
 «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Т.Рысқұлов ауданының білім 

бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік 

білімберу тапсырысын орналастыру  үшін конкурс жариялайды. 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 

шеңберінде бір балаға есептегенде тәрбиелеу мен оқыту бойынша мектепке дейінгі ұйымның 

ағымдағы шығындары мемлекеттік білім беру тапсырысы көлемінде өтіледі. 

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары меншік нысанына қарамастан "Тиісті үлгідегі 

мектепке дейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен 

(Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 

№17657 болып тіркелген) бекітілген Мектепке дейінгі ұйым қызметінің үлгілік қағидаларымен 

бекітілген мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің нормалары мен қағидаларын сақтау кезінде 

мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 

бойынша қызмет жеткізушілердің тізбесіне енгізіледі. 

Конкурсқа қатысуға өз қызметінің басталғаны туралы білім беру саласындағы уәкілетті 

органды хабардар еткен және мемлекеттік білім беру тапсырысын алуға өтінім берген мектепке 

дейінгі ұйымдар жіберіледі. 

Конкурсқа қатысу үшін жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдар мынадай құжаттарды: 

1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша комиссия төрағасының атына 

жазылған өтінішті; 

2) заңды тұлғаны немесе дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 

анықтаманы немесе куәліктің көшірмесін, мектепке дейінгі ұйымдардың жарғысын, құжаттарды 

тапсырғанға дейін бір ай мерзімінен аспайтын банктен берілетін берешегінің жоқ екені туралы 

анықтаманы және салық органынан берілетін берешегінің жоқ екені туралы анықтаманы; 

3) мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдары үшін қолданылатын жылжымайтын 

мүлікке құқықты белгілеуші құжаттардың көшірмесін (жекеменшік немесе жалға алу); 

4) "Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің м.а. 2017 жылғы 28 сәуірдегі № 217 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 

актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15217 болып тіркелген) бекітілген "Эпидемиялық 

маңыздылығы жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 

саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі (сәйкес 

еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру" мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес мектепке дейінгі ұйымның санитарлық-

эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық 

қорытындының көшірмесін; 

5) медициналық кабинетке лицензиясының болуы туралы көшірмесін немесе тіркелген 

жерін ескере отырып емханамен жасалған қызмет көрсету туралы шартты; 

6) Заңға сәйкес тамақтандыруға жұмсалатын ата-аналар төлемақысының белгіленген 

мөлшерімен, тек қана республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармаларының, 

қалалардың (аудандардың) білім бөлімдерінің жолдамасымен мемлекеттік білім беру тапсырысы 

бойынша балаларды қабылдау туралы жеткізушінің міндеттемесін ұсынады. Жеткізуші 

Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелер нысанын толтырады; 

7) педагогикалық немесе кәсіптік білімі бар тәрбиешілердің білімі туралы мемлекеттік 

үлгідегі құжаттарының көшірмелері. 

Конкурстық өтінімге кіретін құжаттар тігіледі, нөмірленеді, мектепке дейінгі ұйымның 

құрылтайшысымен қол қояды, мөрімен расталады және конкурс өткізу туралы хабарландыруда 

көрсетілген тәртіппен ұсынылады. 

Жеткізушіні конкурс арқылы таңдаудың қосымша өлшемшарттары: 

1) жоғары және бірінші санаттағы тәрбиешілердің үлесі олардың жалпы санынан 

алғанда кемінде 50%. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1200001080#z817


2) тиісті бейіні бойынша кәсіптік білім ібар тәрбиешілердің үлесі олардың жалпы 

санынан алғанда кемінде 50%. 

 Мемлекеттік білім беру тапсырысы бұрын орналастырылған мектепке 

дейінгі білім беру ұйымдары конкурсқа қатыспай отырыс хаттамасына 

кіргізіледі. 
Конкурсқа ұсынылатын құжаттар Т.Рысқұлов ауданы Құлан ауылы Жібек жолы көшесі № 

76 мекен-жайда «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Жамбыл облысы әкімдігінің 

білім басқармасы Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 

мөрленген жабықконвертте өткізілуі тиіс.   

Конкурсқа қатысу туралы өтініштер 26.11.2021 жылы  сағат 18.00-ге дейін қабылданады.  

Мөрленген жабық конверттер Құлан ауылы Жібек жолы көшесі №76 мекен-жайда 2021 жылғы 

29 қараша күні сағат 10.00-де ашылады.  

