
Лицензия

№ 016134120.08.2012 жыл

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің атауы)

111500, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Рудный Қ.Ә., Рудный қ., 50 лет Октября көшесі, №
34 үй., БСН/ЖСН: 990240002017

Ерекше шарттары

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитеті Қостанай облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті

Лицензиар

Даумова Батима БексултановнаБасшы (уәкілетті тұлға)

Қостанай қ.Берілген орны

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-
гуманитарлық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны берiлдi

Білім беру қызметі айналысуға

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес)

(лицензиардың толық атауы)

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -
сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі /жеке тұлғаның толық
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

1 - 1

Иеліктен шығарылмайтын, 1-сыныпЕскерту:
(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

Алғашқы берілген күні:

«____» __________ ______ ж.Лицензияның қолдану кезеңі:



1 - 2

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

sdsasa

2012 жылғы 20 тамыз

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Аударма ісі (түрлері бойынша)0512000

Аудармашы051201 3 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай

1

Бастауыш білім беру0105000

Бастауыш білім беру мұғалімі010501 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай

2

Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі010503 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай

3

Өзін-өзі тану мұғалімі010504 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай

4

Дене тәрбиесі және спорт0103000

Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі010302 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай

5

Дизайн (бейін бойынша)0402000

Дизайнер040201 3 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10
ай

6

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз
ету (түрлері бойынша)

1304000

Техник-бағдарламашы130404 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай

7

Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік
өнер шығармашылығы (бейін бойынша)

0403000

Ұйымдастырушы- педагог040301 3 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10
ай

8

Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (қолдану
аясы және салалары бойынша)

0510000

Іс қағаздарын жүргізуші051002 3 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай

9

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)0104000

Өндірістік оқыту шебері, техник-технолог  /барлық аталымдар
бойынша/

010402 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай

10

Құқықтану0201000

Заңгер-кеңесші020102 3 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай

11

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту0101000

Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі010101 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай

12

Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу1211000
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№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Техник-технолог121109 3 3 жыл 6 ай, 2 жыл 6 ай13

Беру үшін негіз «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің Қостанай облысының білім
саласындағы бақылау департаменті» ММ 2018 жылдың 15
қаңтардағы № 10 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Каппасов Орал Кабиевич
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 001

Берілген орны Қостанай қ.

Қосымшаның берiлген күні 2018 жылғы 15 қаңтар

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Қостанай облысының Білім
саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

111500, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Рудный Қ.Ә.,
Рудный қ., УЛИЦА 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, № 34 үй., БСН/ЖСН:
990240002017

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Ы.Алтынсарин
атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжі"
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)


