


1. Жалпы ережелер

Колледждің  қабылдау комиссиясы туралы ереже (бұдан әрі - ереже) ҚР
Конституциясы, ҚР "Білім туралы" Заңы,  ҚР БҒМ 2007 жылғы 29 қарашадағы № 587
"Техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын
білім беру ұйымдарына оқуға  қабылдаудың үлгі  ережесін  бекіту  туралы"  бұйрығымен
бекітілген ҚР техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына қабылдаудың үлгі ережесі
негізінде әзірленді (ҚР Үкіметінің 12.05.2016 ж. № 288 қаулысымен)

2. Қабылдау комиссиясының мақсаттары мен міндеттері

2.1. Колледждің қабылдау комиссиясының негізгі мақсаты күндізгі және сырттай оқу
түрлері бойынша бірінші курс оқушыларының контингентін қалыптастыру болып
табылады. Контингентті қалыптастыру конкурс негізінде оқуға түсетін талапкерлерді білім
алушылар құрамына қабылдау жолымен жүзеге асырылады.
2.2. Қабылдау комиссиясына мынадай міндеттер жүктеледі:
- жастарды кәсіби бағдарлау, оқу орнының бейінін сипаттайтын әртүрлі ақпараттық 
материалдарды шығару және тарату, қажетті есеп құжаттарының бланкілерін дайындау;
- құжаттарды қабылдау, оларды ресімдеу және сақтау, қабылдау мәселелері бойынша хат 
алмасу;
- оқуға түсушілерді қабылдау емтихандарын тапсыруға жіберу туралы шешім қабылдау;
- қабылдау емтихандарына шығарылатын пәндер бойынша дайындық курстарын және 
емтихан алдындағы консультацияларды ұйымдастыру;
- қабылдау қорытындыларын талдау және қорыту, колледждің педагогикалық кеңесінде
қарастыру үшін ұсыныстар дайындау;
- пәндік емтихан комиссияларын ұйымдастыруды қалыптастыру, олардың қызметіне 
бақылауды ұйымдастыру;
- конкурстық комиссияның жұмысын ұйымдастыру және білім алушылар құрамына 
қабылдау туралы шешім қабылдау.

3. Қабылдау комиссиясының құрамы

3.1. Қабылдау комиссиясының құрамы оқуға түсушілердің құжаттарын қабылдаудың 3
айдан кешіктірмей колледж директорының бұйрығымен бекітіледі.
Қабылдау комиссиясының құрамына қосу ұсынылады:
- директордың оқу ісі, тәжірибе жөніндегі орынбасарлары, әдіскер, бөлім меңгерушілері;
- пәндік цикл комиссиясының жекелеген төрағалары және оқу орнының оқытушылары;
- басқа оқу орындарының пән мұғалімдері.
3.2. Оқу орнының белсенді оқытушылары арасынан қабылдау комиссиясының жауапты
хатшысы тағайындалады.

4. Талапкерлердің құжаттарын қабылдау

4.1. Қабылдау комиссиясы өз жұмысын ағымдағы жылдың 1 маусымынан кешіктірмей
бастайды. Колледжге оқуға азаматтардың өтініштерін қабылдау 20 маусымнан 20 тамызға
дейін, сырттай оқу бөліміне 20 маусымнан 20 қыркүйекке дейін жүзеге асырылады.
4.2. Колледжге негізгі орта (жалпы негізгі), жалпы орта (жалпы орта), техникалық және
кәсіптік (кәсіптік  бастауыш және кәсіптік орта)  білімі  бар Қазақстан Республикасының
азаматтары, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ
тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен
шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.



4.3. Колледжге түсу кезінде "Техникалық және кәсіптік, кейінгі және жоғары білім
берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсу
кезінде қабылдау  квотасын  бекіту  туралы  "Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  2008
жылғы 28 наурыздағы № 296 қаулысымен бекітілген қабылдау квотасы көзделеді.
4.4. Түсушінің құжаттары өтініш негізінде қабылданады және белгіленген нысандағы
журналда тіркеледі. Оқуға түсушіге құжаттарды қабылдау туралы белгіленген нысандағы
қолхат беріледі.
Колледжге қабылдау туралы өтінішке оқуға түсушілер қоса беріледі:
• білім туралы құжаттар (түпнұсқа);
• медициналық анықтама, 086/У нысаны;
• өлшемі 3x4 алты фотосурет;
• сертификат (ҰБТ);
• жұмыс өтілі бар адамдар үшін еңбек кітапшасының (куәландырылған) көшірмесі;
• жеке куәлік, төлқұжат немесе туу туралы куәлік (оқу орнына келген соң көшірмесін
көрсету);
• оқуға арналған шарт.
4.5. Ағымдағы жылы ҰБТ сертификаты бар жоғары оқу орындарына түсу үшін кешенді
тестілеуге қатысқан өткен жылдардың түлектері және ағымдағы жылдың жалпы орта
білім беру бітірушілері,  таңдаған мамандығы бойынша бейіндік пәнінің  болуын ескере
отырып, ҰБТ нәтижелері туралы сертификат берген, түсу емтихандарынан босатылады
және конкурсқа жіберіледі.

