
Білім беру мониторингінің шеңберінде әкімшілік деректер нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 11 
наурызда № 8369 тіркелді.
      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 
наурыздағы Заңының 16-бабының 3-тармағының  сәйкес 2) тармақшасына

:БҰЙЫРАМЫН
      1. Осы бұйрыққа -  сәйкес білім беру мониторингінің 1 132-қосымшаларға
шеңберінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің әкімшілік 
деректер нысандары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 24.02.2020 
№ 71 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      2. Стратегиялық жоспарлау және ақпараттық технологиялар департаменті (Э.М. 
Төлеков):
      1) осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіп бойынша Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізуді және одан әрі оның бұқаралық 
ақпарат құралдарында ресми жариялануын;
      2) білім беру мониторингінің барлық рәсімдерін салалық үйлестіруді;
      3) "Ұлттық білім беру статистикасы және бағалау орталығы" Республикалық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнымен (бұдан әрі - ҰБСБО) (А.Ж. Құлтуманова) 
бірлесіп, ҰБСБО-ның бар ақпараттық жүйелері мен Министрліктің электрондық оқыту 
жүйесін интеграциялауды қамтамасыз етсін.
      3. Министрліктің құрылымдық бөлімшелері осы бұйрықты Министрліктің 
ведомстволық бағынысты ұйымдарына, меншік нысанына қарамастан жоғары оқу 
орындарына, республикалық білім беру ұйымдарына, білім және ғылым саласындағы 
бақылау департаменттеріне, облыстық, Астана және Алматы қалаларының білім 
басқармаларына жеткізсін.
      4. Министрлікке бағынысты ұйымдардың, меншік нысанына қарамастан жоғары 
оқу орындарының, республикалық білім беру ұйымдарының және білім және ғылым 
саласындағы бақылау департаменттерінің басшылары, Астана және Алматы 
қалаларының және облыстық білім беру басқармаларының бастықтары әкімшілік 
деректердің сапалылығын, дұрыстығын және уақытылы электронды түрде ұсынылуын 
жыл сайын нысандарда белгіленген мерзімдерге сәйкес қамтамасыз етсін.



      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр С.Б. Шаяхметовке жүктелсін
.
      6. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланғананнан кейін он күнтізбелік күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.
Министр Б. Жұмағұлов

      "КЕЛІСІЛДІ"
      Қазақстан Республикасы
      Статистика агенттігінің
      төрағасы
      __________ Ә. Смайылов
      2013 жылғы 12 ақпан

 Қазақстан Республикасы
 Білім және ғылым министрінің
 2012 жылғы 27 желтоқсандағы
 № 570 бұйрығына
 1-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Мектепке дейінгі ұйымдардың 
желісі және балалардың контингенті туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады
Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 1-МҰ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 

мектепке 
дейінгі балалардың

саны, адам

оның 
ішінде 
толық 

барлық 
1-6(7) 
жастағы

мектепке 
дейінгі 
тәрбие 
және білім 
берумен 
қамтылған 
1-6(7) 



астананың 
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

ұйымдардын
саны, бірлік

ондағы 
орындар
, бірлік

к ү н  
болуымен

балалар
, адам

жастағы 
балалар, 
адам

барлығы %

A Б В 1 2 3 4 5 6 7

1

О б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

барлық 
3-6(7) 
жастағы
балалар
, адам

мектепке 
дейінгі 
тәрбие 
және білім 
берумен 
қамтылған 
3-6(7) 
жастағы 
балалар, 
адам

соның ішінде

қалалық жерде ауылдық жерде

барлығы %

мектепке 
дейінгі 
ұйымдардын
саны, бірлік

балалардың
саны, адам

мектепке 
дейінгі 
ұйымдардың
саны, бірлік

балалардың
саны, адам

A Б В 8 9 10 11 12 13 14

1

О б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ ______

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ ______

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Мектепке дейінгі ұйымдардың желісі және балалардың контингенті туралы 
мәліметтер" (Индекс: № 1-МҰ, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:



      1 баған = ∑ 11 және 13 бағандар;
      3 баған = ∑ 12 және 14 бағандар.
      2. Нысандар арасын бақылау:
      1) Барлық мектепке дейінгі ұйымдар:
      МҰ-1 нысан 1 жол 1 баған = МҰ-8 нысан 1 баған = МҰ-13 нысан 1 баған
      2) Қалалық жердегі барлық мектепке дейінгі ұйымдар:
      МҰ-1 нысан 1 жол 11 баған = МҰ-8 нысан 1 баған 1.1 жол = МҰ-13 нысан 1 баған 
1.2 жол
      3) ауылдық жердегі барлық мектепке дейінгі ұйымдар:
      МҰ-1 нысан 1 жол 13 баған = МҰ-8 нысан 1 баған 1.2 жол = МҰ-13 нысан 1 баған 
1.4 жол
      4) Барлық балалар саны:
      МҰ-1 нысан 1 жол 3 баған = МҰ-3 нысан (1 бөлім) 3 баған 1 жол = МҰ-6 нысан 2 
баған 1 жол = МҰ-13 нысан 1 баған 1.1 жол
      5) Қалалық жердегі барлық балалар саны:
      МҰ-1 нысан 1 жол 12 баған = МҰ-6 нысан 2 баған 1.1 жол = МҰ-13 нысан 1 баған 
1.3 жол
      6) Ауылдық жердегі барлық балалар саны:
      МҰ-1 нысан 1 жол 14 баған = МҰ-6 нысан 2 баған 1.2 жол = МҰ-13 нысан 1 баған 
1.5 жол
      1) 7 баған – мектепке дейінгі ұйымдарға баратын 1-6(7) жастағы балаларды қамту 
көрсеткішін есептеу үшін:
      кезекте тұрған 1-6(7) жастағы балалардың санынан - 5 баған (шартты белгісі- D) 
кезекте тұрған және бір мезгілде мектепке дейінгі ұйымдарға баратын 1-6 жастағы 
балаларды азайтып, оған мектепке дейінгі оқумен қамтылған (шартты белгісі- E) және 
мектептегі мектепалды даярлық сыныптарына баратын 1-6 жастағы балаларды қосу(
шартты белгісі- P).
      F = D-E+P, F –МҰ қамтуға жататын 1-6 жастағы балалардың саны.
      2) МҰ қамтылған 1-6(7) жастағы балалардың санын – 6 баған (шартты белгісі- G) 
мектепке дейінгі ұйымдардың қамтылуына жататын 1-6(7) жастағы балалардың санына
бөлеміз5 баған (шартты белгісі - F):
      Есептеу формуласы:
      H = G / F * 100%
      H – мектепке дейінгі білім және тәрбиемен қамтылған 1-6(7) жастағы балалардың 
үлесі;
      3) 10 баған - мектепке дейінгі ұйымдарға баратын 3-6(7) жастағы балаларды қамту 
көрсеткішін есептеу үшін:
      кезекте тұрған 3-6(7) жастағы балалардың санынан - 8 баған (шартты белгісі- D) 
кезекте тұрған және бір мезгілде мектепке дейінгі ұйымдарға баратын 3-6 жастағы 



балаларды азайтып, оған мектепке дейінгі оқумен қамтылған (шартты белгісі- E) және 
мектептегі мектепалды даярлық сыныптарына баратын 3-6 жастағы балаларды қосу(
шартты белгісі- P).
      F = D-E+P, F –МҰ қамтуға жататын 3-6 жастағы балалардың саны.
      4) мектепке дейінгі ұйымдарда қамтылған 3-6(7) жастағы балалардың санын – 9 
баған (шартты белгісі – G) мектепке дейінгі ұйымдардың қамтылуына жататын 3-6(7) 
жастағы балалардың санына бөлеміз 8 баған (шартты белгісі - F):
      Есептеу формуласы:
      H = G / F * 100%
      H мектепке дейінгі білім және тәрбиемен қамтылған 3-6(7) жастағы балалардың 
үлесі

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Шағын орталықтардан басқа 
мектепке дейінгі ұйымдар желісі және ондағы балалардың контингенті туралы 
мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін 
енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер 
қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу 
жылы

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 2-МҰ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

барлығы соның ішінде

балабақшалар
саны, бірлік

ондағы қалалық жерде ауылдық жерде

орындар
, бірлік

балалардың
саны, адам

балабақшалар
саны, бірлік

балалардың
саны, адам

балабақшалар
саны, бірлік

балалардың
саны, адам

A Б В 1 2 3 4 5 6 7



1

О б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ ______

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға ________________________________________ ______

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Шағын орталықтардан басқа мектепке дейінгі ұйымдар желісіжәне ондағы 
балалардың контингенті туралы мәліметтер" (Индекс: № 2-МҰ, кезеңділігі –
жылдық)

      1. Арифметикалық- логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 4 және 6 бағандар;
      3 баған = ∑ 5 және 7 бағандар.
      2. Нысандар арасын бақылау:
      1) Барлық балалар саны:
      МҰ-2 нысан 1 жол 3 баған = МҰ-3 нысан (1 бөлім) 3 баған 1.1 жол
      2) Ауылдық жердегі барлық балалар саны:
      МҰ-2 нысан 1 жол 7 баған = МҰ-3 нысан 3 баған 1.2 жол

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ағымдағы жылдың 1 
қыркүйегінде 1, 2, 3 және 4, 5, 6 жасқа толған 0 жастан 7 жасқа дейінгі 
балалардың жас мөлшері туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы



      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 3-МҰ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1-бөлім

№ Көрсеткіштердің атауы

0-7 жасқа дейінгі 
барлық балалар, 
адам

соның ішінде 
мектепке дейінгі 
ұйымдарында, 
адам

оның ішінде, адам (1 графадан)

0-1 жасқа 
дейінгі балалар

1 жастан 2 
жасқа дейінгі 
балалар

барлығы
оның 
ішінде 
қыздар

барлығы
оның 
ішінде 
қыздар

барлығы
оның 
ішінде
қыздар

барлығы
оның 
ішінде
қыздар

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Облыс/республикалық 
маңызы бар қала, астана 
бойынша барлығы

1.1 балабақшаларда Х Х

1.1.1 оның ішінде ауылдық 
жерде

Х Х

1.2 мектепке дейінгі шағын 
орталықтарда

Х Х

1.2.1 оның ішінде ауылдық 
жерде

Х Х

2

Ата-анасының қалауы 
бойынша мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқытуды 
отбасында алатын балалар 
саны

Х Х

2.1 оның ішінде ауылдық 
жерде

Х Х

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштердің атауы

оның ішінде, адам (1 графадан)

2 жастағы 
балалар

3 жастағы 
балалар

4 жастағы 
балалар

барлығы
оның 
ішінде 
қыздар

барлығы
оның 
ішінде
қыздар

барлығы
оның 
ішінде
қыздар



А Б 9 10 11 12 13 14

1
Облыс/республикалық маңызы бар қала, 
астана бойынша барлығы

1.1 балабақшаларда

1.1.1 оның ішінде ауылдық жерде

1.2 мектепке дейінгі шағын орталықтарда

1.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

2
Ата-анасының қалауы бойынша мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытуды отбасында алатын
балалар саны

2.1 оның ішінде ауылдық жерде

      2-бөлім

№ Көрсеткіштердің атауы

5 - 7  
жастағы 
барлық 
балалар, 
адам

оның 
ішінде 
қыздар, 
адам

5 жастағы 
балалар, адам

6 жастағы 
балалар, адам

7 жастағы 
балалар, адам

барлығы
оның 
ішінде
қыздар

барлығы
оның 
ішінде
қыздар

барлығы
оның 
ішінде
қыздар

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Облыс/республикалық 
маңызы бар қала, астана 
бойынша барлығы

1.1
балабақшаның мектепке 
дейінгі топтарында

1.1.1 оның ішінде ауылдық 
жерде

1.2 мектепке дейінгі шағын 
орталықтарда

1.2.1
оның ішінде ауылдық 
жерде

1.3
мектептердегі мектепалды 
сыныптарда

1.3.1 оның ішінде ауылдық 
жерде

1.4 мектептердің бастауыш 
сыныптарында

1.4.1 оның ішінде ауылдық 
жерде

2

ата-анасының қалауы 
бойынша мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқытуды 
отбасында алатын балалар 
саны

2.1 оның ішінде ауылдық 
жерде

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________



Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ ______

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға ________________________________________ ______

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Ағымдағыжылдың 1 қыркүйегінде 1, 2, 3 және 4, 5, 6 жасқа толған 0 жастан 7 
жасқа дейінгі балалардың жасмөлшері туралы мәліметтер" (Индекс: № 3-МҰ, 
кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау. Тараулар арасында бақылау:
      1) 1 бөлім: 1 баған 1 жол = Ʃ 5, 7, 9, 11, 13 бағандар 1 жол + 2 тарау 1 баған 1 жол
      2) 1 бөлім: 3 баған = Ʃ 1.1 және 1.2 жолдар + 2 тарау 1.1 және 1.2 жолдар
      3) 2 бөлім: 1 баған = Ʃ әрбір жолдар үшін 3, 5, 7 бағандар.
      2. Нысандар арасын бақылау:
      1) Барлық балалар саны:
      МҰ-3 нысан (1 бөлім) 3 баған 1 жол = МҰ-1 нысан 1 жол 3 баған = МҰ-6 нысан 2 
баған 1 жол = МҰ-13 нысан 1 баған 1.1 жол
      2) Ауылдық жердегі барлық балалар саны:
      МҰ-3 нысан (1 бөлім) 3 баған 1.1.1, 1.2.1 жолдар = МҰ-1 нысан 1 жол 14 баған = 
МҰ-6 нысан 2 баған 1.2 жол = МҰ-13 нысан 1 баған 1.3 жол
      3) Мектепке дейінгі ұйымдарындағы мектепалды топтардағы балалар саны:
      МҰ-3 нысан (2 бөлім) 1 баған 1.1-1.2 жол = МҰ-12 нысан 1-3 баған 1.1 жол
      4) Мектептегі мектепалды сыныптардағы балалар саны:
      МҰ-3 нысан (2 бөлім) 1 баған 1.3 жол = МҰ-12 нысан 5 баған 1.1 жол = РИК-76 
нысан (4 бөлім) 2 баған 1.1 жол
      Ескерту: Х – берілген айқындама толтырылмайды.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Оқыту тілі бойынша мектепке 
дейінгі ұйымдар (топтар) туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы



      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 4- МҰ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштердің атауы

бір ғана тілде білім және тәрбие беретін 
мектепке дейінгі барлық ұйымдар, 
бірлік

екі тілде білім және тәрбие 
беретін мектепке дейінгі 
барлық ұйымдар, бірлікқазақ 

тілінде
орыс 
тілінде

ұйғыр 
тілінде

өзбек 
тілінде

ағылшын
тілінде

А Б 1 2 3 4 5 6

1
Облыс/республикалық 
маңызы бар қала, астана 
бойынша барлығы

1.1 ондағы топ саны

1.2 балалардың саны

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштердің атауы

соның ішінде, бірлік

қазақ 
тілінде

орыс 
тілінде

ұйғыр 
тілінде

өзбек 
тілінде

кәріс 
тілінде

неміс 
тілінде

7-12 бағандарда 
көрсетілмеген 
тілдер

А Б 7 8 9 10 11 12 13

1
Облыс/республикалық маңызы бар 
қала, астана бойынша барлығы

Х Х Х Х Х Х Х

1.1 ондағы топ саны

1.2 балалардың саны

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Оқыту тілі бойынша мектепке дейінгі ұйымдар (топтар) туралы мәліметтер" (
Индекс: № 4-МҰ, кезеңділігі –жылдық)

      Ескерту: Х – берілген айқындама толтырылмайды.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Шет тілдер үйретілетін мектепке
дейінгі ұйымдардың желісі мен контингенті туралы мәліметтер Әкімшілік 
деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz 
сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 5- МҰ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштердің
атауы

неміс 
тілінде 
оқитын 
топтары 
б а р  
мектепке
дейінгі 
ұыймдар

неміс 
тілінде
оқитын
топтар 
саны, 
бірлік

балалардың
саны, адам

ағылшын
тілінде 
оқитын 
топтары 
б а р  
мектепке
дейінгі 
ұыймдар

ағылшын
тілін 
үйрететін
топтар 
саны, 
бірлік

балалардың
саны, адам

ұйғыр 
тілінде 
оқитын 
топтары 
б а р  
мектепке
дейінгі 
ұыймдар

ұйғыр 
тілін 
үйрететін
топтар 
саны, 
бірлік

балалардың
саны, адам

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

О б л ы с /
республикалық 
маңызы бар қала



,  а стана  
бойынша 
барлығы

1.1 ана тілі ретінде

1.2 шет тілі ретінде

      жалғасы

өзбек 
тілінде 
оқитын 
топтары 
б а р  
мектепке
дейінгі 
ұыймдар

өзбек 
тілін 
үйрететін
топтар 
саны, 
бірлік

балалардың
саны, адам

корей 
тілінде 
оқитын 
топтары 
б а р  
мектепке
дейінгі 
ұыймдар

корей 
тілін 
үйрететін
топтар 
саны, 
бірлік

балалардың
саны, адам

түрік 
тілінде 
оқитын 
топтары 
б а р  
мектепке
дейінгі 
ұыймдар

түрік 
тілін 
үйрететін
топтар 
саны, 
бірлік

балалардың
саны, адам

1, 4, 7, 10, 13, 
16 бағандарда
көрсетілмеген
о қ ы т у  
тілдеріндегі 
топтары бар 
мектепке 
дейінгі  
ұыймдар, 
бірлік

2, 5, 8, 11, 14, 
17 бағандарда
көрсетілмеген
о қ ы т у  
тілдеріндегі 
топтар саны, 
бірлік

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Шет тілдер үйретілетін мектепке дейінгі ұйымдардың желісі мен контингенті 
туралы мәліметтер" (Индекс: № 5-МҰ, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық - логикалық бақылау
      1 жол =∑ 1.1 және 1.2 жолдар, әрбір баған үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
6-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан 0 жастан 7 жасқа дейінгі 
балалардың ұлттық құрамы туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 



орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 6 - МҰ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштердің атауы

барлық 
балалар саны 
(0-7 жас), 
адам

мектепке дейінгі 
ұйымдарында 0-7 
жастағы балалар саны, 
адам

оның ішінде, адам

қазақ 
ұлтынан

орыс 
ұлтынан

3-4 бағандарда 
көрсетілмегендер

А Б 1 2 3 4 5

1
Облыс/республикалық 
маңызы бар қала, астана 
бойынша барлығы

1.1 қалалық жерде

1.2 ауылдық жерде

      жалғасы
соның ішінде, адам

немістер украиндар татарлар белорустар өзбектер ұйғырлар кәрістер шешендер зірбайжандар еврейлер түріктер

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

      Кестенің жалғасы
соның ішінде, адам

сығандар қырғыздар тәжіктер литвалықтар грузиндер дүңгендер башқұрттар молдавандар удмурттар мордвалықтар гагауздар

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

      Кестенің жалғасы
соның ішінде, адам

чуваштар поляктар эстондар марийлер болгарлар аварлар ингуштар армяндар гректер 6-36 бағандарда 
көрсетілмегендер

көрсетілмеген



28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"0 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың ұлттық құрамы туралы мәліметтер" (
Индекс: № 6-МҰ, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      2 баған = ∑ 3, 4 ,5 бағандар, әрбір жол үшін;
      5 баған = ∑ 6-38 бағандар, әрбір жол үшін;
      1 жол = ∑ 1.1-1.2 жолдар, әрбір баған үшін.
      2. Нысандар арасын бақылау:
      1) Барлық балалар саны:
      МҰ-6 нысан 2 баған 1 жол = МҰ-1 нысан 1 жол 3 баған = МҰ-3 нысан 1 жол 3 баған
= МҰ-13 нысан 1.1 жол 1 баған
      2) Қалалық жердегі барлық балалар саны:
      МҰ-6 нысан 2 баған 1.1 жол = МҰ-1 нысан 1 жол 12 баған = МҰ-13 нысан 1.3 жол 1
баған
      3) Ауылдық жердегі барлық балалар саны:
      МҰ-6 нысан 2 баған 1.2 жол = МҰ-1 нысан 1 жол 14 баған = МҰ-13 нысан 1.5 жол 1
баған

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
7-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Мектепке дейінгі ұйымдардың 
педагог кадрларының білім деңгейлері туралы мәліметтер Әкімшілік 



деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz 
сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 7 - МҰ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№
Көрсеткіштердің
атауы

педгогтар
саны, 
адам

білімі бойынша, адам

жоғары 
о қ у  
орнынан
кейінгі

жоғары
білімі 
бар , 
адам

соның 
ішінде 
мектепке
дейінгі 
жоғары 
білімі 
бар

техникалық
ж ә н е  
кәсіби 
білімімен

соның 
ішінде 
мектепке 
дейінгі 
техникалық
ж ә н е  
кәсіби 
білімімен , 
адам

жалпы
орта 
білімі 
бар, 
адам

с о н ы ң  
ішінде 
педсыныпты
аяқтағандар

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1

О б л ы с /
республикалық 
маңызы бар қала
,  а стана  
бойынша 
барлығы

1.1 оның ішінде 
ауылдық жерде

1.2
оның ішінде 
әйелдер (
1қатардан)

1.3
оның ішінде 
жеке меншікте (
1 қатардан)

1.3.1
оның ішінде 
әйелдер (1.3 
қатардан)

1.4
оның ішінде 
ш а ғ ы н  
орталықтарда



1.4.1 оның ішінде 
ауылдық жерде

1.4.2
оның ішінде 
әйелдер (1.4 
қатардан)

1.5
оның ішінде 
жеке меншікте (
1.4 қатардан)

1.5.1
оның ішінде 
әйелдер (1.5 
қатардан)

      Кестенің жалғасы

№
Көрсеткіштердің 
атауы

ағылшын тілін 
меңгеретін 
педагогикалық 
карлардың 
саны

педагогтар, адам

меңгерушілер психологтар
музыкалық
қызметкер

д е н е  
шынықтыру 
нұсқаушылары

көзді 
мамандар

А Б 9 10 11 12 13 14

1

О б л ы с /
республикалық 
маңызы бар қала,
астана бойынша 
барлығы

1.1 оның ішінде 
ауылдық жерде

1.2
оның ішінде 
әйелдер (1 
қатардан)

1.3
оның ішінде 
жеке меншікте (1
қатардан)

