Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, 
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының  педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттар қабылдау

Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение)  квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического 
и профессионального, послесреднего образования


Мемлекеттік мекеме
Государственный орган
Ақсу қаласы білім беру бөлімі  (bilimaksu.kz)
Отдела образования города Аксу (bilimaksu.kz)
Қызмет алушылар
Получатели услуги
Жеке тұлғалар


Физические лица
Қызмет көрсететін орын







































































































































Место предоставления услуги 
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы
- Павлодар облысының білім беру басқармасы
- Павлодар қаласының білім беру бөлімі 
- Екібастұз қаласының білім беру бөлімі
- Ақсу қаласының білім беру бөлімі
- Ақтоғай ауданының білім беру бөлімі 
- Баянауыл  ауданының білім беру бөлімі 
- Ертіс ауданының білім беру бөлімі 
- Железин ауданының білім беру бөлімі 
- Қашыр ауданының білім беру бөлімі 
- Лебяжі ауданының білім беру бөлімі 
- Май ауданының білім беру бөлімі 
- Павлодар ауданының білім беру бөлімі 
- Успен ауданының білім беру бөлімі 
- Шарбақты ауданының білім беру бөлімі 
- КМҚК «Көлік және коммуникациялар  Павлодар колледжі»
- КМҚК «Павлодар технологиялық колледжі»
- КМҚК «Б. Ахметов атындағы Павлодар педагогикалық колледж»
- КМҚК «Павлодар машина жасау колледжі»
-КМҚК «Красноармейка аграрлық-техникалық колледжі»
- КМҚК «Жаяу Мұса атындағы Ақсу колледжі»
- КМҚК «Павлодар медициналық колледжі»
- КМҚК «Екібастұз политехникалық колледжі»
- КМҚК «Екібастұз медициналық колледжі»
- ММ «Музыкалық колледж дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернаты»
- КМҚК «Павлодар бизнес-колледжі»
- КМҚК «Павлодар химия-механикалық колледжі»
- КМҚК «Павлодар түсті металлургия колледжі»
- КМҚК «Павлодар қызмет көрсету саласы колледжі»
- КМҚК «Павлодар құрылыс және коммуналдық шаруашылық колледжі»
- КМҚК «Павлодар техникалық сервис колледжі»
- КМҚК «Павлодар теміржол колледжі»
- КМҚК «Павлодар монтаждау колледжі»
- КМҚК «№1 Павлодар колледжі»
- КМҚК «№ 2Павлодар колледжі»
- КМҚК «Павлодар сервис және тамақтандыру колледжі»
- КМҚК «Ақсу қара метуллургия колледжі»
- КМҚК «Екібастұз құрылыс-техникалық колледжі»
- КМҚК «Қ.Пішенбаев атындағы Екібастуз тау-кен-техникалық колледжі»
- КМҚК «Ақтоғай аграрлық-техникалық колледжі»
- КМҚК «Баянауыл аграрлық-техникалық колледжі»
- КМҚК «Железин аграрлық-техникалық колледжі»
- КМҚК «Ертіс аграрлық-техникалық колледжі»
- КМҚК «Качиры аграрлық-техникалық колледжі»
- КМҚК «Лебяжі аграрлық-техникалық колледжі»
- КМҚК «Май аграрлық-техникалық колледжі»
- КМҚК «Успен аграрлық-техникалық колледжі»
- КМҚК «Шарбакты аграрлық-техникалық колледжі»
- ЖШС «Павлодар политехникалық колледжі»
- БМ «Қазтұтыну одағының Павлодар экономикалық колледжі»
- БМ «Павлодар көркем сурет колледжі»
- КБМ «Павлодар гуманитарлық-педагогикалық колледжі»
