
   
«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  

аттестаттаудан өткізуге  құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
 

1. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі – 20 минут. 
      1) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 минут; 
      2) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 минут. 
2.  Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз жүзінде. 
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі - 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 осы Стандартқа 1-қосымшаға 
сәйкес құжаттарды қабылдау туралы қолхат болып табылады.  
      Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз жүзінде. 
4. 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 аттестаттаудан өткізуге 
құжаттар тізбесі:  
      1) осы Стандартқа 2-қосымшаға сәйкес аттестаттауға өтініш; 
      2) жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі; 
      3) білімі туралы диплом көшірмесі; 
       4) біліктілікті арттыру туралы құжат көшірмесі;  
       5) қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжатының көшірмесі;  
       6) бұрын берген біліктілік санаты туралы куәлік көшірмесі (жоғары білім беру ұйымдарынан ауысқан 
және біліктілік санаттары жоқ педагог қызметкерлерден басқа);  
      7) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2013 жылғы 7 
тамыздағы № 323 бұйрығымен бекітілген Білім және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді 
аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шартын, сондай-ақ Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы 
орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген 
тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шартына сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2013 жылғы 28 тамызда № 8678 болып тіркелген) кәсіптік жетістіктері туралы 
мәліметтер (болған жағдайда). 

 
Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша республикалық маңызы бар қаланың 

 және астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы  
органдарының, мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушінің  және (немесе)  

оның лауазымды адамдарының шешімдеріне,  әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі 
1. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның 
лауазымды адамдарының әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану үшін жазбаша түрде шағым осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы 
қолма-қол беріледі. 
       Шағымда көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болcа), пошталық мекенжайы, 
байланыс телефоны көрсетіледі. Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды. Шағымды қабылдаған 
адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіліп, 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) шағымның 
қабылданғанын растау болып табылады.  
      Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қарауға жатады. 
      Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне  
алады. 
      Мемлекеттiк қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөнiндегi уәкiлеттi органның мекенжайына 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде 
қарауға жатады. 
2. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайларда, көрсетілетін қызметті алушы 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы. 

 



 
(санаттарды растау/беру жөніндегі аттестаттау комиссиясының атауы) 

_____________________________________________________________________ 
      (педагогтың тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда)) 

_____________________________________________________________________ 
                       (лауазымы, жұмыс орны) 

ӨТІНІШ 
      Мені 20____ жылы ________________________ лауазымы бойынша 
біліктілік санатына _________________________________________________ 
аттестаттауды сұраймын. 
      Қазіргі уақытта _____ санаттамын, ол ____ жылға дейін жарамды 
      Келесі жұмыс нәтижелерін негізге аламын ____________________ 
               Өзім туралы келесі мәліметті хабарлаймын: 
                               Білімі: 

Оқу орнының атауы Оқу кезеңі Диплом бойынша мамандық 
                            Жұмыс өтілі: 

Жалпы Мамандық бойынша Педагогикалық Осы білім беру ұйымында 
    

      Наградалар, атағы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы алынған 
(берілген) жылын көрсете отырып _____________________________________ 
      Аттестаттаудан өткізу қағидаларымен таныстым 
20____ жылғы «____» _________________ 
 

 (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (бұдан әрі – Т.А.Ә.) 
              ____________________________________________ 

               (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы) 
Қолхат № ____ 

      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 аттестаттаудан 
өткізуге құжаттар қабылдау туралы 
_____________________________________________________________________ 
(көрсетілетін қызметті алушының немесе оның заңды өкілінің Т.А.Ә.) 
көрсетілетін қызметті беруші мынадай құжаттарды (қажетін белгілеу) 
алды: 
      1) осы Стандартқа 2-қосымшаға сәйкес аттестаттауға өтініш; 
      2) жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі; 
      3) білімі туралы диплом көшірмесі; 
      4) біліктілікті арттыру туралы құжат көшірмесі;  
      5) қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжатының көшірмесі;  
      6) бұрын берген біліктілік санаты туралы куәлік көшірмесі 
(жоғары білім беру ұйымдарынан ауысқан және біліктілік санаттары жоқ педагог қызметкерлерден басқа);  
      7) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2013 жылғы 7 
тамыздағы № 323 бұйрығымен бекітілген Білім және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді 
аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шартын, сондай-ақ Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы 
орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген 
тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шартына сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2013 жылғы 28 тамызда № 8678 болып тіркелген) кәсіптік жетістіктері 
туралы мәліметтер (болған жағдайда). 
      7) тармақшаға ескерту: кәсіптік жетістіктері туралы мәліметтерді мемлекеттік қызметті алушы 
сараптамалық топқа жыл сайын 30 желтоқсанға дейін қосымша ұсынады. 
      Өтініштің қабылданған күні 20___ жылғы «____» _________________ 
Т.А.Ә._______________________________________________________________ 
            (құжатты қабылдаған жауапты адам)           қолы 
Телефон ______________ 
Қабылдадым: Т.А.Ә./ көрсетілетін қызметті алушының қолы 
20___ жылғы «___» __________________ 