1.3.1
оның ішінде 
әйелдер (1.3 
қатардан)

1.4
оның ішінде 
ш а ғ ы н  
орталықтарда

1.4.1 оның ішінде 
ауылдық жерде

1.4.2
оның ішінде 
әйелдер (1.4 
қатардан)

1.5
оның ішінде 
жеке меншікте (
1.4 қатардан)

1.5.1
оның ішінде 
әйелдер (1.5 
қатардан)

      жалғасы



санаты бойынша, адам
ғылыми 
дәрежесі 
бар

барлық келген 
жас мамандар

келісім-шарт мерзімі жасы бойынша, 
адам

белгілінбеген белгіленгенжоғары бірінші екінші санаты
жоқ

3 0  
жасқа
дейін

соның 
ішінде 
бейіндік 
білімімен

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

      Кестенің жалғасы
жасы бойынша, адам

зейнеткерлік
жас

3 0  
жастан 
39 жасқа 
дейін

соның 
ішінде 
бейіндік 
білімімен

4 0  
жастан 
49 жасқа 
дейін

соның 
ішінде 
бейіндік 
білімімен

5 0  
жастан 
59 жасқа 
дейін

соның 
ішінде 
бейіндік 
білімімен

59-дан 
жоғары

соның 
ішінде 
бейіндік 
білімімен

25 26 27 28 29 30 31 32 33

      Жалғасы
жұмыс өтілі, адам

5 жыл және одан 
төмен

келісім-шарт мерзімі 6 жылдан 10 жылға
дейін

келісім-шарт мерзімі 11-ден 15 
жылға 
дейінбелгілінбеген белгіленген белгілінбеген белгіленген

34 35 36 37 38 39 40



      Кестенің жалғасы
жұмыс өтілі, адам

мамандарға деген сұраныс,
адамкелісім-шарт мерзімі 16 жыл және одан да 

көп
келісім-шарт мерзімі

белгілінбеген белгіленген белгілінбеген белгіленген

41 42 43 44 45 46

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Мектепке дейінгі ұйымдардың педагог кадрларының білім деңгейлері туралы 
мәліметтер" (Индекс: № 7-МҰ, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2, 3, 5, 7 бағандар = ∑ 15, 16, 17, 18 бағандар = ∑ 23, 25, 27, 29, 31 
бағандар =∑ 34, 37, 40, 43 әрбір жол үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
8-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Мемлекеттік емес меншік 
түріндегі мектепке дейінгі ұйымдардың желісі мен контингенті туралы 
мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін 



енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер 
қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу 
жылы

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 8 - МҰ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштердің 
атауы

мектепке 
дейінг і  
ұйымдардың 
барлығы, 
бірлік

оның ішінде жеке 
меншік мектепке 
дейінгі ұйымдардар 
бірлік

ондағы 
орындар
, бірлік

балаладың саны,
адам

оның ішінде 
жеке меншік 
балабақшалар,
бірлік

1 
жастан
3 
жасқа 
дейін

3 
жастан 
6 (7 )  
жасқа 
дейін

А Б 1 2 3 4 5 6

1

О б л ы с /
республикалық 
маңызы бар қала, 
астана бойынша 
барлығы

1.1 қалалық жерде

1.2 ауылдық жерде

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштердің атауы

балаладың саны, адам
оның ішінде жеке 
меншік шағын 
орталықтар, бірлік

балаладың саны, адам

1 жастан 
3 жасқа 
дейін

3 жастан 6 (
7) жасқа 
дейін

1 жастан 
3 жасқа 
дейін

3 жастан 6 (
7) жасқа 
дейін

А Б 7 8 9 10 11

1
Облыс/республикалық 
маңызы бар қала, астана 
бойынша барлығы

1.1 қалалық жерде

1.2 ауылдық жерде

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________



Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Мемлекеттік емес меншік түріндегі мектепке дейінгі ұйымдардың желісі мен 
контингенті туралы мәліметтер" (Индекс: № 8-МҰ, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық -логикалық бақылау:
      1 жол = ∑ 1.1 – 1.2 жолдар, әрбір бағанда;
      2 баған = ∑ 6, 9 бағандар, әрбір жолда;
      4 баған = ∑ 7, 10 бағандар, әрбір жолда;
      5 баған = ∑ 8, 11 бағандар, әрбір жолда.
      2. Нысандар арасын бақылау:
      1) Барлық мектепке дейінгі ұйымдар:
      МҰ-8 нысан 1 жол 1 баған = МҰ-1 нысан 1 жол 1 баған = МҰ-13 нысан 1 жол 1 
баған
      2) Қалалық жердегі барлық мектепке дейінгі ұйымдар:
      МҰ-8 нысан 1.1 жол 1 баған = МҰ-1 нысан 11баған 1 жол = МҰ-13 нысан 1.2 жол 1 
баған
      3) Ауылдық жердегі барлық мектепке дейінгі ұйымдар::
      МҰ-8 нысан 1.2 жол 1 баған = МҰ-1 нысан 13 баған 1 жол = МҰ-13 нысан 1.4 жол 1
баған

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
9-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Мектепке дейінгі ұйымдардың 
материалдық базасы туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы



      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 9 - МҰ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№
Көрсеткіштердің
атауы

барлық 
мектепке
дейінгі 
ұйымдар
, бірлік

оның ішінде 
орналасқан а п а т  

жағдайындағы
ыстық
сусыз

суды 
шеттен
әкелу

ж е к е  
жылытумен канализациясыз

типтік бейімделген

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1

О б л ы с /  
республикалық 
маңызы бар қала
,  а стана  
бойынша 
барлығы

1.1 қалалық жерде

1.2 ауылдық жерде

      Кестенің жалғасы

№
Көрсеткіштердің
атауы

ж ы л у  
есептегіші
орнатумен

с у  
өлшеуішімен

автономды 
жылытумен

кедергісіз 
қ о л  
жетімдлікпен
қамтылған 
мектепке 
дейінгі 
ұйымдардың 
саны

А Қ Т  
құрал-жабдықтарымен
қамтылған мектепке 
дейінгі ұйымдардың 
саны (жеке  
компьютерлер, 
мультимедиялық 
проекторлар, 
с е н с о р л ы  
интерактивті тақталар
және компьютерлық 
дамыту ойындары)

электрондық 
үк імет  
порталы 
арқылы 
мемлекеттік 
көрсетілетін 
қызметтермен
қамтылған 
мектепке 
дейінгі  
ұйымдардың 
саны

А Б 9 10 11 12 13 14

1

О б л ы с /  
республикалық 
маңызы бар қала
,  а стана  
бойынша 
барлығы

1.1 қалалық жерде



1.2 ауылдық жерде

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Мектепке дейінгі ұйымдардың материалдық базасы туралы мәліметтер" (
Индекс:№ 9-МҰ, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық -логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2 және 3 бағандар әрбір жол үшін;
      1 жол = ∑ 1.1 және 1.2 жолдар әрбір баған үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
11-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Арнайы мектепке дейінгі 
ұйымдар туралы мәліметтер. Педагогикалық құрамы туралы мәліметтер 
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 11 - МҰ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан



      1-бөлім

№ Көрсеткіштердің
атауы

барлығы

сөйлеу 
қабілеті 
бұзылыстары
б а р  
балаларға 
арналған 
барлық 
мектепке 
дейінгі 
ұйымдар, 
бірлік

есту қабілеті 
бұзылған балаларға
арналған барлық 
мектепке дейінгі 
ұйымдар, бірлік

көру қабілеті 
бұзылған 
балаларға 
арналған барлық 
мектепке дейінгі 
ұйымдар, бірлік

тірек-қозғалыс
аппаратының 
функциялары 
бұзылған 
балаларға 
арналған 
барлық  
мектепке 
дейінгі  
ұйымдар, 
бірлік

ақыл-ойының
д а м у ы  
кенжелеп 
қалған  
барлық 
мектепке 
дейінгі 
ұйымдар, 
бірлік

психологиялық
д а м у ы  
тежелген 
балаларға 
арналған 
б а р л ы қ  
мектепке 
дейінг і  
ұйымдар, 
бірлік

естімейтін

нашар 
еститін (
кейіннен
естімей 
саңырау 
болып 
қалған)

к ө з і  
көрмейтін

нашар 
көретін

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

арнайымектепке
д е й і н г і  
ұйымдарсаны, 
бірлік

1.1
оның ішінде 
топтар саны, 
бірлік

1.2
оның ішінде 
балалардың 
саны, адам

1.3

ерекше білім 
б е р у  
қажеттіліктері 
бар балаларға 
жағдай жасаған, 
мектепке дейінгі
тәрбиелеу және 
оқытумен 
қамтылған 
балалардың 
саны, адам

      2- бөлім

№ Көрсеткіштердің
атауы

педагогикалық қызметкерлер, адам арнайы педагогтар, адам

барлығы
оның ішінде 
дефектологиялық
білімі бар

ондағы 
қосымша 
жұмыс 
істейтіндер

дефектолог логопед тифлопедагог сурдопедагог олигофренопедагог

А В 1 2 3 4 5 6 7 8

1
а р н а й ы  
мектепке дейінгі
ұйымдарында

ерекше білім 
б е р у  
қажеттіліктері 
е р е к ш е  



1.1 балаларды 
тәрбиелеу және 
оқыту үшін 
жағдай жасаған 
мектепке дейінгі
ұйымдарында

      Кестенің жалғасы

№
Көрсеткіштердің
атауы

мамандар, 
адам

кадрлар қажеттілігі, адам

ондағы 
қосымша 
жұмыс 
істейтіндер

дефектолог логопед тифлопедагог сурдопедагог олигофренопедагог психолог әлеуметтік
педагог

А В 11 12 13 14 15 16 17 18

1
а р н а й ы  
мектепке дейінгі
ұйымдарында

1.1

ерекше білім 
б е р у  
қажеттіліктері 
е р е к ш е  
балаларды 
тәрбиелеу және 
оқыту үшін 
жағдай жасаған 
мектепке дейінгі
ұйымдарында

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Арнайы мектепке дейінгі ұйымдар туралы мәліметтер. Педагогикалық құрамы 
туралы мәліметтер" (Индекс: № 11-МҰ, кезеңділігі –жылдық)

      1. Аталған әкімшілік есеп нысанын толтыру мақсатында төмендегідей анықтамалар 
қолданылады:
      1) Педагог қызметкер - "Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі 
штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар 



лауазымдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 
жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысымен бекітілген педагог қызметкерлер мен оларға 
теңестірілген адамдар лауазымдарының  көрсетілген лауазымдағы тұлға.тізбесінде
      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      2 жол = ∑ 2 – 11 бағандар;
      1.1 жол = ∑ 2 – 11 бағандар;
      1.2 жол = ∑ 2 – 11 бағандар;
      1.3 жол = ∑ 2 – 11 бағандар;

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
12-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан 5-6 (7) жастағы балаларды 
міндетті мектепалды даярлықпен қамту туралы мәліметтер Әкімшілік 
деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz 
сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 12- МҰ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№
Көрсеткіштердің
атауы

мектепалды 
топтары бар 
балабақшалардың
саны, бірлік

оның 
ішінде 
мектепке
дейінгі 
топтар, 
бірлік

мектепалды
топтары 
бар шағын 
орталықтар
с а н ы ,  
бірлік

оның 
ішінде 
мектепке
дейінгі 
топтар, 
бірлік

мектепалды
сыныптары
б а р  
мектептер 
с а н ы ,  
бірлік

оның 
ішінде 
мектепке 
дейінгі 
сыныптар
, бірлік

барлық 
5-6 (7) 
жастағы
балалар
, адам

мектепалды 
сыныптардағы
5 - 6  ( 7 )  
жастағы 
балалар саны, 
адам

мектепалды
даярлықпен
5-6 (7) 
жастағы 
балаларды 
қамту %

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

О б л ы с /  
республикалық 
маңызы бар қала
,  а стана  



бойынша 
барлығы

1.1
оның ішінде, 
балалардың 
саны адам

х х х

1.2
оның ішінде 
педагогтар саны
,

х х х

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
5-6 (7) жастағы балаларды міндетті мектепалды даярлықпен қамту туралы 
мәліметтер (Индекс: № 12-МҰ, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      8 баған= ∑ 1, 3 ,5 бағандар, 1.1 жол үшін.
      2. Нысандар арасын бақылау:
      1) Мектепалды топтары бар мектепке дейінгі ұйымдар:
      МҰ-12 нысан 1-3 баған 1 жол = РИК-76 нысан (4 бөлім) 1 баған 2 жол
      2) Мектепалды сыныптары бар мектептер:
      МҰ-12 нысан 5 баған 1 жол = РИК-76 нысан (4 бөлім) 1 баған 3 жол
      3) Мектепке дейінгі ұйымдарындағы мектепалды топтардағы балалар саны:
      МҰ-12 нысан 1-3 баған 1.1 жол = МҰ-3 нысан (2 бөлім) 1баған 1.1-1.3 жол = РИК-
76 нысан (4 бөлім) 2 баған 2 жол
      4) Мектептегі мектепалды сыныптардағы балалар саны:
      МҰ-12 нысан 5 баған 1.1 жол = МҰ-3 нысан (2 бөлім) 1 баған 1.5 жол = РИК-76 
нысан (4 бөлім) 2 баған 3 жол
      9 баған – мектепалды даярлықпен 5-6(7) жастағы балаларды қамтуды есептеу үшін:
      5-7 жастағы балалардың санынан – 7 баған (шартты белгісі- G) мектептегі 
бастауыш сыныптарындағы 5-6(7) жастағы балалардың санын аламыз. Мектепалды 
даярлықпен қамтылған 5-6(7) жастағы балалар санын - 8 баған (шартты белгісі- F) 
мектепалды даярлық қамтуға жататын 5-6(7) жастағы балалар санына бөлеміз (шартты 
белгісі- G).
      Есептеу формуласы:



      H = G / F * 100%
      H – мектепалды даярлықпен қамтылған 5-6(7) жастағы балалардың үлесі.
      Ескерту: Х – берілген айқындама толтырылмайды.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
13-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Балабақшалардан басқа 
балабақшалар желісі және балалардың контингенті туралы мәліметтер 
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 13- МҰ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№
Көрсеткіштердің
атауы

мектепке 
дейінгі 
ұйымдардың
барлығы, 
бірлік

оның ішінде 
ш а ғ ы н  
орталықтардың
саны, бірлік

мектепке 
дейінгі 
ұйымдардың
жалпы 
санынан 
қ а м т у  
пайызы

оның ішінде шағын орталықтар, бірлік

мектепке 
дейінгі 
ұйымдарда

мектептерде
б а с қ а  
ұйымдардың
жанында

жекеменшік

А Б 1 2 3 4 5 6 7

1

О б л ы с /  
республикалық 
маңызы бар қала
,  а стана  
бойынша 
барлығы

1.1 балалардың 
саны, адам

Х



1.2 қалалық жерде, 
бірлік

Х

1.2.1
балалардың 
саны, адам

Х

1.3
ауылдық жерде, 
бірлік

Х

1.3.1 балалардың 
саны, адам

Х

2

толық күн 
қатысумен 
ш а ғ ы н  
орталықтары, 
бірлік

2.1
балалардың 
саны, адам

Х

2.2 қалалық жерде, 
бірлік

Х

2.2.1 балалардың 
саны, адам

Х

2.3
ауылдық жерде, 
бірлік

Х

2.3.1
балалардың 
саны, адам

Х

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Балабақшалардан басқа балабақшалар желісі және балалардың контингенті 
туралы мәліметтер" (Индекс: № 13-МҰ, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      2 баған = ∑ 4, 5, 6, 7 бағандар, әрбір жол үшін;
      1 жол = ∑ 1.2 және 1.3 жолдар, әрбір баған үшін;
      1.1 жол = ∑ 1.2.1 және 1.3.1 жолдар, әрбір баған үшін;
      2 жол = ∑ 2.2 және 2.3 жолдар, әрбір баған үшін;
      2.1 жол = ∑ 2.2.1 және 2.3.1 жолдар әрбір баған үшін.
      2. Нысандар арасын бақылау:
      1) Барлық мектепке дейінгі ұйымдар:



      МҰ-13 нысан 1 жол 1 баған = МҰ-1 нысан 1 жол 1 баған = МҰ-8 нысан 1 жол 1 
баған
      2) Қалалық жердегі барлық мектепке дейінгі ұйымдар:
      МҰ-13 нысан 1.2 жол 1 баған = МҰ-1 нысан 11 жол 1 баған = МҰ-8 нысан 1.1 жол 1
баған
      3) Ауылдық жердегі барлық мектепке дейінгі ұйымдар:
      МҰ-13 нысан 1.3 жол 1 баған = МҰ-1 нысан 13 жол 1 баған = МҰ-8 нысан 1.2 жол 1
баған
      4) Барлық балалар саны:
      МҰ-13 нысан 1.1 жол 1 баған = МҰ-1 нысан 1 жол 3 баған = МҰ-3 нысан 1 жол 3 
баған = МҰ-6 нысан 1 жол 2 баған
      5) Қалалық жердегі барлық балалар саны:
      МҰ-13 нысан 1.2.1 жол 1 баған = МҰ-1 нысан 1 жол 12 баған = МҰ-6 нысан 1.1 жол
2 баған
      6) Ауылдық жердегі барлық балалар саны:
      МҰ-13 нысан 1.3.1 жол 1 баған = МҰ-1 нысан 1 жол 14 баған = МҰ-6 нысан 1.2 жол
2 баған
      7) Барлық шағын орталықтардың саны:
      МҰ-13 нысан 1.1 жол 2 баған = МҰ-3 нысан 1.3 жол 3 баған
      8) Ауылдық жердегі барлық балалар саны::
      МҰ-13 нысан 1.3 жол 2 баған = МҰ-3 нысан 1.4 жол 3 баған
      3 баған – мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан мектепке дейінгі шағын 
орталықтардың үлесін есептеу үшін қажет:
      шағын орталықтар санын – 2 бағанды (шартты белгісі- G) мектепке дейінгі 
ұйымдардың жалпы санына бөлеміз –1 баған 1 жол;
      1 баған (шартты белгісі - F)
      Есептеу формуласы:
      H = G / F * 100
      H – мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан мектепке дейінгі шағын 
орталықтардың үлесі.
      Ескерту: Х – берілген айқындама толтырылмайды.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
14-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Балалардын мемлекеттік 
мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының кезектілігі туралы мәліметтер 



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 14 - МҰ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштердің атауы
0-6 жастан балабақшаларда 
кезекте тұрған балалардың 
саны, адам

соның ішінде 1-6 
жастағы балалар 
саны, адам

оның ішіндегі 3-6 
жастағы балалар 
саны, адам

А Б 1 2 3

1
Облыс/ республикалық 
маңызы бар қала, астана 
бойынша барлығы

1.1 қалалық жерде

1.2 ауылдық жерде

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Балалардын мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының кезектілігі
туралы мәліметтер" (Индекс: № 14-МҰ, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 жол = ∑ 1.1 және 1.2 жолдар, әрбір баған үшін.



