


Жалпы ережелер

Осы Ереже колледж білім алушыларына ақылы (келісім шарт) негізде оқудың
белгіленген құнына оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру негіздерін реттейді және
ұсынылған  жеңілдіктерді  (немесе  одан  айыруды)  ресімдеу  бойынша  іс  жүргізу  тәртібін
анықтайды.

Оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер "АВИМЕД" колледжі мекемесінің (бұдан әрі
мәтін бойынша - Колледж) білім алушылары үшін белгіленеді.

Жеңілдіктер  барлық мамандықтар  бойынша күндізгі  оқу бөлімінде  оқитындарға  ғана
беріледі.

Бір мезгілде оқу үшін белгіленген төлемге қатысты бір ғана жеңілдік белгіленуі мүмкін.
Үміткерде бірнеше негіздер бойынша жеңілдіктер алуға құқығы болған жағдайда, оған оның
таңдауы бойынша бір жеңілдік беріледі.

Жеңілдіктер растайтын құжаттар негізінде колледждің Қамқоршылық кеңесінің шешімі
бойынша беріледі.

Білім алушыларға жеңілдіктер колледж директорының бұйрығымен рәсімделеді.
Әр түрлі оқу кезеңдерінде түрлі жеңілдіктер қолданылуы мүмкін.
Білім беру қызметтеріне арналған шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда

қолданыстағы базалық тарифтерге сәйкес жеңілдіктер есебінсіз төлем сомасын қайта
есептеу жүргізіледі.

Жеңілдіктер академиялық қарызды төлеуге қолданылмайды.
Арнайы жеңілдіктері бар және ағымдағы семестр үшін академиялық қарызы бар білім

алушылар ағымдағы оқу  жылына қайта қабылдау құқығынсыз келесі семестрге
жеңілдіктерден айырылуы мүмкін.

Жеңілдік құжаттарды ұсынғаннан кейін келесі айдың 1-нен бастап әрекет ете бастайды.
Оқу  жылының  басы  ерекшелік  болып  табылады.  Ағымдағы  жылдың  қыркүйек айында
құжаттарды тапсыру кезінде жеңілдік ағымдағы жылдың қыркүйек айынан бастап беріледі.

Осы Ережеге өзгерістер енгізілген кезде бұрын белгіленген жеңілдіктер өзгертілмейді
және олар белгіленген мерзім аяқталғанға дейін қолданылады.

Жеңілдіктер беру негіздері

Әлеуметтік жеңілдікпен:
Білім алушы 1, 2 және 3 топтағы мүгедектерге - академиялық қарыз болмаған жағдайда

оқудың  барлық  кезеңіне  белгіленген  оқу  құнының 10%  мөлшерінде  жеңілдік беріледі
(растайтын  құжаттар  - 1,  2  және  3  топтағы  мүгедектіктің  болуы  мен  дәрежесі туралы
медициналық анықтаманың көшірмесі).

Мүгедек  балалары бар немесе  тәрбиелеп  отырған отбасыларға  оқу жылының барлық
кезеңіне белгіленген оқу құнының 10% мөлшерінде жеңілдік беріледі, академиялық қарыз
болмаған жағдайда  (растайтын құжаттар-отбасы мүшелерінің  мүгедектік  дәрежесі  туралы
медициналық  анықтаманың  көшірмесі  (23  жасқа  толмаған)  және  отбасы  құрамы  туралы
анықтама).

Көп  балалы  отбасынан  шыққан  білім  алушыларға  -  оқу  жылының  барлық  кезеңіне
белгіленген оқу құнының 10% мөлшерінде жеңілдік беріледі, академиялық қарыз болмаған
жағдайда (растайтын құжаттар-бірге тұратын төрт және одан да көп балалары бар отбасы
құрамы туралы анықтама, бірақ олар 23 жасқа толғанға дейін (егер балаларға 18 жасқа толса,
онда оқу орнынан, күндізгі бөлімшеде анықтама ұсыну қажет).