- КБМ «Павлодар гуманитарлық колледжі»
- Мекемесі «Павлодар техника-экономикалық колледжі»
- Мекемесі «Павлодар мұнайгаз колледжі»
- БҰМ «Павлодар инновациялық көп профильді колледжі
- БҰЖМ «Павлодар колледж басқармасы»
- ЖШС«Инновациялық Евразиялық Университетінің колледжі»
- Мекемесі «Ақпараттық технологиялар және бизнес колледжі»
- БҰЖМ ««Қайнар» Колледжі»
- БМ «Павлодар инновациялық техникалық колледжі»
- ЖШС «Инновациялық Евразиялық Университетінің Екібастұз колледжі»
-МБМ «Сатпаев Академикасының атындағы инженерлік-техникалық институтының Екібастұз колледжі»
- ЖШС «Екібастұз гуманитарлық-техникалық колледжі»
- Дарынды балаларға арналған Абай ат. №10 мектеп-лицейі
- Дарынды балаларға арналған  музыкалық мектеп-интернаты
-  Дарынды балаларға арналған  №3 мектеп-гимназиясы 
- Дарынды балаларға арналған мамандандырылған әскери мектеп-интернаты
- Дарынды балаларға арналған  Алтынсарин ат. гимназия-интернаты
- Ер балаларға арналған қазақ-түрік лицей-интернаты
- Қыз балаларға арналған қазақ-түрік лицей-интернаты
- Дарынды балаларға арналған №8 мектеп-лицейі
-  Дарынды балаларға арналған «Жас дарын» мектебі
-  Дарынды балаларға арналған көп салалы лицей-интернаты
-  Мемлекеттік тілде оқытатын дарынды балаларға арналған «Зерде» мектебі
-  Ақсу қаласының мектеп-гимназиясы
-  Екібастұз қаласының №1 мектеп-лицейі
- Облыстық көп салалы дарынды балаларға арналған көптілді лицей
- «Облыстық арнайы жалпы білім беру мектеп-интернаты»
- «Павлодар қаласының арнайы жалпы білім беру     № 4 мектеп-интернаты»
- «Нашар еститін балаларға арналған арнайы жалпы білім беру №1 мектеп-интернаты»
- «Ақсу қаласының арнайы жалпы білім беру № 3 мектеп-интернаты»
- «Екібастұз қаласының арнайы жалпы білім беру     № 19 мектебі»
- «Шарбақты арнайы жалпы білім беру №5 мектеп-интернаты»
- «Песчан №2 жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған арнайы жалпы білім беру мектеп-интернаты»
-«Санаторий түріндегі Шалдай мектеп-интернаты» ММ
-«Качиры балалар үйі» КММ
- «Үміт» балалар үйі» ММ
- «Қалқаман балалар үйі» ММ
- «Отбасы үлгісіндегі Шарбақты балалар үйі» мемлекеттік мекемесі;
- «Отбасы үлгісіндегі Успен балалар үйі» мемлекеттік мекемесі;
- «Лебяжі ауданының отбасы үлгісіндегі балалар үйі» мемлекеттік мекемесі;
- «Отбасы үлгісіндегі Шақат балалар үйі» мемлекеттік мекемесі;
- «Балаларға арналған баспана» мемлекеттік мекемесі;
- «Кәмелетке толмаған балалар мен жасөспірімдерге арналған баспана» мемлекеттік мекемесі;
- «Облыстық кәмелетке толмағандары бейімдеу орталығы» мемлекеттік мекемесі;
- «Павлодар қаласының отбасы үлгісіндегі балалар ауылы» мемлекеттік мекемесі;
- «Кенжекөл ауылының отбасы үлгісіндегі балалар ауылы» мемлекеттік мекемесі;
- «Мичурин балалар үйі» КММ
- КМҚК «Жас ұрпақ» 
«Ертіс дарыны» аймақтық ғылыми-тәжірибелік орталығы»
- «Аймақтық оқу-тәжірибелік дене тәрбиесі орталығы» КММ
- «Облыстық «Жас дәурен» оқу-сауықтыру орталығы» КМҚК
- «Білім беру және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығы» КММ
-«Павлодар облыстық ақпараттық технологиялар орталығы» КММ
  «М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайы» КМҚК