 
Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
15-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Мектепке дейінгі ұйымдардың 
ашылуын және жабылуын мониторинглеу туралы мәліметтер Әкімшілік 
деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz 
сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 15 - МҰ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№
Көрсеткіштердің
атауы

республикалық
бюджеттен 
құрылғандар

жергілікті 
бюджеттен 
құрылғандар

мемлекеттік 
жеке-меншік
әріптестік

жекешелендіргендер
де

ж а л ғ а  
алынған жеке
тұрған  
коммуналдық
меншіктегі 
босатылған 
ғимараттар

мектеп 
жанында 
шағын 
орталықтар
, бірлік

шағын 
орталықтар
, бірлік

А Б 1 2 3 4 5 6 7

1 Ашылған

1.1 оның ішінде 
орындар

2 жабылған

2.1
оның ішінде 
орындар

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________



Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Мектепке дейінгі ұйымдардың ашылуын және жабылуын мониторинглеу 
туралы мәліметтер"
(Индекс: № 15-МҰ, кезеңділігі –жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
17-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қосымша білім беру 
ұйымдарының желісі туралы мәліметтер. Қосымша білім беру ұйымдарының 
контингенті туралы мәліметтер. Жас санаты және әлеуметтік мәртебесі 
бойынша оқушылардың контингенті Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № МТМ-1 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1-тарау

№ Көрсеткіштер
атауы

оқушылар сарайлары жас натуралистер станциялары

оқушылар
сарайлары

оқушылар
үйлері

шығармашылық
орталықтары комплекстер

балалар мен 
жасөспірімдер
орталықтары

ж а с  
натуралистер
станциялары

балалар 
экологиялық
орталығы

биологиялық
орталық



А В 1 2 3 4 5 6 7 8

1

барлық 
қосымша 
білім беру 
ұйымдары, 
бірлік

1.1
білім беру 
жүйесінде, 
бірлік

1.1.1
оның ішінде 
мемлекеттік

1.1.2

оның ішінде 
ауылдық 
жерде (1.1 
жолдан)

1.1.3
оның ішінде 
қазақ тілінде 
(1.1 жолдан)

1.1.4 аралас (1.1 
жолдан)

1.2

мәдениет 
және спорт 
жүйесінде, 
бірлік

1.2.1
оның ішінде 
мемлекеттік

1.2.2

оның ішінде 
ауылдық 
жерде (1.2 
жолдан)

1.2.3
оның ішінде 
қазақ тілінде 
(1.2 жолдан)

1.2.4
аралас (1.2 
жолдан)

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштер
атауы

жас техниктер 
станциялары

жас туристер станциялары балалар аула клубтары балалар өнер мектептері

балалар және 
жасөспірімдер 
техникалық 
шығармашылық
мектептері

ж а с  
туристер 
станциялары

балалар-жасөспірімдер
туризм орталықтары аулалық әскери-патриоттық

клубтардың
б а с қ а  
түрлері

музыкалық

А В 12 13 14 15 16 17 18

1

барлық 
қосымша 
білім беру 
ұйымдары, 
бірлік



1.1
білім беру 
жүйесінде, 
бірлік

1.1.1 оның ішінде 
мемлекеттік

1.1.2

оның ішінде 
ауылдық 
жерде (1.1 
жолдан)

1.1.3
оның ішінде 
қазақ тілінде 
(1.1 жолдан)

1.1.4 аралас (1.1 
жолдан)

1.2

мәдениет 
және спорт 
жүйесінде, 
бірлік

1.2.1 оның ішінде 
мемлекеттік

1.2.2

оның ішінде 
ауылдық 
жерде (1.2 
жолдан)

1.2.3
оның ішінде 
қазақ тілінде 
(1.2 жолдан)

1.2.4 аралас (1.2 
жолдан)

      Кестенің жалғасы

№
Көрсеткіштер
атауы

балалар сауықтыру орталықтары

балалар-жасөспірімдер
спорттық мектептері

олимпиадалық 
резервтегі 
мамандандырылған
б а л а л а р -  
жасөспірімдер 
спорттық  
мектептері

орталықтар кешендер

қ а л а  
сыртындағы
сауықтыру 
лагері

күндізгі уақытта 
ұйымдастырылатын
лагерлер

палаталық
киіз
үй

А В 22 23 24 25 26 27 28 29

1

барлық 
қосымша 
білім беру 
ұйымдары, 
бірлік

1.1
білім беру 
жүйесінде, 
бірлік

1.1.1 оның ішінде 
мемлекеттік



1.1.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде (1.1 
жолдан)

1.1.3
оның ішінде 
қазақ тілінде 
(1.1 жолдан)

1.1.4
аралас (1.1 
жолдан)

1.2

мәдениет 
және спорт 
жүйесінде, 
бірлік

1.2.1
оның ішінде 
мемлекеттік

1.2.2

оның ішінде 
ауылдық 
жерде (1.2 
жолдан)

1.2.3
оның ішінде 
қазақ тілінде 
(1.2 жолдан)

1.2.4
аралас (1.2 
жолдан)

      2-тарау

№ Көрсеткіштер
атауы

оқушылар сарайлары жас натуралистер станциялары

оқушылар
сарайлары

оқушылар
үйлері

шығармашылық
орталықтары комплекстер

балалар мен 
жасөспірімдер
орталықтары

ж а с  
натуралистер
станциялары

балалар 
экологиялық
орталығы

биологиялық
орталық

А В 1 2 3 4 5 6 7 8

1
барлық 
оқушылар 
саны, адам

1.1
білім беру 
жүйесінде, 
адам

1.1.1 оның ішінде 
мемлекеттік

1.1.2
оның ішінде 
қыздар (1.1 
жолдан)

1.1.3

оның ішінде 
ауылдық 
жерде (1.1 
жолдан)

1.1.4
оның ішінде 
қазақтар (1.1 
жолдан)



1.1.5

оның ішінде 
қазақ тілінде 
оқитын (1.1 
жолдан)

1.1.6
оның ішінде 
аралас (1.1 
жолдан)

1.2

мәдениет 
және спорт 
жүйесінде, 
адам

1.2.1 оның ішінде 
мемлекеттік

1.2.2
оның ішінде 
қыздар (1.2 
жолдан)

1.2.3

оның ішінде 
ауылдық 
жерде (1.2 
жолдан)

1.2.4
оның ішінде 
қазақтар (1.2 
жолдан)

1.2.5

оның ішінде 
қазақ тілінде 
оқитын (1.2 
жолдан)

1.2.6
оның ішінде 
аралас (1.2 
жолдан)

      Кестенің жалғасы

№
Көрсеткіштер
атауы

жас техниктер 
станциялары

жас туристер станциялары балалар аула клубтары балалар өнер мектептері

балалар және 
жасөспірімдер 
техникалық 
шығармашылық
мектептері

ж а с  
туристер 
станциялары

балалар-жасөспірімдер
туризм орталықтары

аулалық әскери-патриоттық
клубтардың
б а с қ а  
түрлері

музыкалық

А В 12 13 14 15 16 17 18

1
барлық 
оқушылар 
саны, адам

1.1
білім беру 
жүйесінде, 
адам

1.1.1 оның ішінде 
мемлекеттік



1.1.2 оның ішінде 
қыздар (1.1 
жолдан)

1.1.3

оның ішінде 
ауылдық 
жерде (1.1 
жолдан)

1.1.4
оның ішінде 
қазақтар (1.1 
жолдан)

1.1.5

оның ішінде 
қазақ тілінде 
оқитын (1.1 
жолдан)

1.1.6
оның ішінде 
аралас (1.1 
жолдан)

1.2

мәдениет 
және спорт 
жүйесінде, 
адам

1.2.1 оның ішінде 
мемлекеттік

1.2.2
оның ішінде 
қыздар (1.2 
жолдан)

1.2.3

оның ішінде 
ауылдық 
жерде (1.2 
жолдан)

1.2.4
оның ішінде 
қазақтар (1.2 
жолдан)

1.2.5

оның ішінде 
қазақ тілінде 
оқитын (1.2 
жолдан)

1.2.6
оның ішінде 
аралас (1.2 
жолдан)

      Кестенің жалғасы

№
Көрсеткіштер
атауы

балалар сауықтыру орталықтары

балалар-жасөспірімдер
спорттық мектептері

олимпиадалық 
резервтегі 
мамандандырылған
б а л а л а р -  
жасөспірімдер 
спорттық  
мектептері

орталықтар кешендер

қ а л а  
сыртындағы
сауықтыру 
лагері

күндізгі уақытта 
ұйымдастырылатын
лагерлер

палаталық
киіз
үй

А В 22 23 24 25 26 27 28 29



1 барлық 
оқушылар 
саны, адам

1.1
білім беру 
жүйесінде, 
адам

1.1.1 оның ішінде 
мемлекеттік

1.1.2
оның ішінде 
қыздар (1.1 
жолдан)

1.1.3

оның ішінде 
ауылдық 
жерде (1.1 
жолдан)

1.1.4
оның ішінде 
қазақтар (1.1 
жолдан)

1.1.5

оның ішінде 
қазақ тілінде 
оқитын (1.1 
жолдан)

1.1.6
оның ішінде 
аралас (1.1 
жолдан)

1.2

мәдениет 
және спорт 
жүйесінде, 
адам

1.2.1
оның ішінде 
мемлекеттік

1.2.2
оның ішінде 
қыздар (1.2 
жолдан)

1.2.3

оның ішінде 
ауылдық 
жерде (1.2 
жолдан)

1.2.4
оның ішінде 
қазақтар (1.2 
жолдан)

1.2.5

оның ішінде 
қазақ тілінде 
оқитын (1.2 
жолдан)

1.2.6
оның ішінде 
аралас (1.2 
жолдан)

      3-тарау



№ Көрсеткіштер 
атауы

оқушылар сарайлары жас натуралистер станциялары

оқушылар
сарайлары

оқушылар
үйлері

шығармашылық
орталықтары комплекстер

балалар мен 
жасөспірімдер
орталықтары

ж а с  
натуралистер
станциялары

балалар 
экологиялық
орталығы

биологиялық
орталық

А В 1 2 3 4 5 6 7 8

1
б а р л ы қ  
оқушылар саны, 
адам

1.1 білім беру 
жүйесінде, адам

1.1.1
6-10 жастағы 
оқушылар (1.1 
жолдан)

1.1.2
11-15 жастағы 
оқушылар (1.1 
жолдан)

1.1.3
16-18 жастағы 
оқушылар (
1.1жолдан)

1.1.4

ата-анасының 
қамқорлығынсыз
қалған балалар (
1.1 жолдан)

1.1.5 жетім балалар (
1.1 жолдан)

1.1.6

денсаулығы 
бойынша, 
ерекше білім 
б е р у  
қажеттіліктері 
бар балалар (1.1 
жолдан)

1.1.7
аз қамтылған 
балалар (1.1 
жолдан)

1.2
мәдениет және 
спорт жүйесінде,
адам

1.2.1
6-10 жастағы 
оқушылар (1.2 
жолдан)

1.2.2
11-15 жастағы 
оқушылар (1.2 
жолдан)

1.2.3
16-18 жастағы 
оқушылар (1.2 
жолдан)



1.2.4
ата-анасының 
қамқорлығынсыз
қалған балалар (
1.2 жолдан)

1.2.5
жетім балалар (
1.2 жолдан)

1.2.6

денсаулығы 
бойынша, 
ерекше білім 
б е р у  
қажеттіліктері 
бар балалар (1.2 
жолдан)

1.2.7
аз қамтылған 
балалар (1.2 
жолдан)

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштер 
атауы

жас техниктер 
станциялары

жас туристер станциялары балалар аула клубтары балалар өнер мектептері

балалар және 
жасөспірімдер 
техникалық 
шығармашылық
мектептері

ж а с  
туристер 
станциялары

балалар-жасөспірімдер
туризм орталықтары аулалық әскери-патриоттық

клубтардың
б а с қ а  
түрлері

музыкалық

А В 12 13 14 15 16 17 18

1
б а р л ы қ  
оқушылар саны, 
адам

1.1
білім беру 
жүйесінде, адам

1.1.1
6-10 жастағы 
оқушылар (1.1 
жолдан)

1.1.2
11-15 жастағы 
оқушылар (1.1 
жолдан)

1.1.3
16-18 жастағы 
оқушылар (
1.1жолдан)

1.1.4

ата-анасының 
қамқорлығынсыз
қалған балалар (
1.1 жолдан)

1.1.5
жетім балалар (
1.1 жолдан)

1.1.6

денсаулығы 
бойынша, 
ерекше білім 
б е р у  



қажеттіліктері 
бар балалар (1.1 
жолдан)

1.1.7
аз қамтылған 
балалар (1.1 
жолдан)

1.2
мәдениет және 
спорт жүйесінде,
адам

1.2.1
6-10 жастағы 
оқушылар (1.2 
жолдан)

1.2.2
11-15 жастағы 
оқушылар (1.2 
жолдан)

1.2.3
16-18 жастағы 
оқушылар (1.2 
жолдан)

1.2.4

ата-анасының 
қамқорлығынсыз
қалған балалар (
1.2 жолдан)

1.2.5 жетім балалар (
1.2 жолдан)

1.2.6

денсаулығы 
бойынша, 
ерекше білім 
б е р у  
қажеттіліктері 
бар балалар (1.2 
жолдан)

1.2.7
аз қамтылған 
балалар (1.2 
жолдан)

      Кестенің жалғасы

№
Көрсеткіштер 
атауы

балалар сауықтыру орталықтары

балалар-жасөспірімдер
спорттық мектептері

олимпиадалық 
резервтегі 
мамандандырылған
б а л а л а р -  
жасөспірімдер 
спорттық  
мектептері

орталықтар кешендер

қ а л а  
сыртындағы
сауықтыру 
лагері

күндізгі уақытта 
ұйымдастырылатын
лагерлер

палаталық
киіз
үй

А В 22 23 24 25 26 27 28 29

1
б а р л ы қ  
оқушылар саны, 
адам

1.1 білім беру 
жүйесінде, адам



1.1.1 6-10 жастағы 
оқушылар (1.1 
жолдан)

1.1.2
11-15 жастағы 
оқушылар (1.1 
жолдан)

1.1.3
16-18 жастағы 
оқушылар (
1.1жолдан)

1.1.4

ата-анасының 
қамқорлығынсыз
қалған балалар (
1.1 жолдан)

1.1.5
жетім балалар (
1.1 жолдан)

1.1.6

денсаулығы 
бойынша, 
ерекше білім 
б е р у  
қажеттіліктері 
бар балалар (1.1 
жолдан)

1.1.7
аз қамтылған 
балалар (1.1 
жолдан)

1.2
мәдениет және 
спорт жүйесінде,
адам

1.2.1
6-10 жастағы 
оқушылар (1.2 
жолдан)

1.2.2
11-15 жастағы 
оқушылар (1.2 
жолдан)

1.2.3
16-18 жастағы 
оқушылар (1.2 
жолдан)

1.2.4

ата-анасының 
қамқорлығынсыз
қалған балалар (
1.2 жолдан)

1.2.5
жетім балалар (
1.2 жолдан)

1.2.6

денсаулығы 
бойынша, 
ерекше білім 
б е р у  
қажеттіліктері 
бар балалар (1.2 
жолдан)



1.2.7
аз қамтылған 
балалар (1.2 
жолдан)

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Қосымша білім беру ұйымдарының желісі туралы мәліметтер. Қосымша білім 
беру ұйымдарының контингенті туралы мәліметтер. Жас санаты және 
әлеуметтік мәртебесі бойынша оқушылардың контингенті" (Индекс: № МТМ-1,
кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалықбақылау:
      1-тарау
      32 баған = ∑ 1-31 бағандар, әрбір жол үшін
      1 жол = ∑ 1.1, 1.2 жолдар, әрбір баған үшін
      2-тарау
      1 жол = ∑ 1.1, 1.2 жолдар, әрбір баған үшін.
      3-тарау
      32 баған = ∑ 1-31 бағандар, әрбір жол үшін
      1 жол = ∑ 1.1, 1.2 жолдар, әрбір баған үшін.
      1.1 жол = ∑ 1.1.1-1.1.3 жолдар, әрбір баған үшін.
      1.2 жол = ∑ 1.2.1-1.2.3 жолдар, әрбір баған үшін.
      2. Нысандар арасын бақылау:
      Барлық оқушылар саны:
      МТМ-1 нысан 2 тарау 1 жол 32 баған = МТМ-1 нысан 3 тарау 1 жол 32 баған = 
МТМ-2 нысан 2 тарау 1 жол = ∑ 1-19 бағандар, әрбір жол үшін

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
18-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Балаларға арналған қосымша 
білім беру ұйымдарының қоры туралы мәліметтер. Балаларға арналған 



қосымша білім беру ұйымдарының бірлестіктері туралы мәліметтер. Балаларға 
арналған қосымша білім беру ұйымдарының педагогикалық кадрлары туралы 
мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін 
енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер 
қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу 
жылы

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № МТМ-2 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1-тарау

№ Көрсеткіштер 
атауы

барлық қосымша білім 
беру ұйымдары, бірлік

ғимарат типі ғимараттың техникалық жағдайы

типтік бейімделген апаттық

күрделі 
жөндеуді 
қажет  
ететін

ағымдық 
жөндеуді 
қажет  
ететін

А В 1 2 3 4 5 6

1 барлығы

1.1 оның ішінде 
ауылдық

1.2
білім беру 
жүйесінде

1.2.1 оның ішінде 
ауылдық

1.3 мәдениет және 
спорт жүйесінде

1.3.1 оның ішінде 
ауылдық

      Кестенің жалғасы

№
Көрсеткіштер 
атауы

турникеті бар 
ұйымдардың саны, 
бірлік

кітапханалары бар 
ұйымдардың саны, 
бірлік

мұражайы бар 
ұйымдардың саны, 
бірлік

лагері бар 
ұйымдардың саны
, бірлік

А В 7 8 9 10

1 барлығы



1.1 оның ішінде 
ауылдық

1.2
білім беру 
жүйесінде

1.2.1
оның ішінде 
ауылдық

1.3
мәдениет және 
с п о р т  
жүйесінде

1.3.1 оның ішінде 
ауылдық

      2-тарау

№
Көрсеткіштер 
атауы

үйірмелер (секциялар, сыныптар)

көркемөнерлік-эстетикалық сәндік-қолданбалы техникалық экологиялық туристік-өлкетанулық

А В 1 2 3 4 5

1 барлығы , бірлік

1.1
ондағы балалар, 
адам

1.1.1 оның ішінде 
ауылдық

2

білім 
б е р у  
жүйесінде

барлығы
, бірлік

2.1
ондағы 
балалар,
адам

2.1.1
оның 
ішінде 
ауылдық

3

мәдениет 
ж ә н е  
спорт 
жүйесінде

барлығы
, бірлік

3.1
ондағы 
балалар,
адам

3.1.1
оның 
ішінде 
ауылдық

      Кестенің жалғасы

№
Көрсеткіштер 
атауы

үйірмелер (секциялар, сыныптар)

әлеуеттік
спорт 
түрлері

теннис

күрес (
барлық
түрлері
)

қысқы 
түрлері

ұлттық 
ойындар

шахматтық-шашкалық

1 - 8  
бағандарда 
көрсетілмеген
секциялар

9 - 1 7  
бағандарда 
көрсетілмеген
үйірмелер

А В 12 13 14 15 16 17 18 19

1 барлығы , бірлік

1.1 ондағы балалар, 
адам



1.1.1 оның ішінде 
ауылдық

2

білім 
б е р у  
жүйесінде

барлығы
, бірлік

2.1
ондағы 
балалар,
адам

2.1.1
оның 
ішінде 
ауылдық

3

мәдениет 
ж ә н е  
спорт 
жүйесінде

барлығы
, бірлік

3.1
ондағы 
балалар,
адам

3.1.1
оның 
ішінде 
ауылдық

      3-тарау

№
Көрсеткіштер
атауы барлығы

қосымша білім беру ұйымдарындағы штаттағы педагогтар саны адам

білімі біліктілігі

жоғары 
о қ у  
орнынан
кейінгі 
білім

жоғары 
педагогикалық

техникалық 
және кәсіби (
педагогикалық
)

жоғары
кәсіби

техникалық
ж ә н е  
кәсіби

жалпы
орта

жоғарғы
санат

1 
санат

2 
санат

санаты
жоқтар

А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Барлығы

1.1 оның ішінде 
ауылдық

1.2 білім беру 
жүйесінде

1.2.1 оның ішінде 
ауылдық

1.3
мәдениет 
және спорт 
жүйесінде

1.3.1
оның ішінде 
ауылдық

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштер
атауы

қосымша білім беру 
ұйымдарындағы штаттағы 
педагогтар саны адам

жас мамандар (ағымдағы жылдың педагогикалық жоғары оқу орны 
мен колледждердің түлектері), адам

кадрлардың
қажеттілігі,
адам

жасы бойынша

барлығы

білімі

жоғары 
о қ у  

техникалық 
және кәсіби (



3 0  
жастан
төмен

30-
39 
жас

40-
49 
жас

50-
59 
жас

5 9  
жастан
жоғары

орнынан
кейінгі 
білім

жоғары 
педагогикалық

педагогикалық
)

жоғары
кәсіби

техникалық
ж ә н е  
кәсіби

А В 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Барлығы

1.1 оның ішінде 
ауылдық

1.2 білім беру 
жүйесінде

1.2.1
оның ішінде 
ауылдық

1.3
мәдениет 
және спорт 
жүйесінде

1.3.1
оның ішінде 
ауылдық

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының қоры туралы 
мәліметтер. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының 
бірлестіктері туралы мәліметтер. Балаларға арналған қосымша білім беру 
ұйымдарының педагогикалық кадрлары туралы мәліметтер" (Индекс: № МТМ-
2, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалықбақылау:
      1-тарау
      1 жол =∑ 1.2, 1.3 жолдар, әрбір баған үшін
      1.1 жол =∑ 1.2.1, 1.3.1 жолдар, әрбір баған үшін
      1 баған =∑ 2, 3 бағандар, әрбір жол үшін
      2-тарау
      1 жол =∑ 2, 3 жолдар, әрбір баған үшін
      1.1 жол =∑ 2.1, 3.1 жолдар, әрбір баған үшін
      1.1.1 жол =∑ 2.1.1, 3.1.1 жолдар, әрбір баған үшін
      3-тарау



      1 жол =∑ 1.2, 1.3 жолдар, әрбір баған үшін
      1.1 жол =∑ 1.2.1, 1.3.1 жолдар, әрбір баған үшін
      1 баған = ∑ 2-7 бағандарының =∑ 8-11 бағандарының = ∑ 12-16 бағандар әрбір жол 
үшін
      17 баған = ∑ 18-22 бағандар әрбір жол үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
19-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Республикалық білім беру 
ұйымдарының аудандық, қалалық және облыстық жасөспірімдер бірлестігі, 
іс-шаралар, жобалар және оқушылардың өзін-өзі басқару органы туралы 
мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін 
енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер 
қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу 
жылы

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № МТМ-3 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

"Жас Ұлан" республикалық 
ұйымы

"Жас Қыран" республикалық 
ұйымы

Қазақстанның скауттық 
қозғалысы ұйымы

мүшелер
саны, 
адам

жетекшілер
саны, адам

тәрбиелік 
жобалардың
саны, бірлік

мүшелер
саны, 
адам

жетекшілер
саны, адам

тәрбиелік 
жобалардың
саны, бірлік

мүшелер
саны, 
адам

жетекшілер
саны, адам

тәрбиелік 
жобалардың
саны, бірлік

А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

О б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы



      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

1-12 бағандарында көрсетілмеген 
жасөспірімдербалалардың 
қоғамдық бірлестіктері

мектептегі 
профилактикалық
кеңестер

жоғары сынып 
оқушыларының 
аудандық, 
қалалық,  
облыстық 
кеңестері, жастар 
парламенті, 
б а л а л а р  
маслихаты және 
тағы да басқалары

"Рухани жаңғыру
" 
бағдарламасының
"Тәрбиежәне 
білім" кіші 
бағдарламасын 
іске асыру 
шеңберінде 
іс-шараларға 
қатысқан 
оқушылардың 
саны

республикалық 
балалар-жасөспірімдер
с п о р т т ы қ  
жарыстарымен (
о қ у ш ы л а р  
Спартакиадасы және 
тағы басқа) қамтылған
оқушылардың саны

мүшелер
саны, 
адам

жетекшілер
саны, адам

тәрбиелік 
жобалардың
саны, бірлік

кеңестер
саны, 
бірлік

мүшелер
саны, 
адам

кеңестер
саны, 
бірлік

мүшелер
саны, 
адам

А В 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

О б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Республикалық білім беру ұйымдарының аудандық, қалалық және облыстық 
жасөспірімдер бірлестігі, іс-шаралар, жобалар және оқушылардың өзін-өзі 
басқару органы туралы мәліметтер"
(Индекс: № МТМ-3, кезеңділігі –жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
20-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Кешкі (ауысымдық) 
мектептердің жиынтық есебі. Мектептер, сыныптар, оқушылар туралы жалпы 
мәліметтер. Кешкі мектептердің қоры туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді 



жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 20-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № КА-1 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1-тарау

№ Көрсеткіштер атауы
мектептер
саны, 
бірлік

сыныптар
саны, 
бірлік

барлығы 
оқушылар
, адам

оның ішінде оқитын
оқыту тілі 
бойынша

күндіз кешке
күндіз
және 
кешке

қазақ орыс аралас

А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
кешкі (ауысымдық) жеке 
жалпы білім беретін 
мектептер

1.1 оның ішінде ауылдық жерде

1.2 оның ішінде күндізгі оқу 
нысаны

1.3 оның ішінде сырттай оқу 
нысандарымен

1.4 оның ішінде күндізгі және 
сырттай оқу нысандарымен

2

жұмыс жасайтын жастар 
үшін оқу кеңес беру 
пунктері, сырттай оқитын 
топтары, күндіз оқитын 
сыныптары ашылған 
күндізгі жалпы білім 
беретін мектептер

2.1 оның ішінде ауылдық жерде

3 барлығы (1, 2 жолдарының 
қосындысы)

х х

3.1 оның ішінде ауылдық жерде х х



4 сыныптар бойынша барлық 
оқушылар (4.1-4.4 
жолдарының қосындысы)

х х

4.1 оның ішінде 5-9 сыныптар х х

4.2 оның ішінде 10-сынып х х

4.3 оның ішінде 11-сынып х х

4.4 оның ішінде 12-сынып х х

      2-тарау

№
Көрсеткіштер
атауы

мектептер 
саны,  
бірлік

ғимараттипі, бірлік
ғимараттың техникалық 
жағдайы, бірлік

кітапханалар
саны, бірлік

барлық 
кітапхана
қоры, 
бірліктиптік

бейімделген
,

апаттық

күрделі 
жөндеуді 
қажет 
ететін

ағымдық 
жөндеуді 
қажет 
ететін

А В 1 2 3 4 5 6 7 8

1
о б л ы с  
бойынша 
барлығы

1.1
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Кешкі (ауысымдық) мектептердің жиынтық есебі. Мектептер, сыныптар, 
оқушылар туралы жалпы мәліметтер. Кешкі мектептердің қоры туралы 
мәліметтер" (Индекс: № КА-1, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1-тарау
      3 баған = ∑ 4-6 бағандар, әрбір жол үшін
      1 жол = ∑ 1.2-1.4 жолдар, әрбір баған үшін
      3 жол = ∑ 1, 2 жолдар, әрбір баған үшін
      4 жол = ∑ 4.1-4.4 жолдар, әрбір баған үшін.

