылатын білім беру ұйымы білім беру саласындағы жергілікті атқарушы 

органдарға жолдайды. 

 

 

 

 

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

тел. 87757227108; 87077227108  
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