5. Қабылдау емтихандарын өткізу тәртібі

5.1. Күндізгі оқу түріне қабылдау емтихандары екі ағымда өткізіледі: 1 тамыздан 28 
тамызға дейін және сырттай оқу бөліміне 1 тамыздан 25 қыркүйекке дейін.
Колледжге түсушілер түсу емтихандарын қазақ немесе орыс тілдерінде тапсыруға 
құқылы. Қабылдау емтихандарын қабылдау түрі - пәндер бойынша кешенді тестілеу.
5.2. Жалпы орта білімі бар азаматтар үшін қабылдау емтихандары үш пән бойынша (Қазақ
тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) өткізіледі. 
Негізгі жалпы білімі бар тұлғалар үшін қабылдау емтихандары негізгі орта білім берудің 
жалпы білім беретін оқу бағдарламалары көлемінде екі пән бойынша (Қазақ тілі немесе
орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән) өткізіледі.
5.3. Әр пән бойынша тест тапсырмаларының саны-30. Әрбір тест тапсырмасына дұрыс 
жауап 1 баллмен бағаланады.
5.4. Кешенді тестілеуге үш пән бойынша 2 сағат 15 минут, ал екі пән бойынша 1 сағат 30 
минут беріледі.
5.5. Қабылдау шегінде қабылдау емтихандарынсыз қабылданады:
- "Алтын белгі" ерекше үлгідегі аттестат иегерлері»;
- ағымдағы жылғы республикалық пән олимпиадаларының жеңімпаздары, колледждің 
түсу емтихандарының пәндері бойынша 1,2,3 дәрежелі дипломдармен марапатталған.
5.6. Қабылдау емтихандарында "екі" алған және дәлелсіз себептермен келмеген адамдарға
емтихандарды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
5.7. Тестілеу нәтижелері талапкерлердің назарына тестілеу өткеннен кейін бір тәулік 
ішінде жеткізіледі.

6. Колледж оқушыларының құрамына қабылдау тәртібі

6.1. Орта кәсіптік оқу орнына қабылдау конкурс бойынша колледж қабылдау 
комиссиясының ашық отырысында мамандықтар бойынша 25 тамыздан 30 тамызға дейін
күндізгі оқу бөліміне түсушілер үшін, 15 қыркүйектен 30 қыркүйекке дейін сырттай оқу
бөліміне түсушілер үшін бөлек жүргізіледі.



Білім алушылар құрамына қабылдау конкурсына қатысуға жіберілмейді.:
• негізгі жалпы білімі бар екі пәннен 20 балдан кем;
• жалпы орта білімі бар үш пәннен 30 балдан кем емес.
Көрсеткіштер бірдей болған жағдайда есепке алуға басым құқығы бар:
• жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар;
• медициналық-әлеуметтік   сараптама комиссиясының қорытындысына   сәйкес орта
кәсіптік оқу орындарында оқуға қайшы келмейтін бала кезінен мүгедектер.
6.2. Қабылдау емтихандарының қорытындылары бойынша Апелляция қабылдау
емтихандарының нәтижелері жарияланғаннан кейін бір тәулік ішінде берілуі және 
қаралуы тиіс және өтініш берушінің қатысуымен апелляциялық комиссия қарайды.
6.3. Орта кәсіптік оқу орнының қабылдау комиссиясы Ұлттық бірыңғай тестілеу
сертификаттары мен белгіленген үлгідегі анықтама негізінде басқа колледждер мен
жоғары оқу орындарына конкурс бойынша өтпеген тұлғаларды осы оқу орнында түсу
емтихандарын тапсырған барлық адамдарды қабылдағаннан кейін қалған орындарға
қабылдауды жүзеге асыру құқығы беріледі.
6.4. Қабылдау комиссиясының шешімі құрамның кемінде 2/3 бөлігі болған  жағдайда
көпшілік дауыспен қабылданады. Қабылдау комиссиясының отырысы хаттамамен
ресімделеді, онда  конкурс  бойынша  қабылдау  негізі, қабылдаудан  бас  тарту  себептері
көрсетіледі және қабылдау комиссиясының төрағасы мен жауапты хатшысы қол қояды.
6.5. Қабылдау комиссиясының шешімі негізінде колледж директоры білім алушылар
қатарына қабылдау туралы бұйрық шығарады. Есепке алынғандардың тізімі Жалпы
мәлімет үшін ілінеді. Конкурстан өтпеген адамдарға олардың өтініші бойынша басқа оқу
орындарында конкурсқа қатысу үшін тапсырылған емтихандар туралы белгіленген
нысандағы анықтама беріледі.
6.6. Колледж Түркістан облысы әкімдігінің білім басқармасына белгіленген нысандар мен
мерзімдерге сәйкес жедел статистикалық есептілікті, ал қабылдау жүргізілгеннен кейін он
күндік мерзімде - қабылдауды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қорытынды мәтіндік
есепті ұсынады.
6.7. Қабылдау комиссиясының жұмыс нәтижелері  колледждің педагогикалық кеңесінде
қаралады.
6.8. Осы қабылдау ережесімен регламенттелмеген мәселелер колледждің қабылдау
комиссиясымен түпкілікті шешіледі.
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