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің



 2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына

21-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан 20__- 20__ оқу жылында оқу 
бітірген немесе келесі сыныпқа көшірілген оқушылар туралы мәліметтер. 
Сыныпар және жас бойынша оқушылардың саны Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № КА-2 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1-тарау

№ Көрсеткіштер 
атауы

1 -
сынып

2 -
сынып

3 -
сынып

4 -
сынып

5 -
сынып

6 -
сынып

7 -
сынып

8 -
сынып

9 -
сынып

1 0 -
сынып

1 1 -
сынып

1 2 -
сынып

А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

сыныпты 
аяқтап ,  
көктемде,күзде 
келесі сыныпқа
көшірілген 
оқушылардың 
саны, адам

2

негізгі мектеп 
бітіру туралы 
аттестат алған 
оқушылардың 
саны, адам

х х х х х х х х х х

3

орта білім 
т у р а л ы  
аттестат алған 
оқушылардың 
саны, адам

х х х х х х х х х х

белгіленген 
үлгіге сәйкес "
тыңдады" деген



4

жазбасымен 
анықтама алған
бітіруші сынып
оқушыларының
саны (орта 
білім туралы 
аттестат 
алмағандар), 
адам

х х х х х х х х х х

5

оқу жылының 
і ш і н д е  
мектептен 
к е т к е н  
оқушылар 
т у р а л ы  
мәліметтер, 
адам

6

жазғы уақытта 
мектептен 
к е т к е н  
оқушылар 
т у р а л ы  
мәліметтер, 
адам

      2-тарау

№ Көрсеткіштер 
атауы

1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып

оқушылар
саны, 
адам

о н ы ң  
ішінде 
қыздар, 
адам

оқушылар
саны, 
адам

о н ы ң  
ішінде 
қыздар, 
адам

оқушылар
саны, 
адам

оның 
ішінде 
қыздар, 
адам

оқушылар
саны, 
адам

оның 
ішінде 
қыздар
, адам

А В 1 2 3 4 5 6 7 8

1 15 жастан кіші

2 15 жас

3 16 жас

4 17 жас

5 18 жас

6 19 жас

7 20 жас

8 21 жас

9 22 жас

10 23 жас

11 24 жас

12 25-29 жас

13 30-34 жас

14 35-39 жас

15 40-44 жас

16 45-49 жас



17 49 жастан үлкен

18
барлығы (1-17 
жолдарының 
қосындысы)

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштер 
атауы

5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып

оқушылар
саны, 
адам

о н ы ң  
ішінде 
қыздар, 
адам

оқушылар
саны, 
адам

о н ы ң  
ішінде 
қыздар, 
адам

оқушылар
саны, 
адам

оның 
ішінде 
қыздар, 
адам

оқушылар
саны, 
адам

оның 
ішінде 
қыздар
, адам

А В 9 10 11 12 13 14 15 16

1 15 жастан кіші

2 15 жас

3 16 жас

4 17 жас

5 18 жас

6 19 жас

7 20 жас

8 21 жас

9 22 жас

10 23 жас

11 24 жас

12 25-29 жас

13 30-34 жас

14 35-39 жас

15 40-44 жас

16 45-49 жас

17 49 жастан үлкен

18
барлығы (1-17 
жолдарының 
қосындысы)

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштер 
атауы

9-сынып 10-сынып 11-сынып 12-сынып

оқушылар
саны, 
адам

о н ы ң  
ішінде 
қыздар, 
адам

оқушылар
саны, 
адам

о н ы ң  
ішінде 
қыздар, 
адам

оқушылар
саны, 
адам

оның 
ішінде 
қыздар, 
адам

оқушылар
саны, 
адам

оның 
ішінде 
қыздар
, адам

А В 17 18 19 20 21 22 23 24

1 15 жастан кіші

2 15 жас

3 16 жас

4 17 жас

5 18 жас

6 19 жас



7 20 жас

8 21 жас

9 22 жас

10 23 жас

11 24 жас

12 25-29 жас

13 30-34 жас

14 35-39 жас

15 40-44 жас

16 45-49 жас

17 49 жастан үлкен

18
барлығы (1-17 
жолдарының 
қосындысы)

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"20-20 оқу жылында оқу бітірген немесе келесі сыныпқа көшірілген оқушылар 
туралы мәліметтер. Сыныпар және жас бойынша оқушылардың саны" (Индекс: 
№ КА-2, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      2-тарау
      18 жол =∑ 1-17 жолдар, әрбір баған үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
23-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Оқу жылындағы күндізгі жалпы 
білім беретін мектептердің материалдық базасы туралы мәліметтер (арнайы 
білім беру мекемелерінен басқа) Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "



Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 23-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № Д-4 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1 тарау – күндізгі жалпы білім беретін мектептер

Көрсеткіштер атауы

барлығы оның ішінде қалалық жерде оның ішінде ауылдық жерде

барлығы
оның ішінде

барлығы
оның ішінде

барлығы
оның ішінде

бастауыш
мектеп

негізгі
мектеп

орта 
мектеп

бастауыш
мектеп

негізгі
мектеп

орта 
мектеп

бастауыш
мектеп

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Мектептер саны, бірлік

1.1 барлық ғимараттың жалпы 
ауданы, шаршы метр

1.2 барлық ғимараттың пайдалы 
ауданы шаршы метр

1.3

сынып кабинеттерінің саны, 
оқу кабинеттерімен 
зертханаларды қосқанда, 
бірлік

1.3.1 олардың ауданы, шаршы 
метр

2 Мектептің оқу ғимаратының 
техникалық жағдайы, бірлік

2.1 күрделі жөндеуді қажет етеді

2.2 қауіпті жағдайда

2.3
типтік ғимараттарда 
орналасқан

2.4 бейімделген ғимараттарда 
орналасқан

3 Мектептер саны, бірлік

3.1
6 жастағы балаларға арналған
ойын бөлмелері бар

3.2 абаттандырудың барлық түрі 
бар



3.3 абаттандыру жоқ

3.4 ішінара абаттандырылған

3.5 су тасылатын

3.6
жылы дәретханалары және 
далада орналасқан 
дәретханалары бар

3.7 далада орналасқан 
дәретханалары бар

3.8 жылы дәретханалары бар

3.9
жылыту жүйесі  
орталықтандырылған

3.9.1
жеке жылытылатын, оның 
ішінде:

3.9.2 қатты отын

93.9.3 сұйық отын

3.9.4 газды отын

3.9.5 электрлі қазандықпен 
жылытылатын

3.9.6
3.9.2-3.9.5-жолдарда 
көрсетілмеген жылыту 
түрлерімен

3.10 интерактивті құралдары бар

4 Оқу кабинеттері бар

4.1 физика

4.2 химия

4.3 биология

4.4 лингафонды кабинеттер

4.4.1 ондағы отыратын орын саны

4.5 математика

4.6 тарих және қоғам негіздері

4.7 география

4.8
ана тілі мен әдебиеті (өзбек, 
ұйғыр немесе тәжік)

4.9 қазақ тілі

4.9.1 оның ішінде лингафонмен 
жабдықталған

4.10
орыс тілді кластардағы орыс 
тілі мен әдебиеті

4.10.1
оның ішінде лингафонды 
керек-жарақпен 
жабдықталған

4.11

ана тілінде (өзбек, ұйғыр 
немесе тәжік) оқытылатын 
сыныптардағы орыс тілі мен 
әдебиеті



4.11.1 оның ішінде лингафонмен 
жабдықталған

4.12 шетел тілі

4.12.1 оның ішінде лингафонмен 
жабдықталған

4.13 өзін-өзі тану

4.14 информатика

4.14.1 ондағы отыратын орын

4.15 робототехника кабинеті

4.16 алғашқы әскери дайындық

4.16.1 оның ішінде АӘД 
құралдармен жабдықталған

4.17

оның ішінде жаңа 
модификациялы оқу 
кабинеттері бар мектептер 
саны, бірлік: (1жолдан)

4.17.1 физика

4.17.2 химия

4.17.3 биология

4.17.4 лингафонды-мультимедиялық

4.17.4.1 ондағы отыратын орын саны

4.18 психологтің кабинеті

4.19 стоматолог кабинеті

4.20 дәрігерлік кабинет (пункт)

4.20.1 ондағы лицензиясы бар

5

инклюзивті білім беруді 
ұйымдастырған (көтергіш 
құрылғылар, пандустар, 
бейімделген санаторлық 
бөлмелерде арнайы 
құрал-жабдықтар, тұтқалар 
және арнайы үстел, 
орындықтармен жабдықталу)

6 Бар мектептер саны, бірлік

6.1 оқу шеберханалары

6.1.2 оның ішінде металл өңдеу

6.1.3 оның ішінде ағаш өңдеу

6.2 қызмет көрсету еңбегі

6.3 оқу-өндірістік

6.4 спорт залы

6.4.1
оның ішінде стандартты 
құралдармен жабдықталған 
спорт залы

6.4.2 оның ішінде типтік ғимаратта
орналасқандар



6.4.3 оның ішінде бейімделген 
ғимаратта

6.5 спорт алаңы

6.6 бассейні бар

6.7 асханасы

6.7.1 асханадағы орын саны

6.8 тек қана буфеті бар

6.8.1 буфеттегі отыратын орындар 
саны

6.9 асхана да, буфетте

6.10 кітапхана

6.11 оқу залындағы отыратын 
орын саны

7 учаскелік полиция 
инспекторының кабинеті

8 турникеттері бар

9 бейне бақылауы бар 
мектептер саны

      2 тарау – күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер

Көрсеткіштер атауы

барлығы оның ішінде қалалық жерде оның ішінде ауылдық жерде

барлығы
оның ішінде

барлығы
оның ішінде

барлығы
оның ішінде

бастауыш
мектеп

негізгі
мектеп

орта 
мектеп

бастауыш
мектеп

негізгі
мектеп

орта 
мектеп

бастауыш
мектеп

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Мектептер саны, бірлік

1.1 барлық ғимараттың жалпы 
ауданы, шаршы метр

1.2 барлық ғимараттың пайдалы 
ауданы шаршы метр

1.3

сынып кабинеттерінің саны, 
оқу кабинеттерімен 
зертханаларды қосқанда, 
бірлік

1.3.1 олардың ауданы, шаршы 
метр

2
Мектептің оқу ғимаратының 
техникалық жағдайы, бірлік

2.1 күрделі жөндеуді қажет етеді

2.2 қауіпті жағдайда

2.3 типтік ғимараттарда 
орналасқан

2.4 бейімделген ғимараттарда 
орналасқан

3 Мектептер саны, бірлік



3.1 6 жастағы балаларға арналған
ойын бөлмелері бар

3.2
абаттандырудың барлық түрі 
бар

3.3 абаттандыру жоқ

3.4 ішінара абаттандырылған

3.5 су тасылатын

3.6
жылы дәретханалары және 
далада орналасқан 
дәретханалары бар

3.7 далада орналасқан 
дәретханалары бар

3.8 жылы дәретханалары бар

3.9 жылыту жүйесі  
орталықтандырылған

3.9.1 жеке жылытылатын, оның 
ішінде:

3.9.2 қатты отын

3.9.3 сұйық отын

3.9.4 газды отын

3.9.5 электрлі қазандықпен 
жылытылатын

3.9.6
3.9.2-3.9.5-жолдарда 
көрсетілмеген жылыту 
түрлерімен

3.10 интерактивті құралдары бар

4 Оқу кабинеттері бар

4.1 физика

4.2 химия

4.3 биология

4.4 лингафонды кабинеттер

4.4.1 ондағы отыратын орын саны

4.5 математика

4.6 тарих және қоғам негіздері

4.7 география

4.8 ана тілі мен әдебиеті (өзбек, 
ұйғыр немесе тәжік)

4.9 қазақ тілі

4.9.1 оның ішінде лингафонмен 
жабдықталған

4.10 орыс тілді кластардағы орыс 
тілі мен әдебиеті

4.10.1
оның ішінде лингафонды 
керек-жарақпен 
жабдықталған



4.11
ана тілінде (өзбек, ұйғыр 
немесе тәжік) оқытылатын 
сыныптардағы орыс тілі мен 
әдебиеті

4.11.1 оның ішінде лингафонмен 
жабдықталған

4.12 шетел тілі

4.12.1
оның ішінде лингафонмен 
жабдықталған

4.13 өзін-өзі тану

4.14 информатика

4.14.1 ондағы отыратын орын

4.15 робототехника кабинеті

4.16 алғашқы әскери дайындық

4.16.1
оның ішінде алғашқы әскери 
дайындық құралдарымен 
жабдықталған

4.17

оның ішінде жаңа 
модификациялы оқу 
кабинеттері бар мектептер 
саны, бірлік: (1жолдан)

4.17.1 физика

4.17.2 химия

4.17.3 биология

4.17.4 лингафонды-мультимедиялық

4.17.4.1 ондағы отыратын орын саны

4.18 психологтің кабинеті

4.19 стоматолог кабинеті

4.20 дәрігерлік кабинет (пункт)

4.20.1 ондағы лицензиясы бар

5

инклюзивті білім беруді 
ұйымдастырған (көтергіш 
құрылғылар, пандустар, 
бейімделген санаторлық 
бөлмелерде арнайы 
құрал-жабдықтар, тұтқалар 
және арнайы үстел, 
орындықтармен жабдықталу)

6 Бар мектептер саны, бірлік

6.1 оқу шеберханалары

6.1.2 оның ішінде металл өңдеу

6.1.3 оның ішінде ағаш өңдеу

6.2 қызмет көрсету еңбегі

6.3 оқу-өндірістік

6.4 спорт залы



6.4.1 оның ішінде стандартты 
құралдармен жабдықталған 
спорт залы

6.4.2 оның ішінде типтік ғимаратта
орналасқандар

6.4.3 оның ішінде бейімделген 
ғимаратта

6.5 спорт алаңы

6.6 бассейні бар

6.7 асханасы

6.7.1 асханадағы орын саны

6.8 тек қана буфеті бар

6.8.1 буфеттегі отыратын орындар 
саны

6.9 асхана да, буфетте

6.10 кітапхана

6.11 оқу залындағы отыратын 
орын саны

7 учаскелік полиция 
инспекторының кабинеті

8 турникеттері бар

9 бейнебақылауы бар 
мектептер саны

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Оқу жылындағы күндізгі жалпы білім беретін мектептердің материалдық 
базасы туралы мәліметтер (арнайы білім беру мекемелерінен басқа)" (Индекс: 
№ Д-4, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 5 және 9 бағандар
      2 баған = ∑ 6 және 10 бағандар
      3 баған = ∑ 7 және 11бағандар
      4 баған = ∑ 8 және 12 бағандар



 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
24-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Мектеп жанындағы интернаттар
туралы мәліметтер (арнайы мектептерден басқа) Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 24-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: №Д-5 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштер атауы барлығы оның ішінде 
қалалық жерде

оның ішінде 
ауылдық жерде

А Б 1 2 3

1 Интернаты бар мектептер саны, бірлік

2 Интернаттың барлық бөлмелерінің жалпы көлемі, 
шаршы метр

2.1 оның ішінде жататын бөлме ауданы, шаршы метр

2.2 асханасы бар мектеп-интернаттар саны, бірлік

2.2.1 оның ішінде жалға алынған асханасы бар

2.3 буфеті бар мектеп-интернаттар саны, бірлік

2.3.1 оның ішінде жалға алынған асханасы бар

3. Интернатта тұруды қажетсінетін оқушы саны, адам

3.1 оның ішінде интернатта тұратыны

4 Мектептен 3 км қашықтықта тұратын оқушылар 
оқитын мектептер саны, бірлік

4.1 Оның ішінде мектептен 3 км-ден астам қашықтықта 
тұратын оқушылар саны

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________



Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Мектеп жанындағы интернаттар туралы мәліметтер (арнайы мектептерден 
басқа)" (Индекс: № Д-5, кезеңділігі –жылдық)

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады:
      Жалпы білім беретін мектеп жанындағы интернат – жалпы білім беретін мектептері 
жоқ елді мекенде тұратын оқушыларға жалпы орта білім алуын қамтамасыз етеді - "
Жалпы білім беру ұйымдарының (бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру) 
түрлері бойынша қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 375 
бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8827 
болып тіркелген).
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2 және 3 бағандар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына 25 – қосымша
Приложение 25 к приказу

Министра образования и науки
Республики Казахстан

от 27 декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных Мектептерді 
мұғалімдер, сыныптар және оқушылар саны бойынша топтау (арнайы 
мектептен басқа).
Бастауыш мектептерді мұғалімдер мен сыныптар саны бойынша топтау 
Группировка школ по числу учителей, классов и учащихся (без специальных 
школ).
Группировка начальных школ по числу учителей и классов



      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
08.08.2017  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 398
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

      :  №  Д - 6  ( І  т а р а у )  н ы с а нИ н д е к с і
      :  ф о р м а  №  Д - 6  ( р а з д е л  І )И н д е к с
      
       ж ы л д ы қ  К е з е ң д і л і г і :
       г о д о в а я  П е р и о д и ч н о с т ь :
      
       Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім Респонденттер:
б а с қ а р м а л а р ы
       Управления образования акиматов областей, городов Астана, АлматыРеспонденты:
      
       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қайда ұсынылады:
Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне 
       в Департамент дошкольного и среднего образования Куда представляется:
Министерства образования и науки Республики Казахстан
      
      :  қ а з а нТ а п с ы р у  м е р з і м і
       октябрьСрок представления:

№

Көрсеткіштер 
а т а у ы
Наименование
показателей

б а р л ы ғ ы
всего

оның ішінде қалалық жерде
в том числе в городской местности

оның ішінде ауылдық жерде
в том числе в сельской местности

барлығы
всего

1 
мұғаліммен
с  1  
учителем

2 
мұғаліммен
с  2  
учителями

3 жәнеодан
да көп 
мұғаліммен
с 3 и более
учителями

Барлығы
всего

1 
мұғаліммен
с  1  
учителем

2 
мұғаліммен
с  2  
учителями

3 жәнеодан
да көп 
мұғаліммен
с 3 и более 
учителями

барлығы
всего

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

барлық 
мектептер, 
б і р л і к
всего школ, ед
.

1.1

оның ішінде 1
сыныппен
в том числе с 
1 классом

оның ішінде 2
сыныппен



1.2 в том числе с 
2 классами

1.3

оның ішінде 3
сыныппен
в том числе с 
3 классами

1.4

оның ішінде 4
сыныппен
в том числе с 
4 классами

1.5

оның ішінде 5
және одан да 
көпсыныппен
в том числе с 
5 и более 
классами

1.6

оның ішінде 
мектептер 
саны: (1 
жолдан), 
б і р л і к
из них число 
ш к о л ,  
имеющих: (из 
строки 1), ед.

1.7
5-7 мұғалімі 
б а р
5-7 учителей

1.8
8-9 мұғалімі 
б а р
8-9 учителей

1.9

10 және одан 
д а  к ө п  
мұғалімі бар
10 и более 
учителей

1.10

барлық 
біріктірілген 
сыныптар 
саны, бірлік
в с е г о  
совмещенных 
классов, ед.

1.11

оның ішінде 1
-3 сыныптар
из них 1-3 
классы

1.12

оның ішінде 2
,  3 ,  4  



сыныптар
из них 2, 3, 4 
классы

1.13

Оның ішінде 
1 ,2 ,3 ,4  
сыныптар
из них 1, 2, 3, 
4 классы

1.14

б а с қ а  
біріктірілген 
сыныптар
другие  
совмещения

      Білім басқармасының басшысы 
      Руководитель Управления образования _________________ қолы ____
      подпись
      М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 
      М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии) телефон

№ Д-6 (І тарау) "Мектептерді мұғалімдер, сыныптар және оқушылар саны 
бойынша топтау (арнайы мектептен басқа). Бастауыш мектептерді мұғалімдер 
мен сыныптар саны бойынша топтау"

      1. № Д-6 (І тарау) "Мектептерді мұғалімдер, сыныптар және оқушылар саны 
бойынша топтау (арнайы мектептен басқа). Бастауыш мектептерді мұғалімдер мен 
сыныптар саны бойынша топтау" әкімшілік есеп беру нысандарының статистикалық 
көрсеткіштерін енгізу www.e.edu.kz сайтында орналасқан "Ұлттық білім беру деректер 
қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асады.

