
Орта білім беру саласында жергілікті атқарушы органдармен мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 179
бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 15 мамырда №
11057 тіркелді.
       "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі  Қазақстан
Республикасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мыналар:
       1)  осы бұйрыққа 1-қосымшаға  сәйкес  "Бастауыш,  негізгі  орта,  жалпы орта  білім
берудің  жалпы  білім  беретін  бағдарламалары  бойынша  оқыту  үшін  ведомстволық
бағыныстылығына қарамастан,  білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға
қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;
       2)  осы  бұйрыққа  2-қосымшаға  сәйкес  "Негізгі  орта,  жалпы  орта  білім  беру
ұйымдарында  экстернат  нысанында  оқытуға  рұқсат  беру"  мемлекеттік  көрсетілетін
қызмет стандарты;
       3)  осы  бұйрыққа  3-қосымшаға  сәйкес  "Негізгі  орта,  жалпы  орта  білім  туралы
құжаттардың телнұсқаларын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты.
      2.  Мектепке  дейінгі  және  орта  білім,  ақпараттық  технологиялар  департаменті  (Ж.
Жонтаева):
      1)  осы  бұйрықтың  белгіленген  тәртіппен  Қазақстан  Республикасы  Әділет
министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен соң
осы бұйрықты ресми жариялауды;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми
интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
      3.  Осы  бұйрықтың  орындалуын  бақылау  Білім  және  ғылым  вице-министрі  Е.
Иманғалиевқа жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен
соң қолданысқа енгізіледі.

Министр А. Сәрінжіпов
       "КЕЛІСІЛГЕН"   
       Қазақстан Республикасы   
       Ұлттық экономика министрі   
       ___________________ Е. Досаев   
      2015 жылғы "___"_____________
       "КЕЛІСІЛГЕН"   
       Қазақстан Республикасы   
       Инвестициялар және даму министрі   
       ______________________ Ә. Исекешев   
      2015 жылғы "____"____________



Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере среднего образования,
оказываемых местными исполнительными органами

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2015 года №
179. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 2015 года
№ 11057.
       В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля
2013 года "О государственных услугах" ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить:
       1) стандарт государственной услуги "Прием документов и зачисление в организации
образования,  независимо  от  ведомственной  подчиненности  для  обучения  по
общеобразовательным  программам  начального,  основного  среднего,  общего  среднего
образования" согласно приложения 1 к настоящему приказу;
       2)  стандарт  государственной  услуги  "Выдача  разрешения  на  обучение  в  форме
экстерната в организациях основного среднего, общего среднего образования" согласно
приложения 2 к настоящему приказу;
       3) стандарт государственной услуги "Выдача дубликатов документов об основном
среднем, общем среднем образовании" согласно приложения 3 к настоящему приказу.
      2. Департаменту дошкольного и среднего образования, информационных технологий
(Жонтаева Ж.) обеспечить:
      1)  в  установленном  порядке  государственную  регистрацию  настоящего  приказа  в
Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2)  после  прохождения  государственной  регистрации  в  Министерстве  юстиции
Республики Казахстан официальное опубликование настоящего приказа;
      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства
образования и науки Республики Казахстан.
      3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  вице-министра
образования и науки Имангалиева Е.
      4.  Настоящий  приказ  вводится  в  действие  со  дня  его  первого  официального
опубликования.

Министр образования и науки

Республики Казахстан А. Саринжипов
       "СОГЛАСОВАН"   
       Министра национальной экономики   
       Республики Казахстан   
       ___________________ Е. Досаев   
      "____" ______________ 2015 года
       "СОГЛАСОВАН"   
       Министр по инвестициям   
       и развитию Республики Казахстан   
       ___________ А. Исекешев   
      "____" ______________ 2015 года



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта,
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске

асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға
теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды

аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау бойынша мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 9 қарашадағы 
№ 632 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 21 
желтоқсанда № 12449 болып тіркелді
      «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
       Мыналар: 
      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш,
негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен 
оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды 
аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты;
      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш,
негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын республикалық ведомстволық бағынысты білім беру 
ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік 
санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін. 
      2. Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаменті (Ж. 
Жонтаева) заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;
       2) осы бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуден өткен соң күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз 
басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жолдауды; 
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми 
интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
       3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және 
ғылым вице-министрі Е.Н.Иманғалиевке жүктелсін. 
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Білім және ғылым министрі             А. Сәрінжіпов
      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасы
      Ұлттық экономика министрі
      ________________ Е. Досаев
      2015 жылғы 20 қараша



Об утверждении стандартов государственных услуг по приему документов для
прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных

категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций
образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения,

начального, основного среднего, общего среднего, технического и
профессионального, послесреднего образования

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 ноября 2015 года № 
632. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 декабря 2015 
года № 12449
        В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 
апреля 2013 года «О государственных услугах» ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить:
      1) стандарт государственной услуги «Прием документов для прохождения аттестации
на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим 
работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих 
программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, 
общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования» 
согласно приложению 1 к настоящему приказу;
      2) стандарт государственной услуги «Прием документов для прохождения аттестации
на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим 
работникам и приравненным к ним лицам республиканских подведомственных 
организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и 
обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и 
профессионального, послесреднего образования согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.
      2. Департаменту дошкольного и среднего образования, информационных технологий 
(Жонтаева Ж.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан;
      2) направление на официальное опубликование копии настоящего приказа в 
периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет» в 
течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства 
образования и науки Республики Казахстан.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 
образования и науки Республики Казахстан Имангалиева Е.Н.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после его первого официального опубликования.
      Министр образования и науки
      Республики Казахстан                          А. Саринжипов
      «СОГЛАСОВАН» 
      Министр национальной экономики
      Республики Казахстан
      _________________ Е. Досаев
      20 ноября 2015 года