Комиссия отырыс күнінен кейін 3 жұмыс күні ішінде орын саны көрсетілген мемлекеттік білім 

беру тапсырысы орналастырылатын мектепке дейінгі ұйымдар тізбесіне қосу туралы шешім 

шығарады. 

Мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін орындардың барынша мүмкін 

саны туралы шешімі www.abbkulan.kz  сайтында жарияланады. 

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8/72631/ 2-14-10 телефоны арқылы алуға болады. 
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Отдел образования района Т.Рыскулова управления образования акимата 

Жамбылской областиобъявляет конкурс по размещению государственного образовательного 

заказа на дошкольное воспитание и обучение. 

В объеме государственного образовательного заказа возмещаются текущие затраты 

дошкольных организаций по воспитанию и обучению в расчете на одного ребенка в рамках 

государственного общеобразовательного стандарта образования.  

Организации дошкольного образования независимо от формы собственности включаются в 

перечень поставщиков услуг по дошкольному воспитанию и обучению для размещения в них 

государственного образовательного заказа при соблюдении норм и правил деятельности 

дошкольных организаций, Типовыми правилами деятельности дошкольных организаций 

образования соответствующих типов, утвержденными Типовыми правилами Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 

под № 17657). 

К участию в конкурсе допускаются дошкольные организации, уведомившие о начале 

своей деятельности уполномоченный орган в области образования и подавшие заявку на 

получение государственного образовательного заказа. 

К участию в конкурсе допускаются дошкольные организации, уведомившие о начале 

своей деятельности уполномоченный орган в области образования и подавшие заявку на 

получение государственного образовательного заказа. 

Для участия в конкурсе частные дошкольные организации предоставляют следующие 

документы: 

1) заявление на имя председателя комиссии по форме согласно приложению 1 к настоящим 

Правилам; 

2) справку или копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, устав дошкольной организаций, 

справку из банка об отсутствии задолженности, справку из налогового органа об отсутствии 

задолженности с датой не раньше месячного срока до подачи документов; 

3) копию правоустанавливающих документов на недвижимое имущество (собственное 

или арендуемое), используемое под организацию дошкольного воспитания и обучения; 

4) копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии дошкольной 

организации санитарно-эпидемиологическим требованиям согласно приложению 

1 Стандарта государственной услуги "Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии (несоответствии) объекта высокой эпидемической значимости нормативным 

правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

гигиеническим нормативам", утвержденному приказом и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 28 апреля 2017 года № 217 "Об утверждении стандартов 

государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под 

№ 15217); 

5) копию о наличии лицензии на медицинский кабинет или договор на обслуживание с 

поликлиникой с учетом места закрепления; 

6) обязательства поставщика о принятии детей по государственному образовательному 

заказу исключительно по направлению управлений образования города республиканского 

значения, столицы, отделов образования городов (районов) с установленным размером 

родительской платы за питание, в соответствии с Законом. Поставщиком заполняется форма 

обязательств согласно приложению 2 настоящих Правил; 

7) копии документов воспитателей об образовании государственного образца с 

педагогическим или профессиональным образованием. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015217#z195
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015217#z195
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013418#z157


Документы, входящие в конкурсную заявку прошнуровываются, пронумеровываются, 

подписываются учредителем дошкольной организации, заверяются печатью и 

представляются в порядке, указанном в объявлении о проведении конкурса. 

Дополнительными критериями при конкурсном отборе поставщиков являются: 

1) доля воспитателей высшей и первой категории не менее 10 % от их общего числа; 

2) наличие опыта по предоставлению услуг государственного образовательного заказа. 

Организации дошкольного образования с ранее размещенным государственным 

образовательным заказом включаются в протокол без прохождения конкурса. 

Заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, предоставляются (направляются) 

дошкольными организациями в КГУ Отдел образования района Т.Рыскулова управления 

образования акимата Жамбылской области» находящийся по адресу: с. Кулан, ул. Жибек 

жолы, д.76.  
Окончательный срок предоставления заявок 18-00 часов (включительно) 31 марта2021 

года. 

Конверты с заявками будут вскрываться в 10.00 часов 01апреля 2021года по адресу: с. Кулан, 

ул. Жибек жолы, д.76 

Комиссия после дня заседания в течение 3 рабочих дней выносит решение о включении в 

перечень дошкольных организаций, в которых будет размещен государственный 

образовательный заказ с указанием количества мест. 

Решение с указанием максимально возможного количества мест для размещения 

государственного образовательного заказа будет опубликовано, на сайтеwww.abbkulan.kz  

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/72631/ 2-14-10. 

 

 