      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған =

2-4 бағандар әрбір жол үшін =

5, 9 бағандар әрбір жол үшін
      5 баған =

6-8 бағандар әрбір жол үшін
      9 баған =

10-12 бағандар әрбір жол үшін
      1 жол =



1.1-1.5 жолдар әрбір баған үшін 
      1.10 жол =

1.11-1.14 жолдар әрбір баған үшін

      3. Нысандар арасындағы бақылау:
      1) Бастауыш мектептердің барлығы:
      Д-6 нысан (1 бөлім) 1 жол 1 баған = П-1 нысан 1 жол 7 баған = Д-6 нысан (3 бөлім) 
1 жол 1 баған
      2) Қалалық жердегі бастауыш мектептердің барлығы:
      Д-6 нысан (1 бөлім) 1 жол 5 баған= П-1 нысан 1 жол 8 баған = Д-6 нысан (3 бөлім) 
1.1 жол 1 баған
      3) Ауылдық жердегі бастауыш мектептердің барлығы:
      Д-6 нысан (1 бөлім) 1 жол 9 баған = П-1 нысан 1 жол 9 баған = Д-6 нысан (3 бөлім) 
1.2 жол 1 баған

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
"Группировка школ по числу учителей, классов и учащихся (без специальных 
школ).
Группировка начальных школ по числу учителей и классов" № Д-6 (раздел І)

      1. Внесение статистических данных показателей формы административной 
отчетности "Группировка школ по числу учителей, классов и учащихся (без 
специальных школ). Группировка начальных школ по числу учителей и классов" № Д-
6 (раздел І) осуществляется в ИС "Национальная образовательная база данных", 
размещенной на сайте www.e.edu.kz.

      2. Арифметико-логический контроль:
      графа 1 =

граф 2-4 для каждой строки =

граф 5, 9 для каждой строки
      графа 5 =

граф 6-8 для каждой строки
      графа 9 =



граф 10-12 для каждой строки
      строка 1 =

строк 1.1-1.5 для каждой графы
      строка 1.10 =

строк 1.11-1.14 для каждой графы

      3. Контроль между формами:
      1) Всего начальных школ:
      форма Д-6 (раздел 1) строка 1 графа 1 = форма П-1 строка 1 графа 7 = форма Д-6 (
раздел 3) строка 1 графа 1
      2) Всего начальных школ в городской местности:
      форма Д-6 (раздел 1) строка 1 графа 5 = форма П-1 строка 1 графа 8 = форма Д-6 (
раздел 3) строка 1.1 графа 1
      3) Всего начальных школ в сельской местности:
      форма Д-6 (раздел 1) строка 1 графа 9 = форма П-1 строка 1 графа 9 = форма Д-6 (
раздел 3) строка 1.2 графа 1

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына 26 – қосымша
Приложение 26 к приказу

Министра образования и науки
Республики Казахстан

от 27 декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных
Сыныптар саны бойынша негізгі және орта мектептер 
Основные и средние школы по числу классов

      Ескерту. 26-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
08.08.2017  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 398
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

      :  №  Д - 6  ( І І  т а р а у )  н ы с а нИ н д е к с і
      :  ф о р м а  №  Д - 6  ( р а з д е л  І І )И н д е к с



      
       ж ы л д ы қ  К е з е ң д і л і г і :
       г о д о в а я  П е р и о д и ч н о с т ь :
       Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім Респонденттер:
б а с қ а р м а л а р ы
       Управления образования акиматов областей, городов Астана, АлматыРеспонденты:
      
       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қайда ұсынылады:
Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне 
       в Департамент дошкольного и среднего образования Куда представляется:
Министерства образования и науки Республики Казахстан
      
      :  қ а з а нТ а п с ы р у  м е р з і м і
       октябрьСрок представления:

№
Сыныптар
Классы

негізгі мектептер, бірлік / основные школы
, ед.

орта мектептер, бірлік / средние 
школы, ед.

барлығы
всего

оның ішінде 
қалалық жерде
в том числе в 
городской 
местности

оның ішінде 
ауылды жерде
в том числе в 
сельской 
местности

барлығы
всего

оның ішінде 
қалалық 
ж е р д е
в том числе в 
городской 
местности

оның ішінде 
ауылды 
ж е р д е
в том числе в
сельской 
местности

А Б 1 2 3 4 5 6

1

б а р л ы қ  
мектептердің саны
бар, бірлік
всего число школ, 
имеющих, ед.

2
4 сыныпқа дейін, 
б і р л і к
до 4 классов, ед.

3 5-6 сынып, бірлік
5-6 классов, ед.

4 7-10 сынып, бірлік
7-10 классов, ед.

5
11-13 сынып, 
б і р л і к
11-13 классов, ед.

6
14-16 сынып, 
б і р л і к
14-16 классов, ед.

7
17-19 сынып, 
б і р л і к
17-19 классов, ед.



8 20-22 сынып, 
б і р л і к
20-22 классов, ед.

9
23-25 сынып, 
б і р л і к
23-25 классов, ед.

10
26-29 сынып, 
б і р л і к
26-29 классов, ед.

11
30-33 сынып, 
б і р л і к
30-33 классов, ед.

12
34-37 сынып, 
б і р л і к
34-37 классов, ед.

13
38 және одан да 
көп, бірлік
38 и больше, ед.

      Білім басқармасының басшысы 
       Руководитель Управления образования _________________ қолы ____
      подпись 
      М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 
       М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии) телефон

№ Д-6 (ІІ тарау) "Сыныптар саны бойынша негізгі және орта мектептер"
бойынша әкімшілік есеп беру құжаттарын толтыру түсініктеме

      1. № Д-6 (ІІ тарау) "Сыныптар саны бойынша негізгі және орта мектептер" 
әкімшілік есеп беру нысандарының статистикалық көрсеткіштерін енгізу www.e.edu.kz 
сайтында орналасқан "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге 
асады.
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған =

2-3 бағандар әрбір жол үшін
      4 баған =

5-6 бағандар әрбір жол үшін
      1 жол =

2-13 жолдар әрбір баған үшін
      3. Формалар арасындағы бақылау:
      1) Негізгі орта мектептердің барлығы:



      Д-6 нысан (2 бөлім) 1 жол 1 баған = П-1 нысан 1 жол 10 баған = Д-6 нысан (3 бөлім)
1 жол 14 баған
      2) Жалпы білім беретін мектептердің барлығы:
      Д-6 нысан (2 бөлім) 1 жол 4 баған = П-1 нысан 1 жол 13 баған = Д-6 нысан (3 бөлім)
1 жол 22 баған
      3) Қалалық жердегі негізгі орта мектептердің барлығы:
      Д-6 нысан (2 бөлім) 1 жол 2 баған = П-1 нысан 1 жол 11 баған = Д-6 нысан (3 бөлім)
1.1 жол 14 баған
      4) Қалалық жердегі жалпы білім беретін мектептердің барлығы:
      Д-6 нысан (2 бөлім) 1 жол 5 баған = П-1 нысан 1 жол 14 баған = Д-6 нысан (3 бөлім)
1.1 жол 22 баған
      5) Ауылдық жердегі негізгі орта мектептердің барлығы:
      Д-6 нысан (2 бөлім) 1 жол 3 баған = П-1 нысан 1 жол 12 баған = Д-6 нысан (3 бөлім)
1.2 жол 14 баған
      6) Ауылдық жердегі жалпы білім беретін мектептердің барлығы:
      Д-6 нысан (2 бөлім) 1 жол 6 баған = П-1 нысан 1 жол 15 баған = Д-6 нысан (3 бөлім)
1.2 жол 22 баған

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
"Основные и средние школы по числу классов" № Д-6 (раздел ІІ)

      1. Внесение статистических данных показателей формы административной 
отчетности "Основные и средние школы по числу классов" № Д-6 (раздел ІІ) 
осуществляется в ИС "Национальная образовательная база данных", размещенной на 
сайте www.e.edu.kz.
      2. Арифметико-логический контроль:
      графа 1 =

граф 2-3 для каждой строки
      графа 4 =

граф 5-6 для каждой строки
      строка 1 =

строк 2-13 для каждой графы
      3. Контроль между формами:
      1) Всего основных средних школ:
      форма Д-6 (раздел 2) строка 1 графа 1 = форма П-1 строка 1 графа 10 = форма Д-6 (
раздел 3) строка 1 графа 14



      2) Всего общеобразовательных школ:
      форма Д-6 (раздел 2) строка 1 графа 4 = форма П-1 строка 1 графа 13 = форма Д-6 (
раздел 3) строка 1 графа 22
      3) Всего основных средних школ в городской местности:
      форма Д-6 (раздел 2) строка 1 графа 2 = форма П-1 строка 1 графа 11 = форма Д-6 (
раздел 3) строка 1.1 графа 14
      4) Всего общеобразовательных школ в городской местности:
      форма Д-6 (раздел 2) строка 1 графа 5 = форма П-1 строка 1 графа 14 = форма Д-6 (
раздел 3) строка 1.1 графа 22
      5) Всего основных средних школ в сельской местности:
      форма Д-6 (раздел 2) строка 1 графа 3 = форма П-1 строка 1 графа 12 = форма Д-6 (
раздел 3) строка 1.2 графа 14
      6) Всего общеобразовательных школ в сельской местности:
      форма Д-6 (раздел 2) строка 1 графа 6 = форма П-1 строка 1 графа 15 = форма Д-6 (
раздел 3) строка 1.2 графа 22

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына 27 – қосымша
Приложение 27 к приказу

Министра образования и науки
Республики Казахстан

от 27 декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Форма предназначена для сбора 
административных данных Оқушылар саны бойынша бастауыш, негізгі және 
орта мектептер Начальные, основные и средние школы по числу учащихся

      Ескерту. 27-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
08.08.2017  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 398
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

      :  №  Д - 6  ( І І І  т а р а у )  н ы с а нИ н д е к с і
      :  ф о р м а  №  Д - 6  ( р а з д е л  І І І )И н д е к с
      
       ж ы л д ы қ  К е з е ң д і л і г і :
       г о д о в а я  П е р и о д и ч н о с т ь :
      
       Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім Респонденттер:
б а с қ а р м а л а р ы



       Управления образования акиматов областей, городов Астана, АлматыРеспонденты:
      
       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қайда ұсынылады:
Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне 
       в Департамент дошкольного и среднего образования Куда представляется:
Министерства образования и науки Республики Казахстан
      
      :  қ а з а нТ а п с ы р у  м е р з і м і
       октябрьСрок представления:

№

Көрсеткіштер 
а т а у ы
Наименование
показателей

бастауыш 
мектептер
саны, 
бірлік
число 
начальных
школ, ед.

ондағы оқушылар санымен, адам
с численностью учащихся в них, чел. негізгі 

мектептер
саны, 
бірлік
число 
основных
школ, д.

ондағы оқушылар санымен, адам с 
численностью учащихся в них, чел.

5-ке 
дейін
5  и  
меньше

6-
10

11
-
14

15
-
20

21
-
29

30
-
40

41
-
60

61
-
80

81-
120

121
-
180

181
-
280

281және
одан да 
к ө п
281 и 
больше

4 0  
және 
одан да
а з
40  и  
меньше

41
-
80

81-
200

201
-
280

281
-
400

401
-
640

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Облыс/  
Астана, 
Алматы 
қалалары, 
бойынша 
барлығы
Итого по 
области/ 
городов 
Астана, 
Алматы

1.1
 

оның ішінде 
қалалық 
ж е р д е
в том числе в 
городской 
местности

1.2

оның ішінде 
ауылды
ж е р д е
в том числе в
сельской 
местности

      Білім басқармасының басшысы 
       Руководитель Управления образования _________________ қолы ____
      подпись 
      М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 
       М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии) телефон



№ Д-6 (ІІІ тарау) "Оқушылар саны бойынша бастауыш, негізгі және орта 
мектептер"
әкімшілік есеп беру құжатын толтыру бойынша түсініктеме

      1. № Д-6 (ІІІ тарау) "Оқушылар саны бойынша бастауыш, негізгі және орта 
мектептер" әкімшілік есеп беру нысандарының статистикалық көрсеткіштерін енгізу 
www.e.edu.kz сайтында орналасқан "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асады.
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған =

2-13 бағандар әрбір жол үшін
      14 баған =

15-21 бағандар әрбір жол үшін
      22 баған =

23-32 бағандар әрбір жол үшін
      1 жол =

1.1-1.2 жолдар әрбір баған үшін
      3. Нысандар арасындағы бақылау:
      1) Бастауыш мектептердің барлығы:
      Д-6 нысан (3 бөлім) 1 жол 1 баған = Д-6 нысан (1 бөлім) 1 жол 1 баған = П-1 нысан 
1жол 7 баған
      2) Негізгі орта мектептердің барлығы:
      Д-6 нысан (3 бөлім) 1 жол 14 баған = Д-6 нысан (2 бөлім) 1 жол 1 баған = П-1 нысан
1 жол 10 баған
      3) Жалпы білім беретін мектептердің барлығы:
      Д-6 нысан (3 бөлім) 1 жол 22 баған = Д-6 нысан (2 бөлім) 1 жол 4 баған = П-1 нысан
1 жол 13 баған
      4) Қалалық жердегі бастауыш мектептердің барлығы:
      Д-6 нысан (3 бөлім) 1.1 жол 1 баған = Д-6 нысан (1 бөлім) 1 жол 5 баған= П-1 нысан
1 жол 8 баған
      5) Қалалық жердегі негізгі орта мектептердің барлығы:
      Д-6 нысан (3 бөлім) 1.1 жол 14 баған = Д-6 нысан (2 бөлім) 1жол 2 баған = П-1 
нысан 1 жол 11 баған
      6) Қалалық жердегі жалпы білім беретін мектептердің барлығы:



      Д-6 нысан (3 бөлім) 1.1 жол 22 баған= Д-6 нысан (2 бөлім) 1 жол 5 баған= П-1 
нысан 1 жол 14 баған
      7) Ауылдық жердегі бастауыш мектептердің барлығы:
      Д-6 нысан (3 бөлім) 1.2 жол 1 баған = Д-6 нысан (1 бөлім) 1 жол 9 баған = П-1 
нысан 1 жол 9 баған
      8) Ауылдық жердегі негізгі орта мектептердің барлығы:
      Д-6 нысан (3 бөлім) 1.2 жол 14 баған = Д-6 нысан (2бөлім) 1 жол 3 баған = П-1 
нысан 1 жол 12 баған
      9) Ауылдық жердегі жалпы білім беретін мектептердің барлығы:
      Д-6 нысан (3 бөлім) 1.2 жол 22 баған = Д-6 нысан (2 бөлім) 1 жол 6 баған = П-1 
нысан 1 жол 15 баған

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
"Начальные, основные и средние школы по числу учащихся" № Д-6 (раздел ІІІ)

      1. Внесение статистических данных показателей формы административной 
отчетности Начальные, основные и средние школы по числу учащихся" № Д-6 (раздел"
ІІІ) осуществляется в ИС "Национальная образовательная база данных", размещенной 
на сайте www.e.edu.kz.
      2. Арифметико-логический контроль:
      графа 1 =

граф 2-13 для каждой строки
      графа 14 =

граф 15-21 для каждой строки
      графа 22 =

граф 23-32 для каждой строки
      строка 1 =

строк 1.1 и 1.2 для каждой графы
      3. Контроль между формами:
      1) Всего начальных школ:
      форма Д-6 (раздел 3) строка 1 графа 1 = форма Д-6 (раздел 1) строка 1 графа 1 = 
форма П-1 строка 1 графа 7
      2) Всего основных средних школ:
      форма Д-6 (раздел 3) строка 1 графа 14 = форма Д-6 (раздел 2) строка 1 графа 1 = 
форма П-1 строка 1 графа 10



      3) Всего общеобразовательных школ:
      форма Д-6 (раздел 3) строка 1 графа 22 = форма Д-6 (раздел 2) строка 1 графа 4 = 
форма П-1 строка 1 графа 13
      4) Всего начальных школ в городской местности:
      форма Д-6 (раздел 3) строка 1.1 графа 1 = форма Д-6 (раздел 1) строка 1 графа 5 = 
форма П-1 строка 1 графа 8
      5) Всего основных средних школ в городской местности:
      форма Д-6 (раздел 3) строка 1.1 графа 14 = форма Д-6 (раздел 2) строка 1 графа 2 = 
форма П-1 строка 1 графа 11
      6) Всего общеобразовательных школ в городской местности:
      форма Д-6 (раздел 3) строка 1.1 графа 22 = форма Д-6 (раздел 2) строка 1 графа 5 = 
форма П-1 строка 1 графа 14
      7) Всего начальных школ в сельской местности:
      форма Д-6 (раздел 3) строка 1.2 графа 1 = форма Д-6 (раздел 1) строка 1 графа 9 = 
форма П-1 строка 1 графа 9
      8) Всего основных средних школ в сельской местности:
      форма Д-6 (раздел 3) строка 1.2 графа 14 = форма Д-6 (раздел 2) строка 1 графа 3 = 
форма П-1 строка 1 графа 12
      9) Всего общеобразовательных школ в сельской местности:
      форма Д-6 (раздел 3) строка 1.2 графа 22 = форма Д-6 (раздел 2) строка 1 графа 6 = 
форма П-1 строка 1 графа 15

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
28-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Арнайы білім беру ұйымдары 
туралы мәліметтер. Мектептердің, мектеп-интернаттардың, мұғалімдер мен 
оқушылардың саны туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20_- 20_ оқу жылы

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № Д-9 нысан I тарау
      Кезеңділігі: жылдық



      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1 тарау – арнайы мектептер, мектеп интернаттар

№ Мектеп және мектеп-интернат түрлері
мектептер
саны, 
бірлік

1-11(12) 
сынптар, 
бірлік

1-11 (12) 
сыныптарда 
оқушылар саны, 
адам

интернаттары 
бар мектептердің
саны, бірлік

барлығы ондағы 
балалар

А Б 1 2 3 4 5

1 барлығы:

1.1 оның ішінде ауылдық жерлерде

1.2 ақыл-ойының дамуы кенжелеп қалған 
балаларға арналған мектептер

1.3 көру қабілеті бұзылған балаларға арналған 
мектептер (көрмейтіндер)

1.4 көру қабілеті бұзылған балаларға арналған 
мектептер (нашар көретіндер)

1.5 есту қабілеті бұзылған балаларға арналған 
мектептер (естімейтіндер)

1.6
есту қабілеті бұзылған балаларға арналған 
мектептер (әлсіз еститіндер, кейiннен 
естімей саңырау болып қалған)

1.7
тірек-қозғалыс аппаратының функциялары
бұзылған балаларға арналған мектептер (
ТҚАФБ)

1.8 сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға 
арналған мектептер

1.9
психикалық дамуы тежелген балаларға 
арналған мектептер

1.10 эмоциялық-еркі және мiнез-құлқы 
бұзылған балаларға арналған мектептер

1.11
күрделi бұзылыстары бар, оның iшiнде 
соқыр-саңырау болып қалған балаларға 
арналған мектептер

2 Арнайы кешен "балабақша – мектеп - 
интернат"

3 Арнайы кешен "мектеп-интернат-колледж"

      жалғасы
педагогикалық 
қызметкерлер, адам

арнайы педагогтар, адам мамандар, адам

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
қосымша дефектолог тифлопедагог сурдопедагог олигофренопедагог логопед психолог



жұмыс 
істеушілер

әлеуметтік
педагог

6 7 8 9 10 11 12 13 14

      Кестенің жалғасы

кадрлар қажеттілігі, адам
жас мамандар, 
адам

жас мамандар, 
а д а м  (
дефектологтар)

логопед тифлопедагог сурдопедагог олигофренопедагог психолог
әлеуметтік
педагог барлығы

оның 
ішінде 
әйелдер

барлығы
оның 
ішінде 
әйелдер

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Арнайы білім беру ұйымдары туралы мәліметтер. Мектептердің, 
мектеп-интернаттардың, мұғалімдері мен оқушылардың саны туралы 
мәліметтер" (Индекс: № Д-9 нысан I тарау, кезеңділігі –жылдық)

      1. Әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей анықтамалар 
қолданылады:
      ерекше білім беруге қажеттілігі бар адамдар (балалар) – денсаулығына байланысты 
білім алуда ұдайы немесе уақытша қиындық көріп жүрген, арнайы, жалпы білім 
беретін оқу бағдарламалары мен қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын қажет 
ететін адамдар (Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III "Білім
туралы" ).Заңы
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 жол 1 баған = ∑1 баған 1.2 – 1.11 жолдар.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
29-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Оқушыларды сыныптар 
бойынша бөлу туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған 



нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20_- 20_ оқу жылы

      Ескерту. 29-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № Д-9 нысан II тарау
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ М е к т е п  ж ә н е  
мектеп-интернат түрлері

барлық 
оқушылар
, адам

ондағы
қыздар
, адам

оның ішінде сыныптар бойынша, адам (1-бағаннан)

0  -
сынып

ондағы
қыздар

1 -  
сынып

ондағы
қыздар

2  -
сынып

ондағы
қыздар

3  -
сынып

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 барлық мектептер:

1.1
ақыл-ойының дамуы 
кенжелеп қалған балаларға
арналған мектептер

1.2
көру қабілеті бұзылған 
балаларға арналған 
мектептер (көрмейтіндер)

1.3

көру қабілеті бұзылған 
балаларға арналған 
мектептер (нашар 
көретіндер)

1.4
есту қабілеті бұзылған 
балаларға арналған 
мектептер (естімейтіндер)

1.5

есту қабілеті бұзылған 
балаларға арналған 
мектептер (әлсіз 
еститіндер, кейiннен 
естімей саңырау болып 
қалған)

1.6

тірек-қозғалыс 
аппаратының 
функциялары бұзылған 
балаларға арналған 
мектептер (ТҚАФБ)



1.7 сөйлеу қабілеті бұзылған 
балаларға арналған 
мектептер

1.8
психикалық дамуы 
тежелген балаларға 
арналған мектептер

1.9

эмоциялық-еркі және 
мiнез-құлқы бұзылған 
балаларға арналған 
мектептер

1.10

күрделi бұзылыстары бар, 
о н ы ң  i ш i н д е  
соқыр-саңырау болып 
қалған балаларға арналған 
мектептер

2 арнайы "мектеп-балабақша
" кешені

3 мектеп-интернаттар:

3.1 оның ішінде ауылдық 
жерлерде

4
үйде оқытылатын ерекше 
білім беруге қажеттілігі 
бар балалар саны

4.1 оның ішінде өнебойы (
мүгедек балалар)