Канцелярия услугодателя
- Управление образования Павлодарской области
- Отдел образования г. Павлодар
- Отдел образования г. Экибастуз
- Отдел образования г. Аксу
- Отдел образования  Актогайского района
- Отдел образования  Баянаульского района
-Отдел образования   Иртышского района
- Отдел образования  Железинского района     
- Отдел образования  Качирского района
- Отдел образования  Лебяжинского района
-Отдел образования  Майского района
- Отдел образования  Павлодарского района
-  Отдел образования  Успенского района
- Отдел образования   Щербактинского  района
- КГКП «Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций»
-КГКП «Павлодарский технологический колледж»
-КГКП «Павлодарский педагогический колледж им. Б. Ахметова»
-КГКП «Павлодарский машиностроительный колледж»
-КГКП «Красноармейский аграрно-технический колледж»
-КГКП «Аксуский колледж Ж. Мусы»
-КГКП «Павлодарский медицинский колледж»
-КГКП «Екибастузский медицинский колледж»
-КГКП «Екибастузский политехнический колледж»
-ГУ «Музыкальный колледж – музыкальная школа- интернат для одарённых детей»
-КГКП «Павлодарский бизнес-колледж»
-КГКП «Павлодарский химико-механический колледж»
-КГКП «Павлодарский колледж цветной металлургии»
-КГКП «Павлодарский колледж сферы обслуживания»
-КГКП «Павлодарский колледж сироительства и коммунального хозяйства»
- КГКП «Павлодарский колледж технического сервиса»
- «Павлодарский железнодорожный колледж »
- КГКП  «Павлодарский монтажный колледж»
- КГКП «Павлодарский колледж №1»
-  КГКП «Павлодарский колледж № 2»
-  КГКП «Павлодарский колледж сервиса и питания»
-  КГКП «Аксуский колледж  черной металлургии
-  КГКП «Экибастузский  строительно-технический колледж»
-  КГКП «Экибастузский горно-технический колледж им.К.Пшенбаева»
-  КГКП «Актогайский аграрно-технический колледж »
-  КГКП «Баянаульский аграрно-технический колледж»
-  КГКП  «Железинский аграрно-технический колледж»
-  КГКП  «Иртышский аграрно-технический колледж »
-  КГКП «Качирский аграрно-технический колледж»
-  КГКП «Лебяжинский аграрно-технический колледж»
-  КГКП  «Майский аграрно-технический колледж »
-   КГКП «Успенский аграрно-технический колледж »
-  КГКП  Щербактинский аграрно-технический колледж»
-ТОО «Павлодарский политехнический колледж»
-УО «Павлодарский экономический колледж Казпотребсоюза»
-ОУ «Павлодарский художественный колледж»
-НОУ «Павлодарский гуманитарно-педагогический колледж»
-НОУ «Павлодарский гуманитарный колледж»
-Учреждение «Павлодарский технико-экономический колледж»
-Учреждение «Павлодарский нефтегазовый колледж»
-УОО «Павлодарский инновационный многопрофильного колледжа»
-ЧУОО «Павлодарский колледж управления»
-ТОО «Колледж ИнЕУ»
-Учреждение «Колледж информационных технологий и бизнеса»
-ЧУОО «Колледж Кайнар»
-УО «Павлодарский инновационный технический колледж»
-ТОО «Екибастузский колледж Инновационного Евразийского Университета»
-НУО «Екибастузский колледж инженерно-технического института имени ак. Сатпаева» 
-ТОО «Екибастузский гуманитарно- технический колледж»
- ГУ «Школа-лицей №10 им.  Абая для одаренных детей»                       
- ГУ «Гимназия №3 для одаренных детей»
- ГУ «Областная специализированная военная школа-интернат»
 - ГУ «Областная казахская гимназия -   интернат для одаренных детей им.И.Алтынсарина»
-  ГУ «Областной казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных юношей»
- ГУ «Областной казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных девочек»
- ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей»
- ГУ «Специализированная школа "Жас Дарын" для одаренных детей» 
- ГУ «Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей»
-ГУ «Специализированная общеобразовательная  школа "Зерде" для одаренных детей   с государственным  языком обучения»
- ГУ «Специализированная гимназия для одаренных детей г. Аксу»
- ГУ «Специализированная школа-лицей № 1 для одаренных детей г. Экибастуза»
-ГУ «Областной многопрофильный полиязычный лицей г.Экибастуз»
-ГУ «Областная специальная общеобразовательная школа-интернат»
- ГУ «Специальная общеобразовательная школа-интернат № 4 города Павлодара».
 - ГУ «Специальная общеобразовательная школа-интернат №1 с нарушением слуха»
- ГУ «Специальная общеобразовательная школа-интернат № 3 города Аксу»
- ГУ «Специальная общеобразовательная школа № 19 города Экибастуз».
 - ГУ «Щербактинская специальная общеобразователь-ная школа-интернат № 5».
 - ГУ «Песчанская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»
- ГУ «Шалдайская школа-интернат санаторного типа»
- ГУ «Качирский детский дом»
- ГУ «Детский дом Умит»
- ГУ «Калкаманский детский дом»
- ГУ «Детский дом семейного типа Щербактинского района»  
- ГУ «Детский дом семейного типа Успенского района»  
-ГУ «Детский дом семейного типа Лебяжинского района»
- ГУ «Шакатский детский дом семейного типа»
- ГУ «Приют для детей»
- ГУ «Приют для несовершеннолетних детей и подростков»
- ГУ «Областной центр адаптации для несовершеннолетних»
- ГУ «Детская деревня семейного типа с. Кенжеколь»
- ГУ «Детский дом семейного типа»
- КГУ «Мичуринский детский дом»
- КГКП «Дом  юношества «Жас Урпак»
- КГУ «Инновационный центр развития образования и воспитания»
- КГКП «Региональный научно-практический центр «Ертiс дарыны»
- КГУ   «Центр информационных технологий»
- КГУ «Региональный учебно-практический центр физкультуры»
- КГКП «Областной учебно-оздоровительный центр «Жас дәурен»
- КГКП «Дворец школьников им.М.М.Катаева»
Қызмет құны
Стоимость услуги
тегін
бесплатно
Қызмет көрсету мерзімі
Срок оказания услуги
20 минут