  
 



 
"Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы 

білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық 
бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды 

қабылдау және оқуға қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты 

 
1. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері: 
      1) көрсетілетін қызмет берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ портал 
арқылы жүгінген кезде - қолхат алу үшін бес жұмыс күні; 
      бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымына қабылдау үшін: 
      оқудың күндізгі және кешкі нысанына – 30 тамыздан кешіктірмей; 
      бірінші сыныпқа – 1 маусым мен 30 тамыз аралығында; 
      2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 минут; 
      3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 минут. 
 2. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электронды, қағаз түрінде. 
 3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі: құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат және жаңа оқу 
жылынан бастап бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымына қабылдау туралы бұйрық. 
4.  Көрсетілетін қызметті алушы (немесе оның заңды өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін қажетті құжаттардың тізбесі: 
      көрсетілетін қызметті берушіге: 
       1) осы стандартқа 1-қосымшаға сәйкес өтініш; 
      2) 2008 жылға дейін туылған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының туу туралы куәлігінің 
көшірмесі (көрсетілетін қызметті алушының жеке басын растайтын құжат (түпнұсқа жеке басын 
сәйкестендіру үшін талап етіледі); 
       3) дәрігерлік кәсіби-консультативтік қорытынды, "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы 
медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 086/е 
нысан; 
      4) 2 данада 3х4 см өлшеміндегі фотосурет; 
      5) педагогикалық-медициналық-психологиялық комиссияның қорытындысы (болған жағдайда). 
      Шетелдік және азаматтығы жоқ көрсетілетін қызметті алушылар өздерінің мәртебесін айқындайтын, 
тұрғылықты жері бойынша тіркелгені туралы белгісі бар мынадай құжаттардың бірін ұсынады: 
      1) шетелдік – шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты; 
      2) азаматтығы жоқ адам – азаматтығы жоқ адамның жеке куәлігі; 
      3) босқын – босқын куәлігі; 
      4) пана іздеуші – пана іздеуші адамның куәлігі; 
      5) оралман – оралман куәлігі. 
       Мемлекеттік қызмет көрсетуге құжаттарды тапсырған кезде көрсетілетін қызметті алушыға осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті 
алушыдан құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі. 

 
____________________________ басшысы 
      (жергілікті атқарушы органның атауы) 

      ____________________________________ 
       Т.А.Ә. (болған жағдайда)     

Өтініш 
      _______________________________________________________________ 
       (білім беру ұйымының толық атауы)  
      _______сыныпта оқу үшін 
      ________________________________________________________ мекенжайында 
      (елді мекен, аудан, қала және облыс атауы) 
      тұратын менің балам/қызым (Т.А.Ә. (болса)) 
      _____________________________________________________________________ 
      қабылдауды сұраймын 
      Ақпараттық жүйеде орналасқан заңмен қорғалатын құпиялардан 
      тұратын мәліметтерді пайдалануға келісемін. 
      

 "__" __________ 20____ 
      (қолы) 

 



 
"Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат  

нысанында оқытуға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
 

1. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері: 
      1) құжаттар топтамасын Мемлекеттік корпорацияға, сондай-ақ порталға тапсырған сәттен бастап 15 
жұмыс күні. 
      Мемлекеттік корпорацияға өтініш берген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне 
кірмейді. 
      2) көрсетілетін қызметті берушіге көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін 
күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 15 минут; 
      3) көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетуінің рұқсат етілген ең 
ұзақ уақыты - 15 минут. 
      4) көрсетілетін қызметті алушы экстернат нысанында оқытуға өтінішті ағымдағы оқу жылының 1 
желтоқсанынан кешіктірмей береді. 
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз 
түрінде. 
3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға 
(бұдан әрі – 1-қосымша) сәйкес нысан бойынша негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат 
нысанында оқытуға рұқсат беру туралы бұйрықтың көшірмесі болып табылады. 
4. Көрсетілетін қызметті алушы (көрсетілетін қызметті алушы немесе растайтын құжаттарымен заңды өкіл) 
жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажет құжаттардың тізбесі: 
      Мемлекеттік корпорацияға: 
       1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экстернат 
нысанында оқыту туралы өтініш; 
       2) денсаулығына байланысты білім беру ұйымдарына бара алмайтын білім алушылар үшін - "Денсаулық 
сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып 
тіркелген) 035-1/у нысанында дәрігерлік-консультативтік комиссияның қорытындысы; 
       3) білім алушы ата-анасымен немесе оларды алмастыратын адамдармен бірге шетелге көшкен жағдайда 
көрсетілетін қызметті алушының ата-анасының немесе оларды алмастыратын адамдардың уақытша шетелде 
тұруы туралы анықтама;  
      4) білім алушы шетелге ата-анасының немесе оларды алмастыратын адамдардың жетегінсіз шығатын 
болса, көрсетілетін қызметті алушының шетелде оқитындығын растайтын құжат; 
      5) көрсетілетін қызметті алушының туу туралы куәлігінің көшірмесі (2008 жылға дейін туған жағдайда) 
болған жағдайда жеке куәлік көшірмесі (телнұсқасы тұлғаны сәйкестендіру үшін қажет). 
Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға тиісті 