5

қашықтықта оқытылатын 
ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар балалар 
саны

6 Барлығы оқыту тілі 
бойынша (1 жолдан):

6.1 соның ішінде қазақ тілінде

6.2 соның ішінде орыс тілінде

6.3
соның ішінде аралас 
тілдерде

      Кестенің жалғасы

№ Мектеп және мектеп-интернат
түрлері

оның ішінде сыныптар бойынша, адам (1-бағаннан)

ондағы
қыздар

4  -
сынып

ондағы
қыздар

5 -  
сынып

ондағы
қыздар

6 -  
сынып

ондағы
қыздар

7  -
сынып

ондағы
қыздар

А Б 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 барлық мектептер:

1.1
ақыл-ойының дамуы 
кенжелеп қалған балаларға 
арналған мектептер

1.2
көру қабілеті бұзылған 
балаларға арналған мектептер 
(көрмейтіндер)



1.3 көру қабілеті бұзылған 
балаларға арналған мектептер 
(нашар көретіндер)

1.4
есту қабілеті бұзылған 
балаларға арналған мектептер 
(естімейтіндер)

1.5

есту қабілеті бұзылған 
балаларға арналған мектептер 
(әлсіз еститіндер, кейiннен 
естімей саңырау болып қалған
)

1.6

тірек-қозғалыс аппаратының 
функциялары бұзылған 
балаларға арналған мектептер 
(ТҚАФБ)

1.7 сөйлеу қабілеті бұзылған 
балаларға арналған мектептер

1.8 психикалық дамуы тежелген 
балаларға арналған мектептер

1.9
эмоциялық-еркі және 
мiнез-құлқы бұзылған 
балаларға арналған мектептер

1.10

күрделi бұзылыстары бар, 
оның iшiнде соқыр-саңырау 
болып қалған балаларға 
арналған мектептер

2 арнайы "мектеп-балабақша" 
кешені

3 мектеп-интернаттар:

3.1 оның ішінде ауылдық 
жерлерде

4
үйде оқытылатын ерекше 
білім беруге қажеттілігі бар 
балалар саны

4.1 оның ішінде өнебойы (
мүгедек балалар)

5
қашықтықта оқытылатын 
ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар балалар саны

6
Барлығы оқыту тілі бойынша 
(1 жолдан):

6.1 соның ішінде қазақ тілінде

6.2 соның ішінде орыс тілінде

6.3 соның ішінде аралас тілдерде

      Кестенің жалғасы

№
Мектеп және 
мектеп-интернат 
түрлері

оның ішінде сыныптар бойынша, адам (1-бағаннан)

8  -
сынып

ондағы
қыздар

9  -  
сынып

ондағы
қыздар

1 0 -  
сынып

ондағы
қыздар

1 1 -  
сынып

ондағы
қыздар

1 2  -
сынып

ондағы
қыздар



А Б 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 барлық мектептер:

1.1

ақыл-ойының дамуы 
кенжелеп қалған 
балаларға арналған 
мектептер

1.2

көру қабілеті бұзылған
балаларға арналған 
мектептер  (
көрмейтіндер)

1.3

көру қабілеті бұзылған
балаларға арналған 
мектептер (нашар 
көретіндер)

1.4

есту қабілеті бұзылған
балаларға арналған 
мектептер  (
естімейтіндер)

1.5

есту қабілеті бұзылған
балаларға арналған 
мектептер (әлсіз 
еститіндер, кейiннен 
естімей саңырау 
болып қалған)

1.6

тірек-қозғалыс 
аппаратының 
функциялары 
бұзылған балаларға 
арналған мектептер (
ТҚАФБ)

1.7
сөйлеу қабілеті 
бұзылған балаларға 
арналған мектептер

1.8
психикалық дамуы 
тежелген балаларға 
арналған мектептер

1.9

эмоциялық-еркі және 
мiнез-құлқы бұзылған 
балаларға арналған 
мектептер

1.10

күрделi бұзылыстары 
бар, оның iшiнде 
соқыр-саңырау болып 
қалған балаларға 
арналған мектептер

2
а р н а й ы  "
мектеп-балабақша" 
кешені

3 мектеп-интернаттар:



3.1 оның ішінде ауылдық 
жерлерде

4

үйде оқытылатын 
ерекше білім беруге 
қажеттілігі бар 
балалар саны

4.1 оның ішінде өнебойы (
мүгедек балалар)

5

қашықтықта 
оқытылатын ерекше 
білім беруге 
қажеттілігі бар 
балалар саны

6 Барлығы оқыту тілі 
бойынша (1 жолдан):

6.1 соның ішінде қазақ 
тілінде

6.2 соның ішінде орыс 
тілінде

6.3
соның ішінде аралас 
тілдерде

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Оқушыларды сыныптар бойынша бөлу туралы мәліметтер" (Индекс: № Д-9 
нысан II тарау, кезеңділігі – жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 бағандар, әрбір жол үшін.
      2 баған = ∑ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 бағандар, әрбір жол үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
30-қосымша



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Арнайы білім беру 
ұйымдарының материалдық базасы туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20_-20_ оқу жылы

      Ескерту. 30-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № Д-9 нысан III тарау
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштер атауы барлығы, 
бірлік

оның ішінде ауылдық жерде
, бірлік

А Б 1 2

1 интернаты бар барлық арнайы (түзеу) білім беру ұйымдары

2 оқу мекемелерінің техникалық жағдайы

2.1 оның ішінде толық жөндеуді талап етеді

2.2 оның ішінде авариялық жағдайдағылар

2.3 оның ішінде типтік ғимараттарда орналасқандар

2.4 оның ішінде бейімделген мекемелерде орналасқандар

3 ұйымдар саны, қамтылған

3.1 дене шынықтыру залы

3.2 асхана

3.3 шеберхана

3.4 қосалқы ауылшаруашылығы

3.5 кітапхана

3.6 емдеу кабинеттері

3.7 бассейн

3.8 монша

4
үйде оқытылатын балаларды компьютерлік техника мен 
қамтамасыздандыру

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________



Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Арнайы білім беру ұйымдарының материалдық базасы туралы мәліметтер" (
Индекс: № Д-9 нысан III тарау , кезеңділігі –жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
31-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Шағын жинақты мектептердің (
ШЖМ) желісі мен контингенті Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 1- ШЖМ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Мектеп түрлері
шағын жинақты 
мектептер саны, 
бірлік

оның ішінде, 
бірлік шағын жинақты 

мектептердегі оқушы 
саны, адам

оның ішінде, 
адам

қалалық
жерде

ауылды
жерде

қалалық
жерде

ауылды
жерде

А Б 1 2 3 4 5 6

1 Облыс бойынша 
барлығы

1.1
оның ішінде 
бастауыш 
мектептер



1.2 оның ішінде 
негізгі мектептер

1.3
оның ішінде орта
мектептер

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Шағын жинақты мектептердің (ШЖМ) желісі мен контингенті" (Индекс: № 1- 
ШЖМ, кезеңділігі –жылдық)

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады:
      Орта мектеп, негізгі мектеп, бастауыш мектеп – "Жалпы білім беру ұйымдарының (
бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру) түрлері бойынша қызметінің 
үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 375 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8827 болып тіркелген).
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2 - 3 бағандар әрбір жол үшін;
      4-баған = ∑ 5 - 6 бағандар әрбір жол үшін;
      1-жол = ∑ 1.1-1.3 жолдар әрбір баған үшін.
      3. Нысандар арасын бақылау:
      ШЖМ – 1 нысан 1, 1.1, 1.2, 1.3 жолдар 1 баған = ШЖМ – 3 нысан 1, 1.1, 1.2, 1.3 
жолдар 1 баған = ШЖМ – 4 нысан 1, 1.1, 1.2, 1.3 жолдар 1 баған

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
32 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Шағын жинақты мектептердегі 
біріктірілген сыныптар мен окушылар контингенті туралы мәліметтер. 
Оқушылар саны бойынша бастауыш, негізгі және орта мектептер Әкімшілік 
деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz 



сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 32-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 2- ШЖМ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1 - тарау

№ Мектеп 
түрлері

барлық 
сынаптар 
саны,  
бірлік

біріктірілмеген 
сыныптар саны, 
бірлік

б а р л ы қ  
біріктірілген 
сыныптар саны,
бірлік

оның ішінде, бірлік

1 - 4  
сыныптарда

5 - 9  
сыныптарда

1 0 -
11сыныптарда

А Б 1 2 3 4 5 6

1 Барлық 
мектептерде

1.1
оның ішінде 
бастауыш 
мектептер

1.2
оның ішінде 
негізгі  
мектептер

1.3
оның ішінде 
о р т а  
мектептер

      Кестенің жалғасы

№ Мектеп түрлері

ондағы оқушылар 
саны, адам

оның ішінде, адам

1-4 сыныптарда 5-9 сыныптарда 1 0 - 1 1  
сыныптарда

барлығы оның ішінде 
қазақ тілінде

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
қ а з а қ  
тілінде

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
қазақ 
тілінде

барлығы

оның 
ішінде
қазақ 
тілінде

А Б 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Б а р л ы қ  
мектептерде

1.1
оның ішінде 
бастауыш 
мектептер



1.2 оның ішінде 
негізгі мектептер

1.3
оның ішінде орта 
мектептер

      2 - тарау

№ Көрсеткіштер атауы
бастауыш 
мектептер 
саны, бірлік

ондағы оқушылар санымен, адам
.

5-ке 
дейін

5-
10

11
-
14

15
-
20

21
-
29

30
-
40

41
-
60

61
-
80

81-
120

121
-
180

181
-
280

2 8 1  
және 
одан 
көп

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Облыс/ республикалық маңызы
бар қала, астана бойынша 
барлығы

1.1 оның ішінде қалалық жерде

1.2 оның ішінде ауылды жерде

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштер атауы
н е г і з г і  
мектептер саны
, бірлік

ондағы оқушылар санымен, адам

40 және 
одан да аз

41-
80

81-
200

201-
280

281-
400

401-
640

641 және 
одан да көп

А Б 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Облыс/ республикалық маңызы бар 
қала, астана бойынша барлығы

1.1 оның ішінде қалалық жерде

1.2 оның ішінде ауылды жерде

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштер атауы
о р т а  
мектептер 
саны, бірлік

ондағы оқушылар санымен, адам

8 0  
және 
одан 
аз

81-
180

181
-
280

281
-
400

401
-
640

641
-
880

881-
1 
120

1 121
- 1  
360

1 361
- 1  
600

1 601 
және 
одан көп

А Б 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1
Облыс/ республикалық 
маңызы бар қала, астана 
бойынша барлығы

1.1 оның ішінде қалалық жерде

1.2 оның ішінде ауылды жерде

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____



тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Шағын жинақты мектептерде оқитын біріктірілген сыныптар және 
контингенті туралы мәліметтер. Оқушылар саны бойынша бастауыш, негізгі 
және орта мектептер" (Индекс: № 2-ШЖМ, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған 1 тарау = ∑ 2 - 3 бағандар әрбір жол үшін;
      3 баған 1 тарау = ∑ 4 - 6 бағандар әрбір жол үшін;
      7 баған 1 тарау = ∑ 9, 11, 13 бағандар әрбір жол үшін;
      8 баған 1 тарау = ∑ 10, 12, 14 бағандар әрбір жол үшін;
      1 жол 1 тарау = ∑ 1.1 - 1.3 жолдар әрбір баған үшін.
      1 баған 2 тарау = ∑ 2 - 13 бағандар әрбір жол үшін
      14 баған 2 тарау = ∑ 15 - 21 бағандар әрбір жол үшін
      22 баған 2 тарау = ∑ 23 - 32 бағандар әрбір жол үшін
      1 жол 2 тарау = ∑ 1.1 - 1.2 жолдар әрбір баған үшін

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
33-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Оқыту тілі мен сыныптар 
бойынша шағын жинақты мектептер (ШЖМ) туралы мәліметтер Әкімшілік 
деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz 
сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 33-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 3 - ШЖМ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

оның ішінде оқыту тіліне қарай, бірлік



№
Мектеп 
түрлері

барлық 
шағын 
жинақталған
мектептер, 
бірлік

оның 
ішінде 
ауылды
жерде, 
бірлік

қазақ орыс ұйғыр өзбек

барлығы

оның 
ішінде 
ауылды
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылды
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылды
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылды
жерде

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Облыс 
бойынша 
барлығы

1.1

оның  
ішінде 
бастауыш
мектептер

1.2

оның  
ішінде 
негізгі 
мектептер

1.3

оның  
ішінде 
о р т а  
мектептер

      Кестенің жалғасы

№ Мектеп 
түрлері

оның ішінде оқыту тіліне қарай, 
бірлік

2  т і л д е  
оқытылатын, 
бірлік

оның ішінде сынып саны, 
бірлік

тәжік
3-12 бағандарда 
көрсетілгеннен 
басқа

барлығы

оның 
ішінде 
ауылды 
жерде

1 - 4  
сыныптар

5 - 9  
сыныптар

10-11 
сыныптар

барлығы

оның 
ішінде 
ауылды 
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылды 
жерде

А Б 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
Облыс 
бойынша 
барлығы

1.1

о н ы ң  
ішінде 
бастауыш 
мектептер

1.2

о н ы ң  
ішінде 
негізгі 
мектептер

1.3
о н ы ң  
ішінде орта
мектептер

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________



Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Оқыту тілі мен сыныптар бойынша шағын жинақты мектептер (ШЖМ) туралы
мәліметтер" (Индекс: № 3- ШЖМ, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1-баған = ∑ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 бағандар;
      2-баған = ∑ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 бағандар;
      1-жол = ∑ 1.1 - 1.3 жолдар әрбір баған үшін.
      2. Нысандар арасын бақылау:
      ШЖМ – 3 нысан 1, 1.1, 1.2, 1.3 жолдар 1 баған = ШЖМ – 1 нысан 1, 1.1, 1.2, 1.3 
жолдар 1 баған = = ШЖМ – 4 нысан 1, 1.1, 1.2, 1.3 жолдар 1 баған
      ШЖМ – 3 нысан 1 жол 3 баған = П-4 нысан 9 баған
      ШЖМ – 3 нысан 1 жол 4 баған = П-4 нысан 10 баған

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
34 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Шағын жинақты мектептердің (
ШЖМ) материалдық базасы туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 4 - ШЖМ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары



      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№
Мектеп 
түрлері

Барлық 
шағын 
жинақты 
мектептер
, бірлік

оның 
ішінде 
ауылды
жерде, 
бірлік

ондағы 
оқушылар
саны, 
адам

типтік
, 
бірлік

ондағы 
оқушылар
саны, 
адам

бейімделген
, бірлік

ондағы 
оқушылар
саны, 
адам

апатты
, 
бірлік

ондағы 
оқушылар
саны, 
адам

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Облыс 
бойынша 
барлығы

1.1

оның  
ішінде 
бастауыш
мектептер

1.2

оның  
ішінде 
негізгі 
мектептер

1.3

оның  
ішінде 
о р т а  
мектептер

      Кестенің жалғасы

№
Мектеп 
түрлері

күрделі 
жөндеуді
қажет 
етеді, 
бірлік

ондағы 
оқушылар
саны, 
адам

оқу кабинеттері бар, бірлік спорт
залы 
бар, 
бірлік

асханасы
б а р ,  
бірлікфизика химия биология математика информатика лингофондық

А Б 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
Облыс 
бойынша 
барлығы

1.1

оның  
ішінде 
бастауыш
мектептер

1.2

оның  
ішінде 
негізгі 
мектептер

1.3

оның  
ішінде 
о р т а  
мектептер

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________



Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Шағын жинақты мектептердің (ШЖМ) материалдық базасы туралы 
мәліметтер" (Индекс: № 4- ШЖМ, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 4, 6 бағандар әрбір жол үшін;
      3 баған = ∑ 5, 7 бағандар әрбір жол үшін;
      1 жол= ∑ 1.1 - 1.3 жолдар әрбір баған үшін.
      3. Нысандар арасын бақылау:
      ШЖМ – 4 нысан 1, 1.1, 1.2, 1.3 жолдар 1 баған = ШЖМ – 1 нысан 1, 1.1, 1.2, 1.3 
жолдар 1 баған = = ШЖМ – 3 нысан 1, 1.1, 1.2, 1.3 жолдар 1 баған

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
36 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Шағын жинақты мектептердің 
педагог кадрларының сапалық құрамы туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 36-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 6 - ШЖМ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан



№
Көрсеткіштер 
атауы

барлық  
педагогтардың
саны

оның ішінде білімі 
бойынша, адам

оның ішінде санаты бар
, адам

мамандардың
қажеттілігі, 
адам

жоғары
техникалық
және кәсіби

жалпы
орта

жоғары
1-
ші

2-
ші

санатсыз

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Облыс бойынша 
барлығы

1.1 оның ішінде 
ауылдық жерде

1.2
оның ішінде қазақ
т і л і н д е  
оқытылатындар

1.3
оның ішінде орыс
т і л і н д е  
оқытылатындар

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Шағын жинақты мектептердің педагог кадрларының сапалық құрамы туралы 
мәліметтер" (Индекс: № 6- ШЖМ, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған= ∑ 2 - 4 бағандар = ∑ 5 - 8 бағандар әрбір жол үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
40 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ресурс орталықтарының желісі 
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы



      Ескерту. 40-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 10-ШЖМ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

Барлық 
т і р е к  
мектептер (
ресурстық 
орталықтар
), бірлік

соның ішінде, бірлік
ресурстық 
орталықтарға
бекітілген 
магниттік 
мектептер, 
барлығы, 
бірлік

соның ішінде, 
бірлік

магниттік 
мектептердегі
барлық 
оқушылар, 
адам

оның ішінде 
т і р е к  
мектептерге (
ресурстық 
орталықтарға)
бекітілген 
сыныптардағы
оқушылар (
адам)

интернаттарымен тасымалдау
мен

негізгі
мектеп

орта 
мектеп

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Ресурстық орталық желісі" (Индекс: № 10- ШЖМ, кезеңділігі –жылдық)

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады:
      1) Тірек мектептері (ресурстық орталығы) материалдық-техникалық, 
ғылыми-әдістемелік базалары және кадрлық ресурстары бар жалпы білім беру 
ұйымдары базасында аудандық (қалалық) әкімнің қаулысымен құрылады.
      2) Магнитті ШЖМ аудандық (қалалық) білім беру бөлімінің ұйымының 
бұйрығымен тірек мектептеріне (ресурсты орталықтарға) бекітілген. ("Жалпы білім 
беру ұйымдарының (бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру) түрлері 
бойынша қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 375 бұйрығы. (



Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8827 болып 
тіркелген).
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау 4 баған = ∑ 5 - 6 бағандар.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
41- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Орта білім жүйесінің негізгі 
көрсеткіштерінің есебі Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 _
__ - 20___ оқу жылы

      Ескерту. 41-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 1-СК нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштер атауы
2 0 _ _  
алдыңғы оқу
жылы

2 0 _ _  
ағымдағы 
оқу жылы

А Б 1 2

1 Барлық орта білім беру ұйымдары, бірлік

1.1 оның ішінде ауылдық жерде

1.2 ондағы оқушылар саны, адам

1.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

2 бастауыш мектептер, бірлік

2.1 оның ішінде ауылдық жерде

2.2 ондағы оқушылар саны, адам

2.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

3 негізгі орта мектептер, бірлік

3.1 оның ішінде ауылдық жерде

3.2 ондағы оқушылар саны, адам



3.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

4 жалпы орта білім беретін мектептер, бірлік

4.1 оның ішінде ауылдық жерде

4.2 ондағы оқушылар саны, адам

4.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

5 қазақ тілінде оқытатын мектептер, бірлік

5.1 оның ішінде ауылдық жерде

5.2 ондағы оқушылар саны, адам

5.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

6 орыс тілінде оқытатын мектептер, бірлік

6.1 оның ішінде ауылдық жерде

6.2 ондағы оқушылар саны, адам

6.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

7 ұйғыр тілінде оқытатын мектептердің, бірлік

7.1 оның ішінде ауылдық жерде

7.2 ондағы оқушылар саны, адам

7.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

8 өзбек тілінде оқытатын мектептердің, бірлік

8.1 оның ішінде ауылдық жерде

8.2 ондағы оқушылар саны, адам

8.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

9 тәжік тілінде оқытатын мектептердің, бірлік

9.1 оның ішінде ауылдық жерде

9.2 ондағы оқушылар саны, адам

9.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

10 аралас тілде оқытатын мектептердің, бірлік

10.1 оның ішінде ауылдық жерде

10.2 ондағы оқушылар саны, адам

10.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

11 гимназиялар, бірлік

11.1 оның ішінде ауылдық жерде

11.2 ондағы оқушылар саны, адам

11.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

12 мектеп-гимназиялар, бірлік

12.1 ондағы балалар саны, адам

12.2 гимназиялық сыныбы бар мектептер, бірлік

12.2.1 ондағы оқушылар саны, адам

13 лицейлер, бірлік

13.1 оның ішінде ауылдық жерде

13.2 ондағы оқушылар саны, адам

13.2.1 оның ішінде ауылдық жерде



14 мектеп-лицейлер, бірлік

14.1 ондағы оқушылар саны, адам

14.2 лицей сыныптары бар мектептер, бірлік

14.2.1 ондағы оқушылар саны, адам

15 шағын жинақты мектептер, бірлік

15.1 оның ішінде ауылдық жерде

15.2 ондағы оқушылар саны, адам

15.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

16 тірек мектептер (ресурстық орталық), бірлік

16.1 оның ішінде ауылдық жерде

16.2 ондағы оқушылар саны, адам

16.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

17 түзеу мекемелері жанындағы жалпы орта білім беретін мектептер, 
бірлік

17.1 оның ішінде ауылдық жерде

17.2 ондағы оқушылар саны, адам

17.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

18 кешкі мектептер, бірлік

18.1 оның ішінде ауылдық жерде

18.2 ондағы оқушылар саны, адам

18.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

19 девиантты мінез-құлықты балаларға арналған білім беру ұйымдар, 
бірлік

19.1 оның ішінде ауылдық жерде

19.2 ондағы оқушылар саны, адам

19.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

20
ерекше режимде ұстайтын балаларға арналған білім беру ұйымдар, 
бірлік

20.1 оның ішінде ауылдық жерде

20.2 ондағы оқушылар саны, адам

20.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

21 аурухана жанындағы мектептер, бірлік

21.1 ондағы оқушылар саны, адам

22 халықаралық мектептер, бірлік

22.1 ондағы оқушылар саны, адам

23 барлық интернаттық білім беру ұйымдары, бірлік

23.1 ондағы балалар саны, адам

24 мамандырылған білім беру ұйымдары, бірлік

24.1 ондағы оқушылар саны, адам

24.1.1 оның ішінде интернатта тұратындар, адам

25 арнайы мектептер, бірлік

25.1 ондағы оқушылар саны, адам



26 барлығы жалпы білім беру мектептеріндегі ерекше білім берілуіне 
қажеттілігі бар балаларға арналған сыныптар, бірлік, соның ішінде:

26.1 ондағы оқушылар саны, адам

27 есту қабілеті бұзылған (естiмейтін, нашар еститiн, кейiннен естімей 
саңырау болып қалған) балаларға арналған, бірлік

27.1 ондағы оқушылар саны, адам

28 көру қабілеті бұзылған (көзi көрмейтiн, нашар көретiн, кейiннен 
соқыр болып қалған) балаларға арналған, бірлік

28.1 ондағы оқушылар саны, адам

29
тiрек-қозғалыс аппаратының функциялары бұзылған балаларға 
арналған, бірлік

29.1 ондағы оқушылар саны, адам

30 сөйлеу қабiлетi бұзылған балаларға арналған, бірлік

30.1 ондағы оқушылар саны, адам

31 ақыл-ойының дамуы кенжелеп қалған балаларға арналған, бірлік

31.1 ондағы оқушылар саны, адам

32 психикалық дамуы тежелген балаларға арналған, бірлік

32.1 ондағы оқушылар саны, адам

33 эмоциялық-еркі және мiнез-құлқы бұзылған балаларға арналған, 
бірлік

33.1 ондағы оқушылар саны, адам

34 күрделi бұзылыстары бар, оның iшiнде соқыр-саңырау болып қалған 
балаларға арналған, бірлік

34.1 ондағы оқушылар саны, адам

35
аймақ бойынша 7-18 жастағы ерекше білім беру қажеттіліктері бар 
балалардың барлық саны, адам

35.1 соның ішінде инклюзивті ортаға қатыстырылған, ерекше білім беру 
қажеттіліктері бар балалар саны, адам:

35.2 соның ішінде денсаулығы бойынша, ерекше білім беру қажеттіліктері 
бар балалар саны, адам:

36 жалпы білім беру мектептеріндегі, ерекше білім беру қажеттіліктері 
бар үйде оқитын балалар саны, адам, соның ішінде:

36.1 оның ішінде уақытша

36.2 оның ішінде өне бойы

37
жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 
арналған білім беру ұйымдары, бірлік

37.1 ондағы оқушылар саны, адам

38 қосымша білім беру ұйымдарының, бірлік

38.1 ондағы балалар саны, адам

39 "мектеп-бөбекжай" кешені, бірлік

39.1 ондағы оқушылар саны, адам

40 колледждер жанындағы мектептер, бірлік

40.1 ондағы оқушылар саны, адам

41 жоғары оқу орындарының жанындағы мектептер, бірлік



41.1 ондағы оқушылар саны, адам

42 мемлекеттік емес мектептер, бірлік

42.1 ондағы оқушылар саны, адам

43 апатты жағдайдағы мектептер саны, бірлік

43.1 оның ішінде ауылдық жерде

44 күрделі жөндеуді қажет ететін мектептер саны, бірлік

44.1 оның ішінде ауылдық жерде

45 күрделі жөндеу жүргізілген мектептер саны, бірлік

45.1 оның ішінде ауылдық жерде

46 оқушы орнының тапшылығы, бірлік

47 бір ауысымды мектептер саны, бірлік

47.1 оның ішінде ауылдық жерде

47.2 ондағы оқушылар саны, адам

47.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

48 екі ауысымды мектептер саны, бірлік

48.1 оның ішінде ауылдық жерде

48.2 ондағы оқушылар саны, адам

48.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

49 үш ауысымды мектептер саны, бірлік

49.1 оның ішінде ауылдық жерде

49.2 ондағы оқушылар саны, адам

49.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

50 орта білім беру ұйымдардағы барлық педагогтар, адам

50.1 оның ішінде ауылдық жерде

50.2 оның ішінде мұғалімдер, адам

50.2.1 оның ішінде ауылдық жерде

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
№ 1-СК "Орта білім жүйесінің негізгі көрсеткіштерінің есебі" (Индекс: № 1-СК,
кезеңділігі - жылдық)

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады:



      2. Есеп айырысу (46 жол):
      Р * С – К = оқушы орнының тапшылығы
      Р – Жобалық қуаты
      С – Ауысым коэффиценті
      К – 0-11(12) сыныптардың оқушыларының контингенті
      Ауысым коэффиценті:
      2003 жылға дейін мектептің эксплуатацияға кіруі . - 1 оқушыға келетін 1,5
      2003 жылдан бастап мектептің эксплуатацияға кіруі - 1 оқушыға келетін 2
      (1 және 3 ауысым мектептер есептемейді)
      3. Нысандар арасындағы бақылау:
      1) Орта білім беру ұйымдары:
      СК-1 нысан 1 жол 2 баған = П-1 нысан 1 жол 1 баған
      2) Ауылдық жердегі орта білім беру ұйымдары:
      СК-1 нысан 1.1 жол 2 баған = П-1 нысан 1 жол 3 баған
      3) Оқушылардың саны:
      СК-1 нысан 1.2 жол 2 баған = П-1 нысан 2 жол 1 баған
      4) Ауылдық жердегі оқушылардың саны:
      СК-1 нысан 1.2.1 жол 2 баған = П-1 нысан 2 жол 3 баған

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
42 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Мектептердің жалпы саны және 
оқушылар саны Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 _
_ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 42-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-1 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, "
Назарбаев зияткерлік мектептері" Дербес білім беру ұйымдары, басқа ведомствоға 
қарасты мемлекеттік ұйымдар



      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

көрсеткіштердің
атауы

мектептердің жалпы саны, 
бірлік

оның ішінде күндізгі 
мемлекеттік жалпы орта 
білім беретін мектептер 
саны, бірлік

барлығы

оның 
ішінде 
қалалық
жерде

оның 
ішінде 
ауылдық
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
қалалық
жерде

оның 
ішінде 
ауылдық
жерде

А Б В Г Д 1 2 3 4 5 6

б а р л ы қ  
мектептер, 
бірлік

оның ішінде 
оқушылар саны,
адам

оның ішінде 
қыздар, адам

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

көрсеткіштердің
атауы

оның ішінде, бірлік:

бастауыш
мектептер

негізгі орта мектептер жалпы орта мектептер

оның  
ішінде 
ауылдық 
жерде

барлыы

оның 
ішінде 
қалалық
жерде

оның 
ішінде 
ауылдық
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
қалалық
жерде

А Б В Г Д 9 10 11 12 13 14

б а р л ы қ  
мектептер, 
бірлік

оның ішінде 
оқушылар саны,
адам

оның ішінде 
қыздар, адам

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Мектептердің жалпы саны және оқушылар саны" (Индекс: № П-1, кезеңділігі –
жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2 - 3 бағандар әрбір жол үшін
      4 баған = ∑ 5 - 6 бағандар әрбір жол үшін = ∑ 7, 10 и 13 бағандар әрбір жол үшін
      5 баған = ∑ 8, 11 и 14 бағандар әрбір жол үшін
      6 баған = ∑ 9, 12 и 15 бағандар әрбір жол үшін
      7 баған = ∑ 8 - 9 бағандар әрбір жол үшін
      10 баған = ∑ 11 - 12 бағандар әрбір жол үшін
      13 баған = ∑ 14 - 15 бағандар әрбір жол үшін
      2. Нысандар арасын бақылау:
      1) Мектептердің барлығы:
      П-1 нысан 1 жол 4 баған = П-3 нысан (1 бөлім) 2 баған = П-4 нысан 1 баған = П-11 
нысан 1 баған = П-13 нысан (1 бөлім) 1 баған = П-13 нысан (2 бөлім) 1 баған = К-1 
нысан 3 жол 1 баған
      2) Оқушылардың барлығы:
      П-1 нысан 2 жол 4 баған = П-3 нысан (2 бөлім) 2 баған = П-4 нысан 3 баған = П-11 
нысан 4 баған = П-13 нысан (1 бөлім) 2 баған = П-18 нысан 1 баған = П-22 нысан 7 
баған = К-1 нысан 3 жол 2 баған
      3) Бастауыш мектептердің барлығы:
      П-1 нысан 1 жол 7 баған
      7 баған - бастауыш мектеп – бастауыш білім беретін оқу бағдарламаларын, 
сондай-ақ оқушылар мен тәрбиеленушілерге қосымша білім берудің оқу 
бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;
      4) Негізгі орта мектептердің барлығы:
      П-1 нысан 1 жол 10 баған
      10 баған - негізгі орта мектеп – бастауыш және негізгі орта білім беретін оқу 
бағдарламаларын, сондай-ақ оқушылар мен тәрбиеленушілерге қосымша білім берудің 
оқу бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;
      5) Жалпы білім беретін мектептердің барлығы:
      П-1 нысан 1 жол 13 баған
      13 баған - жалпы білім беретін мектеп – бастауыш, негізгі орта және жалпы орта 
білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, сондай-ақ білім алушылар мен 
тәрбиеленушілерге қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу 
орны.
      6) Қалалық жердегі бастауыш мектептердің барлығы:
      П-1 нысан 1 жол 8 баған



      7) Қалалық жердегі негізгі орта мектептердің барлығы:
      П-1 нысан 1 жол 11 баған
      8) Қалалық жердегі жалпы білім беретін мектептердің барлығы:
      П-1 нысан 1 жол 14 баған
      9) Ауылдық жердегі бастауыш мектептердің барлығы:
      П-1 нысан 1 жол 9 баған
      10) Ауылдық жердегі негізгі орта мектептердің барлығы:
      П-1 нысан 1 жол 12 баған
      11) Ауылдық жердегі жалпы білім беретін мектептердің барлығы:
      П-1 нысан 1 жол 15 баған

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
43 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан "Мектеп-бөбекжай" кешендері 
туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 _
_ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 43-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-2 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

мектеп-бөбекжай
атауы

е л д і  
мекеннің
атауы

мектеп-балабақшаның
толық мекен-жайы

оқыту
тілі

сыныптардың
саны, бірлік

сыныптар 
бойынша 
оқушылардың
саны, адам

0 -
сынып

1 -
сынып

А Б В 1 2 3 4 5 6 7

      Кестенің жалғасы
сыныптар бойынша оқушылардың саны, адам



№ Облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың атауы

ауданның
атауы

2 -
сынып

3 -
сынып

4 -
сынып

5 -
сынып

6 -
сынып

7 -
сынып

8 -
сынып

А Б В 8 9 10 11 12 13 14

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық 
маңызы бар 
қаланың ,  
астананың атауы

ауданның
атауы

сыныптар бойынша 
оқушылардың саны, 
адам

мектепке 
дейінгі 
топтардың 
с а н ы ,  
бірлік

ондағы 
балаларсаны
, адам

педагогикалық 
қызметкерлер саны, 
адам

9 -
сынып

1 0 -
сынып

11(12)
-
сынып

оның 
ішінде 
мектепте

оның ішінде
балабақшада

А Б В 15 16 17 18 19 20 21

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Мектеп-бөбекжай" кешендері туралы мәліметтер" (Индекс: № П-2, кезеңділігі 
–жылдық)

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады:
      "Мектеп-бөбекжай" кешені– мектепке дейінгі білім беру оқу бағдарламаларын 
орындайтын тәрбие – білім беру ұжымы,үш жастан он жеті жасқа дейінгі балаларға 
негізгі орта және жалпы орта білім беретін ұжым. (Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2013 жылғы 29 мамырдағы "Мектепке дейінгі ұжымдар 
шығармашылығы типтік Ережелері" туралы № 206  (Нормативтік құқықтық бұйрық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8520 болып тіркелген).

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
44 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Алдыңғы оқу жылымен 
салыстырғанда мектептердің және оқушылардың оқыту тіліне қарай бөлінуі 
туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 



беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 _
_ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 44-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-3 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1-бөлім

№
Облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың атауы

ауданның
атауы

мектептердің 
жалпы саны, 
бірлік

оның ішінде

қазақ орыс аралас

мектеп 
дамиды

қазақ 
тіліне 
қарай

20__ 20__ 20
__

20
__

20
__

20
__

20
__

20
__

20_
_

20_
_

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

      Кестенің жалғасы

№ Облыстың, республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың атауы

ауданның 
атауы

оның ішінде

мектеп 
дамиды

ұйғыр өзбек тәжік
орыс тіліне 
қарай

20__ 20__
20_
_

20_
_

20_
_

20_
_

20_
_

20_
_

А Б В 11 12 13 14 15 16 17 18

      2-бөлім

№
Облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың атауы

ауданның
атауы

б а р л ы қ  
оқушылар саны, 
адам

оқитындардың жалпы санынан:

қазақ

қазақ тілінде 
оқитын орыс
және басқа ұлт 
балалары, адам

орыс

20__ 20__ 20
__

20
__

20__ 20__ 20
__

20
__

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

      Кестенің жалғасы
оқитындардың жалпы санынан:



№

Облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың атауы

ауданның
атауы

оның ішінде орыс тілінде 
оқитын қазақ ұлты балалары, 
адам

ұйғыр өзбек тәжік

20__ 20__ 20
__

20
__

20
__

20
__

20
__

20
__

А Б В 9 10 11 12 13 14 15 16

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Алдыңғы оқу жылымен салыстырғанда мектептердің және оқушылардың 
оқыту тіліне қарай бөлінуі туралы мәліметтер" (Индекс: № П-3, кезеңділігі –
жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 бөлім
      1 баған = ∑ 3, 5, 7, 13, 15, 17 бағандар, әрбір жол үшін
      2 баған = ∑ 4, 6, 8, 14, 16, 18 бағандар, әрбір жол үшін
      2 бөлім
      1 баған = ∑ 3, 7, 11, 13, 15 бағандар, әрбір жол үшін
      2 баған= ∑ 4, 8, 12, 14, 16 бағандар, әрбір жол үшін
      2. Нысандар арасын бақылау:
      1) Мектептердің барлығы:
      П-3 нысан (1 бөлім) 2 баған = П-1 нысан 1 жол 4 баған = П-4 нысан 1 баған = П-11 
нысан 1 баған = П-13 нысан (1 бөлім) 1 баған = П-13 нысан (2 бөлім) 1 баған = К-1 
нысан 3 жол 1 баған
      2) Оқушылардың барлығы:
      П-3 нысан (2 бөлім) 2 баған = П-1 нысан 2 жол 4 баған = П-4 нысан 3 баған = П-11 
нысан 4 баған = П-13 нысан (1 бөлім) 2 баған = П-18 нысан 1 баған = П-22 нысан 7 
баған = К-1 нысан 3 жол 2 баған
      3) Қазақ тілінде оқытатын барлық мектептер:
      П-3 нысан (1 бөлім) 4 баған = П-4 нысан 5 баған
      4) Орыс тілінде оқытатын барлық мектептер:
      П-3 нысан (1 бөлім) 6 баған = П-5 нысан 1 баған
      5) Аралас тілде оқытатын барлық мектептер:



      П-3 (1 бөлім) нысан 8 баған = П-5 нысан 9 баған = П-9 нысан 1 жол 1 баған
      6) Қазақ тілінде оқитын барлық оқушылар:
      П-3 нысан (2 бөлім) 4 баған = П-4 нысан 7 баған
      7) Орыс тілінде оқитын барлық оқушылар:
      П-3 нысан (2 бөлім) 8 баған = П-5 нысан 3 баған
      8) Ұйғыр тілінде оқитын мектеп оқушыларының барлығы:
      П-3 (2 бөлім) нысан 12 баған = П-7 нысан 2.2 жол ∑1 -11 бағандар
      9) Өзбек тілінде оқитын мектеп оқушыларының барлығы:
      П-3 (2 бөлім) нысан 14 баған = П-7 нысан 1.2 жол ∑1-11бағандар
      10) Тәжік тілінде оқитын мектеп оқушыларының барлығы:
      П-3 (2 бөлім) нысан 16 баған = П-7 нысан 3.2 жол ∑1-11 бағандар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
45 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қазақ тілінде оқытатын 
мектептер туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 45-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-4 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№
Облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың, 
астананың атауы

ауданның
атауы

мектептер саны, 
бірлік

ондағы оқушылар
саны, адам

оның ішінде қазақ 
тілінде оқытатын 
мектептер, бірлік

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
ауылды 
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылды 
жерде

барлығы
( 1 -
бағаннан
)

о н ы ң  
ішінде 
ауылды 
жерде (2- 
бағаннан)



А Б В 1 2 3 4 5 6

      Кестенің жалғасы

№
Облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың, 
астананың атауы

ауданның
атауы

ондағы оқушылар 
саны, адам

қазақ тілінде 
оқытылатын шағын 
комплектілі мектептер, 
бірлік

о н д а ғ ы  
оқушылар саны, 
адам

барлығы

оның 
ішінде 
ауылды 
жерде

барлығы
( 1 -  
бағаннан
)

оның ішінде 
ауылды жерде 
(2- бағаннан)

барлығы

оның 
ішінде 
ауылды
жерде

А Б В 7 8 9 10 11 12

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Казақ тілінде оқытатын мектептер туралы мәліметтер" (Индекс: № П-4, 
кезеңділігі –жылдық)

      1. Нысан арасын бақылау:
      1) Мектептердің барлығы:
      П-4 нысан 1 баған = П-1 нысан 1 жол 4 баған = П-3 нысан (1 бөлім) 2 баған = П-11 
нысан 1 баған = П-13 нысан (1 бөлім) 1 баған = П-13 нысан (2 бөлім) 1 баған = К-1 
нысан 9 жол 1 баған
      2) Оқушылардың барлығы:
      П-4 нысан 3 баған = П-1 нысан 2 жол 4 баған = П-3 нысан (2 бөлім) 2 баған = П-11 
нысан 4 баған = П-13 нысан (1 бөлім) 2 баған = П-18 нысан 1 баған = П-22 нысан 7 
баған = К-1 нысан 3 жол 2 баған
      3) Қазақ тілінде оқытатын барлық мектептер:
      П-4 нысан 5 баған = П-3 нысан (1 бөлім) 4 баған
      4) Қазақ тілінде оқытатын барлықшағын жинақты мектептер:
      П-4 нысан 9 баған = №3-ШЖМ нысан 1жол 3 баған
      5) Ауылдық жердегі қазақ тілінде оқытатын барлықшағын жинақты мектептер:
      П-4 нысан 10 баған = №3-ШЖМ нысан 1 жол 4 баған

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы



№ 570 бұйрығына
46 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Орыс тілінде және аралас 
тілдерінде оқытатын мектептердегі қазақ тілінің оқытылуы туралы мәліметтер 
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 46-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-5 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

орыс тілінде оқытатын мектептер

мектептер
саны, 
бірлік

оның ішінде 
сынып-комплектілер
саны, бірлік

ондағыоқушылар
саны, адам

оның ішінде ұлты бойынша, 
адам

қазақтар орыстар

4 ,  5  
бағандарда 
көрсетілмеген
ұлттар

А Б В Г 1 2 3 4 5 6

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

аралас тілінде оқытатын мектептер

мектептер
саны, 
бірлік

оның ішінде орыс 
тілінде оқытатын 
сынып-комплектілер
, бірлік

ондағы 
оқушылар
саны, 
адам

оның ішінде ұлты бойынша, 
адам

қазақтар орыстар

1 2 ,  1 3  
бағандарда 
көрсетілмеген
ұлттар

А Б В Г 9 10 11 12 13 14

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____



тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Орыс тілінде және аралас тілдерінде оқытатын мектептердегі қазақ тілінің 
оқытылуы туралы мәліметтер" (Индекс: № П-5, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      3 баған= ∑ 4- 6 бағандар әрбір жол үшін
      11 баған= ∑ 12-14 бағандар әрбір жол үшін
      2. Нысандар арасындағы бақылау:
      1) Орыс тілінде оқытатын барлық мектептер:
      П-5 нысан 1 баған = П-3 нысан (1 бөлім) 6 баған
      2) Аралас тілде оқытатын барлық мектептер:
      П-5 нысан 9 баған = П-3 (1 бөлім) нысан 8 баған = П-9 нысан 1 жол 1 баған

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
47 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жаратылыстану-математикалық 
пәндер ағылшын тілінде жүргізілетін республиканың мектептері туралы 
мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін 
енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер 
қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20_-20_ оқу жылы

      Ескерту. 47-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-6 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, "
Назарбаев зияткерлік мектептері" Дербес білім беру ұйымы
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 

мектеп 
атауы, 

ағылшын 
тілінде 
жүргізілетін

оның ішінде:
қандай 
сыныптарда
көп тілді 

көп тілді 
оқыту 
енгізілген

пәнді 
толық 

п ә н д і  
ішінара 



№ қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

толық  
мекен-жайы

пәндер 
атауы

оқыту  
енгізілген, 
сынып

сыныптар
саны, 
бірлік

енгізу (
инвариант
есебінен)

енгізу (
вариатив /
факультатив
есебінен)

А Б В Г 1 2 3 4 5 6

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

ондағы 
оқушылар
саны, 
адам

жаратылыстану-математикалық
пәндерді ағылшын тілінде 
жүргізетін мұғалімдер саны, 
адам

оның ішінде:

білімі бар, адам

жоғары 
о қ у  
орнынаң
кейінгі

жоғары
техникалық
ж ә н е  
кәсіби

А Б В Г 7 8 9 10 11

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

оның ішінде:

санаты бар, адам

жоғары бірінші екінші педагог педагог-модератор
педагог 
–
сарапшы

педагог-зерттеуші

А Б В Г 13 14 15 16 17 18 19

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
Жаратылыстану-математикалық пәндер ағылшын тілінде жүргізілетін 
республиканың көп тілді мектептері туралы мәліметтер" (Индекс: № П-6, 
кезеңділігі –жылдық)

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады:
      Көптілдік оқыту - үш не одан да көп тілде оқыту.
      Жаратылыстану-математикалық пәндер- математика, физика, химия, география, 
информатика, биология