20 минут
«Электронды лицензиялау» порталында қызмет көрсету
Оказание услуги на портале «электронного лицензирования»
жоқ


нет
Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету 





















Оказание услуги через госорган
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы   9 қарашадағы № 632 бұйрығымен бекітілген Стандарттың    9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттармен қоса көрсетілетін қызметті алушының өтініші 
- жеке басын куаландыратын құжат көшірмесі;
- білімі туралы диплом көшірмесі;
- біліктілікті арттыру туралы құжат көшірмесі; 
- қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжатының көшірмесі; 
- бұрын берген біліктілік санаты туралы куәлік көшірмесі (жоғары білім беру ұйымдарынан ауысқан және біліктілік санаттары жоқ педагог қызметкерлерден басқа);
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының  2013 жылғы 7 тамыздағы № 323 бұйрығымен бекітілген Білім және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шартын, сондай-ақ Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шартына сәйкес кәсіптік жетістіктері туралы мәліметтер (болған жағдайда)

Заявление услугополучателя с приложением необходимых документов, указанных в пункте 9 Стандарта, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 ноября 2015 года № 632
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия диплома об образовании;
- копия документа о повышении квалификации;
- копия документа, подтверждающего трудовую деятельность;
копия удостоверения о ранее присвоенной квалификационной категории (кроме педагогических работников, перешедших из организации высшего образования и не имеющих квалификационных категорий);
- сведения о профессиональных достижениях (при их наличии)  в соответствии с Правилами проведения и условиями аттестации гражданских служащих в сфере образования и науки, а также с Правилами проведения и условиями аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих образовательные учебные программы дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденными приказом и.о. Министра образования и науки РК  от 7 августа 2013 года № 323.
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі 





Результат оказания госуслуги
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының  педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттар қабылдау туралы қолхат

Выдача расписки о приеме документов для прохождения аттестации на присвоение  (подтверждение) квалификационной категории педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.



