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Негізгі орта, жалпы орта  білім беру ұйымдарында экстернат 
нысанында оқуға рұқсат беру

Выдача разрешения на обучение в форме экстерната в организациях основного среднего, общего 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 
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы; 
2) www.edu.gov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:
- Дарынды балаларға арналған Абай ат. №10 мектеп-лицейі
- Дарынды балаларға арналған  музыкалық мектеп-интернаты
-  Дарынды балаларға арналған  №3 мектеп-гимназиясы 
	Дарынды балаларға арналған мамандырылған әскери мектеп-интернаты

-Дарынды балаларға арналған  Алтынсарин ат. гимнпзтя-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
- 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 

1) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;
1) веб-портал «электронного правительства»: www.edu.gov.kz;
2)  канцелярию услугодателя:
-  школа-лицей №10 им.  Абая для одаренных детей                        
-  ГУ "Комплекс музыкальная школа-интернат для одаренных детей"
- школа-гимназия №3 для одаренных детей
-  областная специализированная военная школа-интернат для одаренных детей
 - гимназия-интернат им. И. Алтынсарина для одаренных детей
-  казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных юношей
- казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных девочек
- школа-лицей №8 для одаренных детей
- школа "Жас Дарын" для одаренных детей 
- многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей
- школа "Зерде" для одаренных детей   с государственным  языком обучения
- школа-гимназия г. Аксу
- школа-лицей № 1 г. Экибастуза
- 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
15 жұмыс күн
15 рабочих дней
«Электронды үкімет» порталында қызмет көрсету
Оказание услуги на портале «электронного правительства»
Жоқ


Нет
Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету
Оказание услуги через госорган
Жоқ

Нет
Мемлекеттік копорация  арқылы қызмет көрсету
















Оказание услуги через Государственную корпорацию
1) көрсетілетін қызметті алушының экстернат нысанында оқу туралы осы стандартқа қосымшаға сәйкес өтініші; 
2)   «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907  бұйрығымен бекітілген       035-1/у нысанында дәрігерлік-консультативтік комиссияның қорытындысы; 
3) білім алушының ата-анасының немесе оларды алмастыратын адамдардың уақытша шетелде тұруы туралы анықтама,  шетелде оқитындығын растайтын құжат (қажет болған жағдайда); 
4) көрсетілетін қызметті алушының туу туралы куәлігінің (2008 жылға  дейін туған жағдайда) көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқасы).

1) заявление услугополучателя на обучение в форме экстерната согласно приложению к настоящему стандарту;
2) заключение врачебно-консультационной комиссии, форма 035-1/у, утвержденная приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан, зарегистрированное в реестре государственной регистрации, от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения».
3) справка о временном проживании за рубежом родителей обучающегося или лиц, их заменяющих, документ, подтверждающий обучение за рубежом (при необходимости);
4) копия свидетельства о рождении услугополучателя (в случае рождения до 2008 года) (оригинал для сверки).
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі 

Результат оказания госуслуги
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына          1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқуға рұқсат беру туралы бұйрықтың көшірмесі болып табылады
Выписка из приказа о разрешении на обучение в форме экстерната в организациях основного среднего, общего среднего образования по форме согласно приложению 1 к стандарту


