
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру  

тапсырысын орналастыру бойынша конкурстық комиссияның  

отырысының 

 

ХАТТАМАСЫ № 4 

 

Құлан  ауылы                                                                     3.12.2021жыл 

 

 

Базарова Майра                -  Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы 

Айдарбековна                     Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімінің басшысы 

                                               комиссияның төрайымы: 

 

Базаркулова Анара               - Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы 

Иманбаевна                           Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімінің бас  

                                                 маманы, комиссия хатшысы;  

 

Комиссия мүшелері: 

 

Баймұратова Айнұр                         - Т. Рысқұлов аудандық маслихат депутаты 

Манатбекқызы                                   (келісім бойынша); 

 

Ускенбаев Қайрат                          - Жамбыл облысы кәсіпкерлер палатасының 

Амангелдіұлы                                 Т.Рысқұлов  ауданындағы филиалының  

                                                         директоры(келісім бойынша); 

 

Салимбаев Серік                           - Т.Рысқұлов аудандық қоғамдық кеңестің  

Тастанбекұлы                                    мүшесі (келісім бойынша);  

 

Арыстанбеков Қанатбек               -«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ  Т.Рысқұлов  

Дакенович                                    аудандық филиалының төрағасының бірінші  

                                                      орынбасары;  

 

                                               

                                                       Күн тәртібінде: 

 

1. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға білім беру тапсырысы 

тізбесіне енгізу туралы;  



          Базарова М.А. – Құрметті комиссия мүшелері! Еңбек нарығының 

қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі 

тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге мемлекеттік білім беру 

тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы 

№122 бұйрығына сәйкес аудандық білім бөлімінің интернет –

ресурстарында конкурсты ұйымдастыру туралы ереже жарияланып, 

ережеге сәйкес конскурқа қатысу туралы өтініш бір мектепке дейінгі 

мекемеден түсті: 

1) Осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша комиссия 

төрағасының атына жазылған өтінішті; 

2) Заңды тұлғаның немесе дара кәсіпкерді мемлекеттік 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 анықтама; 

3) мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдары үшін қолданылатын 

жылжымайтын мүлікке құқықты белгілеуші құжаттардың көшірмесі 

(жеке меншік немесе жалға алу); 

4) «Халықтың санитариялық–эпидемиологиялық саламаттылығы 

саласындағы мемлекеттік көрсетілген 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 халықтық-

санитариялық–эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 

нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге 

сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық –эпидемиологиялық 

қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілген қызмет стандартына 1-

қосымшаға сәйкес мектепке дейінгі ұйымның санитарлық –

эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі туралы санитарлық-

эпидемиологиялық қорытындының көшірмесі; 

5) медициналық кабинетке емханамен жасалған қызмет көрсету туралы 

шарт; 



6) Заңға сәкес тамақтандыруға жұмсалатын ата-аналар төлемақысының 

белгіленген мөлшерін, тек қана республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың білім басқармаларының, қалалардың (аудандардың) білім 

бөлімдерінің жолдамасымен мемлекеттік білім беру тапсырысы 

бойынша балаларды қабылдау туралы жеткізушінің міндеттемесі; 

7) педагогикалық немесе кәсіптік білімі бар тәрбиешілердің білімі туралы 

мемлекеттік үлгідегі құжаттарының көшірмелері. 

 

Конкурсқа түскен өтінішті қарай отырып, комиссия төмендегідей шешім етті: 

1.  ҚАНАҒАТКУЛ ЖШС «Абдіқадыр» бөбекжай-бақшасының 

жекеменшік 50 орындық 2 топ жекеменшік мектепке дейінгі тәрбие 

мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру тізбесіне 

енгізілсін.  

2. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру 

тапсырысының шешімі Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімінің 

www.abbkulan.kz сайтында жариялансын. 

ЖШС ҚАНАҒАТКУЛ  «Абдіқадыр» бөбекжай-бақшасы жекеменшік 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы  

тізбесіне орналастыру туралы шешім бірауыздан қабылданды.  

 

 

  Комиссия төрайымы                                  М.Базарова 

  Комиссия хатшысы                                    А.Базаркулова 

 

 

Комиссия мүшелері: 

 А.Баймұратова  

 

  Қ.Ускенбаев 

 

  С.Салимбаев 

 

  Қ.Арыстанбеков 

 

 

 

 

http://www.abbkulan.kz/