Жиырма үш жасқа толмаған жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған,
кәмелетке  толғанға  дейін  ата-аналарынан  айырылған  балаларға  оқудың  барлық кезеңіне
белгіленген  құнының 10%  мөлшерінде  жеңілдік  беріледі  (растайтын  құжаттар  - білім
алушының туу туралы куәлігінің, ата-анасының (әкесінің, анасының қайтыс болуы туралы
куәлігінің көшірмелері).

Жоғарыда  көрсетілген  әлеуметтік  жеңілдіктердің  бірі  бар  студенттер  үшін  бір  оқу
жылына  белгіленген  оқу  құнының 30% мөлшерінде  қосымша  көлемді  жеңілдік  беріледі,
алдын ала 80 000 (сексен мың теңге) ағымдағы оқу жылының 15 қыркүйегіне дейін төленеді
(растайтын құжаттар-төлем туралы түбіртек).



Жеңілдіктер беру тәртібі

Жеңілдіктер алуға  үміткер білім алушылардың ата-аналары (заңды өкілдері)  колледж
директорының атына өтініш береді, қажет болған жағдайда жеңілдік берудің қажетті
негіздерінің бар екенін растайтын құжаттарды қоса береді.

Берілген өтініштер негізінде (растайтын құжаттарды ескере отырып) студенттік кеңсе
меңгерушісі  колледж директорына  жеңілдіктер  алуға  үміткер  білім  алушылардың тізімін
ұсынады.

Колледж директоры колледждің Қамқоршылық кеңесінің шешімі бойынша жеңілдіктер
алуға үміткер білім алушылардың тізімін бекітеді.

Студенттік кеңсе меңгерушісіне келесі міндеттер жүктеледі:

үміткерлер берген өтініштерді тіркеу бойынша жұмысты ұйымдастыру (растайтын
құжаттарды ескере отырып);

колледж директорына жеңілдіктер алуға үміткер білім алушылардың тізімін ұсыну;
Жеңілдік беру туралы бұйрық жобасын студенттік кеңсе меңгерушісі рәсімдейді.
Білім  алушы  кез  келген  негіздер  бойынша  колледжден  шығарылған  және  кейіннен

колледжге қайта қабылданған жағдайда, оған бұрын берілген жеңілдік сақталмайды.
Жеңілдіктің күшін жоюға негіз  болатын жағдайлар туындаған кезде студенттік кеңсе

меңгерушісі  колледж  директорының  атына  тиісті  білім  алушыға  жеңілдіктің  күшін  жою
туралы қызметтік жазба ұсынады. Шегерімнің күшін жою үшін негіз болып табылатын мән-
жайлар  нақты  болған  күннен  бастап  шегерім  тоқтатылады. Оқу  мерзімінің  қалған бөлігі
білім алушыларға шегерімсіз қалған оқу уақытына пропорционалды төленеді.

Студенттік кеңсе меңгерушісі білім алушыдан шегерімді алып тастау туралы хабарлама
ресімдейді.

Білім алушыны кез келген түрдегі жеңілдіктерден айыру үшін негіз болып
табылады.:

Жеңілдік құқығын жоятын өзгерістердің пайда болуы;
Академиялық қарыз үшін;
Оқу үшін қаржылық қарыз болған жағдайда;
Заңды күшіне енген сот  үкімімен белгіленген қылмыс жасағаны  үшін, сондай-ақ

колледждің  білім  алушысы  атағына  нұқсан  келтіретін  өзге  де  құқыққа  қарсы  әрекеттер
жасағаны үшін;

Оқу тәртібін, ішкі тәртіп ережелерін және колледж жарғысын бұзғаны үшін.
Білім беру қызметін көрсетудің жеке шартының талаптарын бұзуға байланысты.
Есірткі құралдарын медициналық емес пайдаланғаны, уытты және алкогольдік заттарды

пайдаланғаны үшін;
Колледж әкімшілігі мен өзге де құрылымдық бөлімшелерінің бұйрықтары мен

өкімдерін орындамағаны үшін.
Колледждің білім алушының жеңілдігінен айыру құқығы сақталатын ерекше жағдайлар