құжаттардың қабылданғандығы туралы қолхат беріледі. 
Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызмет нәтижесінің бір ай мерзім бойында сақталуын қамтамасыз 

етеді, одан кейін оларды көрсетілетін қызметті берушіге одан әрі сақтау үшін жібереді. Көрсетілетін 
қызметті алушы бір ай өткеннен кейін хабарласқан жағдайда Мемлекеттік корпорацияның сұранысы 
бойынша көрсетілетін қызметті беруші дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін бір 
жұмыс күнінің ішінде Мемлекеттік корпорацияға жібереді. 
5. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағына сәйкес көрсетілетін қызметті алушы 
құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті қабылдаудан 
бас тартады және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді. 

Кімге: ______________________ басшысы 
            Кімнен: ________________________ 

             
Экстернат нысанында оқытуға рұқсат беруге өтініш 

 
       "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 2-тармағы 24-4) 
тармақшасына (6-бап, 3-тармақ,  25-7) тармақшасына немесе 6-бап, 4-тармақ, 21-3) тармақшасына), сондай-ақ 
"Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 20-
бабының 2-тармағына сәйкес білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беруді сұраймын.  
      ______________________________ 
       (қолы)              
      "_____" ____________ 20___ ж. 



 
"Негізгі орта, жалпы орта білім беру туралы құжаттардың телнұсқаларын беру"  

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
 

1. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі: 
      1) көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға өтініш берген кезде көрсетілетін 
қызметті алушы құжаттарды тапсырған сәттен бастап - 15 жұмыс күні; 
      2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезек күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 15 минут; 
      3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 15 минут. 
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі негізгі орта білім туралы куәліктің телнұсқасын, жалпы орта білім 
туралы аттестаттың телнұсқасын беру болып табылады. 
4. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі: 
      көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде: 
       1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес құжатты жоғалтқан 
көрсетілетін қызметті алушының білім беру ұйымы басшысының атына жазылған құжаттың жоғалу жағдайы 
немесе басқа да себептері көрсетілген өтініші; 
      2) кәмелетке толмаған баланың ата-анасының (заңды өкілінің) жеке куәлігімен (паспортымен) бірге туу 
туралы куәлігінің (2008 жылы туылған жағдайда) көшірмесі немесе көрсетілетін қызметті алушының жеке 
басын куәландыратын құжат (тұлғаны сәйкестендіру үшін); 
Көрсетілетін қызметті беруші мен Мемлекеттік корпорация қызметкері мемлекеттік қызмет көрсету 

кезінде Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушыдан 
ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпия мәліметтерді пайдалануға келісімін алады. 
Мемлекеттік корпорация нәтиженің бір ай мерзім ішінде сақталуын қамтамасыз етеді, содан кейін оны 

көрсетілетін қызметті берушіге одан әрі сақтау үшін жібереді. Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткеннен 
кейін хабарласқан жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның сұранысы бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін бір жұмыс күнінің ішінде Мемлекеттік 
корпорацияға жібереді. 

 
_______________________________________ 

       (оқу орнының атауы)       
      _______________________________________ 
      (толық Т.А.Ә. (болған жағдайда) және ЖСН) 
      _______________________________________ 

       (бітірген жылы)            
      _______________________________________ 

       (Өзгерген жағдайда оқу орнының     
       атауы және мекенжайы)       

       
 

Өтініш 
      _____________________________________________________________________ 
     (себебін көрсету) 
      _____________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________ 
      аттестаттың (немесе куәліктің) телнұсқасын беруіңізді сұраймын. 
      (керек құжаттың атауының көрсету қажет) 
      Ақпараттық жүйелерде орналасқан заңмен қорғалатын құпиялардан тұратын 
       мәліметтерді пайдалануға келісемін.  
 
      _______________________20___ ж. "__________" 
             (қолы)       
 


