Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау

Прием документов для участия в конкурсе на замещение руководителей государственных учреждений среднего 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:
- Павлодар облысы 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 

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

Қызмет құны
Стоимость услуги
Тегін 
Бесплатно 
Қызмет көрсету мерзімі
Срок оказания услуги
30 күнтізбелік күн 
30 календарных дней
«Электронды үкімет» порталында қызмет көрсету

Оказание услуги на портале «электронного правительства»
Жоқ

Нет
Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету 


















Оказание услуги через госорган
1) ерікті түрде өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі;
3) білім туралы құжат көшірмесі;
4) еңбек кітапшасының көшірмесі;
5) кадр есебі бойынша суретімен жеке іс парағы;
6) бұрынғы жұмыс орнынан жарияланған жазалары мен ынталандыруы көрсетілген өндірістік мінездеме;
7) біліктілік санаты немесе ғылыми дәрежесі бар құжат көшірмесі;
8) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі м.а. 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 086/У нысаны бойынша медициналық анықтама;
9) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есеп комитетінің есебі бойынша тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы мәліметтердің бар немесе жоқтығы туралы анықтама.
 
1) заявление в произвольной форме;
2) копия документа, удостоверяющего личность;
3) копия документа об образовании;
4) копия трудовой книжки;
5) личный листок по учету кадров с фото;
6) производственная характеристика с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;
7) копия документа о имеющейся квалификационной категории или ученой степени;
8) медицинская справка по форме № 086/У, утвержденной Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстана от 23 ноября 2010 года № 907;
9) справка о наличии либо отсутствии сведений по учетам Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстана о совершении лицом уголовного правонарушения.
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі 


Результат оказания госуслуги
Мемлекеттік орта білім беру мекемесінің басшысы лауазымына орналасу конкурсына  қатысушының бос лауазымының біліктілік талаптарына сәйкестігі туралы конкурстық комиссияның шешімі 
Решение конкурсной комиссии  о соответствии участников конкурса  на замещение должности руководителя государственного учреждения среднего образования квалификационным требованиям вакантной должности