      Санат – атқарылған жұмыс нәтижесін көрсеткен қызметкердің біліктілік деңгейіне 
талап қою.
      (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 
қаңтардағы № 83 бұйрығы "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі 
орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын 
және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс 
істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және 
ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу 
қағидалары мен шарттарын бекіту туралы" бұйрығы). (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13317 болып тіркелген).
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      8 баған = ∑ 9 - 12 бағандар
      8 баған = ∑ 13 -20 бағандар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
48 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Өзбек, ұйғыр, тәжік тілдерінде 
оқытатын мектептер туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 48-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-7 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштердің атауы
оқушылар саны, адам

0 -
сынып

1 -
сынып

2 -
сынып

3 -
сынып

4 -
сынып

5  -
сынып

6  -
сынып

7  -
сынып

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8



1 өзбек тілінде оқытатын мектептерде

1.1
аралас мектептердегі өзбек тілінде 
оқытылатын сыныптарда

1.2 Барлығы

2 ұйғыр тілінде оқытатын мектептерде

2.1 аралас мектептердегі ұйғыр тілінде 
оқытылатын сыныптарда

2.2 Барлығы

3 тәжік тілінде оқытатын мектептерде

3.1 аралас мектептердегі тәжік тілінде 
оқытылатын сыныптарда

3.2 Барлығы

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштердің атауы

оқушылар саны, адам
б а р л ы қ  
педагогикалық 
кадрлар саны, 
адам

білімі бойынша, адам

8 -
сынып

9 -
сынып

1 0 -
сынып

11 (12
)  -  
сынып

жоғары 
ж ә н е  
жоғарыдан 
кейінгі

техникалық
ж ә н е  
кәсіби

орта

А Б 9 10 11 12 13 14 15 16

1 өзбек тілінде оқытатын 
мектептерде

1.1

аралас мектептердегі 
өзбек тілінде 
оқытылатын 
сыныптарда

1.2 Барлығы

2
ұйғыр тілінде 
оқытатын мектептерде

2.1

аралас мектептердегі 
ұйғыр тілінде 
оқытылатын 
сыныптарда

2.2 Барлығы

3 тәжік тілінде оқытатын 
мектептерде

3.1

аралас мектептердегі 
тәжік тілінде 
оқытылатын 
сыныптарда

3.2 Барлығы

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштердің
атауы

санаты бар, адам

жоғары
санатты

бірінші 
санатты

екінші 
санатты

педагог педагог-модератор педагог-сарапшы педагог-зерттеуші педагог-шебер

А Б 17 18 19 20 21 22 23 24



1 өзбек тілінде 
оқытатын 
мектептерде

1.1

а р а л а с  
мектептердегі 
өзбек тілінде 
оқытылатын 
сыныптарда

1.2 Барлығы

2
ұйғыр тілінде 
оқытатын 
мектептерде

2.1

а р а л а с  
мектептердегі 
ұйғыр тілінде 
оқытылатын 
сыныптарда

2.2 Барлығы

3
тәжік тілінде 
оқытатын 
мектептерде

3.1

а р а л а с  
мектептердегі 
тәжік тілінде 
оқытылатын 
сыныптарда

3.2 Барлығы

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Өзбек, ұйғыр, тәжік тілдерінде оқытатын мектептер туралы мәліметтер" (
Индекс: № П-7, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      13 баған = ∑ 14 - 16 бағандар әрбір жол үшін = ∑ 17 - 24 бағандар әрбір жол үшін
      1.2 жол = ∑ 1-1.1 жолдар әрбір баған үшін
      2.2 жол= ∑ 2-2.1 жолдар әрбір баған үшін
      3.2 жол= ∑ 3-3.1 жолдар әрбір баған үшін



      2. Нысандар арасындағы бақылау:
      1) Ұйғыр тілінде оқитын мектеп оқушыларының барлығы:
      П-7 нысан 2.2 жол ∑1 -12 бағандар = П-3 нысан (2 бөлім) 12 баған
      2) Өзбек тілінде оқитын мектеп оқушыларының барлығы:
      П-7 нысан 1.2 жол ∑1-12 бағандар = П-3 нысан (2 бөлім) 14 баған
      3) Тәжік тілінде оқитын мектеп оқушыларының барлығы:
      П-7 нысан 3.2 жол ∑1-12 бағандар = П-3 нысан (2 бөлім) 16 баған

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
49 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Өзбек, ұйғыр, тәжік тілінде 
оқытатын мектептердің түлектері туралы мәлімет Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 49-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-8 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштердің атауы
түлектер
саны, 
адам

олардың Ұлттық 
бірыңғай тестілеуге 
қатысқаны, адам орташа

балл

шект ік  
деңгейден 
өтпегені, 
адам

"Алтын 
белгіге" 
үміткерлер, 
адамбарлық 

қатысқаны

қай тілде 
тапсырды

қазақ орыс

А Б 1 2 3 4 5 6 7

1 өзбек тілінде оқытатын 
мектептерде

1.1
аралас мектептердегі өзбек
тілінде оқытылатын 
сыныптарда



1.2 барлығы

2
ұйғыр тілінде оқытатын 
мектептерде

2.1
аралас мектептердегі 
ұйғыр тілінде оқытылатын 
сыныптарда

2.2 барлығы

3 тәжік тілінде оқытатын 
мектептерде

3.1
аралас мектептердегі тәжік
тілінде оқытылатын 
сыныптарда

3.2 барлығы

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштердің 
атауы

"Алтын белгі" 
үміткерлері ішінде, адам үздік 

аттестат 
алғандар, 
адам

жоғары оқу 
орнына 
түскендері, 
адам

грант 
алғандары
, адам

комплекстік 
тестілеу ді қай 
т і л д е  
тапсырды, 
адам

Ұлттық 
бірыңғай 
тестілеуге 
қатысқаны

білімін 
растағаны

қазақ орыс

А Б 8 9 10 11 12 13 14

1 өзбек тілінде 
оқытатын мектептерде

1.1

аралас мектептердегі 
өзбек тілінде 
оқытылатын 
сыныптарда

1.2 барлығы

2 ұйғыр тілінде 
оқытатын мектептерде

2.1

аралас мектептердегі 
ұйғыр тілінде 
оқытылатын 
сыныптарда

2.2 барлығы

3 тәжік тілінде 
оқытатын мектептерде

3.1

аралас мектептердегі 
тәжік тілінде 
оқытылатын 
сыныптарда

3.2 барлығы

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________



Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Өзбек, ұйғыр, тәжік тілінде оқытатын мектептердің түлектері туралы мәлімет"
(Индекс: № П-8, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1.2 жол = ∑ 1-1.1 жолдар әрбір баған үшін
      2.2 жол = ∑ 2-2.1 жолдар әрбір баған үшін
      3.2 жол = ∑ 3-3.1 жолдар әрбір баған үшін

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
50 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Аралас тілде оқытатын 
мектептер туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 50-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-9 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштердің 
атауы

оның ішінде оқыту тілі бойынша

қазақ- орыс- үш тілде 
оқытатын
аралас 



аралас тілде оқытатын 
мектептердің жалпы 
саны

мектептер
бірлік

орыс ұйғыр тәжік өзбек ұйғыр тәжік өзбек

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 мектептер саны, 
бірлік

2 сынып-комплектілер
саны, бірлік

3 оқушылар саны, 
адам

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Аралас тілде оқытатын мектептер туралы мәліметтер" (Индекс: № П-9, 
кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2-9 бағандар әрбір жол үшін
      2. Нысан арасын бақылау:
      1) Аралас тілде оқытатын барлық мектептер:
      П-9 нысан 1 жол 1 баған = П-3 нысан (1 бөлім) 8 баған = П-5 нысан 9 баған

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
51 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ұлты қазақ оқушылар туралы 
мәліметтер (алдыңғы оқу жылы мен салыстырғанда) Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы



      Ескерту. 51-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-10 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№
О қ у  
жылдары

барлығы ұлты 
қ а з а қ  
оқушылары, 
адам

оның ішінде,адам:

қазақ тілінде 
оқытатын 
мектептерде 
оқитын

аралас тілде 
оқытатын 
мектептерде 
қазақ тілінде 
оқитын

орыс тілінде 
оқытатын 
мектептерде 
оқитын

аралас тілде 
оқытатын 
мектептерде 
орыс тілінде 
оқитын

3-10 бағандарда 
көрсетілгеннен 
басқа тілде 
оқитын

барлығы

оның 
ішінде 
ауылды
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылды
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылды
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылды
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылды
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылды
жерде

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20__

2 20__

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Ұлты қазақ оқушылар туралы мәліметтер (алдыңғы оқу жылымен 
салыстырғанда)" (Индекс: № П-10, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 3, 5, 7, 9, 11 бағандар әрбір жол үшін
      2 баған = ∑ 4, 6, 8, 10, 12 бағандар әрбір жол үшін

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы



№ 570 бұйрығына
52 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жалпы білім беретін және 
жексенбілік мектептерде ұлттық (ана) тілдерінің оқытылуы туралы мәлімет 
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 52-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-11 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1- бөлім

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

барлығы 
мектептер
, бірлік

ана тілінде оқытатын
мектептер саны, 
бірлік барлық 

оқушылар
саны, 
адам

оның ішінде оқыту 
тілі бойынша, адам

оқыту тілі  
б о й ы н ш а  
жексенбілік 
мектептер, бірлік

неміс
тілі

2 бағанда 
көрсетілгеннен
басқа тіл (
қандай екенін 
көрсету қажет)

неміс
тілі

5 бағанда 
көрсетілгеннен
басқа (қандай 
екенін көрсету
қажет)

кәріс
тілі

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

оқыту тілі бойынша 
жексенбілік мектептер, 
бірлік

оқыту тілі бойынша жексенбілік мектептерге баратын барлық 
оқушылар саны, адам

татар
тілі

неміс
тілі

7 - 1 1  
бағандарда 
көрсетілгеннен
басқа тілдер

кәрітер еврейлер украиндер татарлар немістер

А Б В Г 10 11 12 13 14 15 16 17

      2 –бөлім

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 

Ұлттық (ана
) тілдері 

оның ішінде білімі бар, адам

жоғары 
о қ у  



астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

оқытылатын
мектептер 
саны, бірлік

ондағы 
мұғалімдер
саны, адам

орнынаң
кейінгі

жоғары техникалық
ж ә н е  
кәсіптік

орта

А 1 2 3 4 5 6

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

оның ішінде санаты бар, адам

жоғары бірінші екінші педагог педагог-модератор
педагог 
–
сарапшы

педагог-зерттеуші

А 7 8 9 10 11 12 13

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жалпы білім беретін және жексенбілік мектептерде ұлттық (ана) тілдерінің 
оқытылуы туралы мәлімет" (Индекс: № П-11, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметико-логикалық бақылау:
      2 баған= ∑ 3-6 бағандардың;
      2 баған= ∑ 7-14 бағандардың.
      2. Нысандар арасын бақылау:
      1) Мектептердің барлығы:
      П-11 нысан 1 баған = П-3 нысан (1 бөлім) 2 баған = П-1 нысан 1 жол 4 баған = П-4 
нысан 1баған = П-13 (1 бөлім) 1 баған = П-13 нысан (2 бөлім) 1 баған = К-1 нысан 3 
жол 1 баған
      2) Оқушылардың барлығы:
      П-11 нысан 4 баған = П-3 нысан (2 бөлім) 2 баған = П-1 нысан 2 жол 4 баған = П-4 
нысан 3 баған = П-13 нысан (1 бөлім) 2 баған = П-18 нысан 1 баған = П-22 нысан 7 
баған = К-1 нысан 3 жол 2 баған

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы



 № 570 бұйрығына 53 – қосымша
Приложение 53 к приказу

Министра образования и науки
Республики Казахстан

от 27 декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных Жалпы білім 
беретін мектептерде ана (ұлттық) тілдерінде
оқытатын мұғалімдер жөнінде мәліметтер Сведения об учителях, преподающих
родные (национальные)
языки в общеобразовательных школах

      Ескерту. 53-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
08.08.2017  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 398
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20_-20_ оқу жылы Отчетный период 20_-20_ учебный год

      :  №  П - 1 2  н ы с а н  И н д е к с і
      :  ф о р м а  №  П - 1 2И н д е к с
      
       ж ы л д ы қ  К е з е ң д і л і г і :
       г о д о в а я  П е р и о д и ч н о с т ь :
      
       Облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің білім Респонденттер:
б а с қ а р м а л а р ы
       Управления образования акиматов областей, городов Астаны, Респонденты:
А л м а т ы
      
       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қайда ұсынылады:
Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне 
       в Департамент дошкольного и среднего образования Куда представляется:
Министерства образования и науки Республики Казахстан
      
      :  қ а з а нТ а п с ы р у  м е р з і м і
       октябрьСрок представления:

Ұлттық (ана) 
тілдері  
оқытылатын 
мектептер 

ондағы 
мұғалімдер

оның ішінде білімі бар, адам
из них имеющие образование, чел.

оның ішінде санаты бар, адам
из них имеющие категорию, чел.



№
 

саны, бірлік
Число школ, 
где изучаются
национальные
(родные) 
языки, ед.

саны, адам
в  н и х  
учителей, 
чел.

жоғары және 
жоғары оқу 
орнынаң 
кей інг і
высшее и 
послевузовское

техникалық және 
к ә с і п т і к
техническое и
профессиональное

орта
среднее

жоғары
высшую

бірінші
первую

екінші
вторую

категориясыз
б е з  
категории

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

      Білім басқармасының басшысы 
       Руководитель Управления образования _________________ қолы ____
      подпись 
      М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 
      М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
      телефон

№ П-12 "Жалпы білім беретін мектептерде ана (ұлттық) тілдерінде
оқытатын мұғалімдер жөнінде әліметтер"
әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. № П-12 "Жалпы білім беретін мектептерде ана (ұлттық) тілдерінде оқытатын 
мұғалімдер жөнінде әліметтер"
      әкімшілік есеп беру нысандарының статистикалық көрсеткіштерін енгізу 
www.e.edu.kz сайтында орналасқан "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асады.

      2. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады:
      Cанат - қызметкердің еңбек нәтижесін көрсететін біліктілік деңгейіне қойылатын 
талап.

      3. Арифметико-логикалық бақылау:
      2 баған=

3, 5, 9 бағандардың;
      2 баған=

6, 7, 8, 9 бағандардың.



Пояснение по заполнению формы административной отчетности
"Сведения об учителях, преподающих родные (национальные)
языки в общеобразовательных школах" № П-12

      1. Внесение статистических данных показателей формы административной 
отчетности "Сведения об учителях, преподающих родные (национальные) языки в 
общеобразовательных школах" № П-12 осуществляется в ИС "Национальная 
образовательная база данных", размещенной на сайте www.e.edu.kz.

      2. Следующие определения применяются в целях заполнения данной формы 
административной отчетности:
      Категория - уровень требований к квалификации работника, отражающий 
результативность выполнения работ.

      3. Арифметико-логический контроль:
      графа 2=

граф 3, 4, 5
      графа 2=

граф 6, 7, 8, 9.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
54 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Шет тілін оқитын оқушылар 
туралы және шет тілдерін оқытатын мұғалімдер туралы мәліметтер Әкімшілік 
деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz 
сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 54-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-13 нысан
      Кезеңділігі: жылдық



      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1-бөлім

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

барлық 
мектептер
саны, 
бірлік

барлық 
оқушылар
саны, 
адам

шет тілін оқитын оқушылар саны, адам

ағылшын

І шет тілі ретінде
ІІ шет тілі 
ретінде

ІІ шет тілі 
ретінде

қазақ 
тілінде
оқыту

орыс 
тілінде
оқыту

3 - 4  
бағандарда 
көрсетілмеген
тілде оқыту

қазақ 
тілінде
оқыту

орыс 
тілінде
оқыту

6 - 7  
бағандарда 
көрсетілмеген
тілде оқыту

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

шет тілін оқитын оқушылар саны, адам

неміс

І шет тілі ретінде ІІ шет тілі ретінде

қазақ 
тілінде
оқыту

орыс 
тілінде
оқыту

9 - 1 0  
бағандарда 
көрсетілмеген
тілде оқыту

қазақ 
тілінде
оқыту

орыс 
тілінде
оқыту

1 2 - 1 3  
бағандарда 
көрсетілмеген
тілде оқыту

А Б В Г 9 10 11 12 13 14

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

шет тілін оқитын оқушылар саны, адам

француз

І шет тілі ретінде ІІ шет тілі ретінде

қазақ 
тілінде
оқыту

орыс 
тілінде
оқыту

1 5 - 1 6  
бағандарда 
көрсетілмеген
тілде оқыту

қазақ 
тілінде
оқыту

орыс 
тілінде
оқыту

18-19 ба 
бағандарда 
көрсетілмеген
тілде оқыту

А Б В Г 15 16 17 18 19 20

      жалғасы
шет тілін оқитын оқушылар саны, адам

араб қытай

І шет тілі ретінде ІІ шет тілі ретінде ІІ шет тілі ретінде

қазақ 
тілінде 
оқыту

орыс 
тілінде
оқыту

21-22 бағандарда 
көрсетілмеген 
тілде оқыту

қазақ 
тілінде 
оқыту

орыс 
тілінде
оқыту

24-25 бағандарда 
көрсетілмеген 
тілде оқыту

қазақ 
тілінде 
оқыту

орыс 
тілінде
оқыту

27-28 бағандарда 
көрсетілмеген 
тілде оқыту

21 22 23 24 25 26 27 28 29

      Кестенің жалғасы
шет тілін оқитын оқушылар саны, адам шет тілін оқымайтын оқушылар саны, адам

3-29 бағандарда көрсетілмеген тілдер



ІІ шет тілі ретінде
қ а з а қ  
тілінде 
оқыту

о р ы с  
тілінде 
оқыту

33-34 бағандарда 
көрсетілмеген тілде оқыту

қ а з а қ  
тілінде 
оқыту

о р ы с  
тілінде 
оқыту

30-31 бағандарда 
көрсетілмеген тілде оқыту

30 31 32 33 34 35

      2-бөлім

№

Облыстың, 
республикалық 
маңызы бар 
қаланың,  
астананың атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

барлық
мектептер
саны, 
бірлік

барлық
мұғалімдер
саны, адам

шет тілін оқытатын 
мұғалімдердің саны, адам

ағылшын

қазақ 
тілінде
оқыту

орыс 
тілінде
оқыту

3 - 4  
бағандарда 
өрсетілмеген
тілдер

А Б В Г 1 2 3 4 5

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

шет тілін оқытатын мұғалімдердің саны, адам

неміс француз

қазақ 
тілінде
оқыту

орыс 
тілінде
оқыту

6 - 7  
бағандарда 
өрсетілмеген
тілдер

қазақ 
тілінде
оқыту

орыс 
тілінде
оқыту

9 - 1 0  
бағандарда 
өрсетілмеген
тілдер

А Б В Г 6 7 8 9 10 11

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

шет тілін оқытатын мұғалімдердің саны, адам

араб 3-14 бағандарда 
көрсетілмеген тілдер

қазақ 
тілінде
оқыту

орыс 
тілінде
оқыту

1 2 - 1 3  
бағандарда 
өрсетілмеген
тілдер

қазақ 
тілінде
оқыту

орыс 
тілінде
оқыту

1 5 - 1 6  
бағандарда 
өрсетілмеген
тілдер

А Б В Г 12 13 14 15 16 17

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Шет тілін оқитын оқушылар туралы және шет тілдерін оқытатын мұғалімдер 
туралы мәліметтер" (Индекс: № П-13, кезеңділігі –жылдық)



      1. Нысан арасын бақылау:
      1) Мектептердің барлығы:
      П-13 нысан (1 бөлім) 1 баған = П-3 нысан (1 бөлім) 2 баған = П-1 нысан 1 жол 4 
баған = П-4 нысан 1баған = П-11 нысан 1 баған = П-13 нысан (2 бөлім) 1 баған = К-1 
нысан 3 жол 1 баған
      2) Оқушылардың барлығы:
      П-13 нысан (1 бөлім) 2 баған = П-3 нысан (2 бөлім) 2 баған = П-1 нысан 2 жол 4 
баған = П-4 нысан 3 баған = П-11 нысан 4 баған = П-18 нысан 1 баған = П-22 нысан 7 
баған = К-1 нысан 3 жол 2 баған

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
56 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Пәндерді тереңдетіп оқытатын 
сыныптары бар мектептер туралы мәлімет Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 56-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-15 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

пәндерді 
тереңдетіп 
оқытатын 
сыныптары
б а р  
мектептер 
туралы 
атауы

көрсеткіштер
атауы

математика физика қолданбалы 
экономика

барлығы

оның ішінде
қ а з а қ  
тілінде 
оқытылатын

барлығы

оның ішінде
қ а з а қ  
тілінде 
оқытылатын

барлығы

А Б В Г Д Е 1 2 3 4 5

сыныптар 
саны, бірлік



оқушылар 
саны, адам

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

пәндерді 
тереңдетіп 
оқытатын 
сыныптары
б а р  
мектептер 
туралы 
атауы

көрсеткіштер
атауы

химия биология орыс тілі және 
әдебиеті

барлығы

оның ішінде
қ а з а қ  
тілінде 
оқытылатын

барлығы

оның ішінде
қ а з а қ  
тілінде 
оқытылатын

барлығы

А Б В Г Д Е 7 8 9 10 11

сыныптар 
саны, бірлік

оқушылар 
саны, адам

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

пәндерді 
тереңдетіп 
оқытатын 
сыныптары
б а р  
мектептер 
туралы 
атауы

көрсеткіштер
атауы

ағылшын тілі тарих неміс тілі

барлығы

оның ішінде
қ а з а қ  
тілінде 
оқытылатын

барлығы

оның ішінде
қ а з а қ  
тілінде 
оқытылатын

барлығы

А Б В Г Д Е 13 14 15 16 17

сыныптар 
саны, бірлік

оқушылар 
саны, адам

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

пәндерді 
тереңдетіп 
оқытатын 
сыныптары
б а р  
мектептер 
туралы 
атауы

көрсеткіштер
атауы

француз тілі қазақ тілі

барлығы

оның ішінде
қ а з а қ  
тілінде 
оқытылатын

барлығы

оның ішінде
қ а з а қ  
тілінде 
оқытылатын

оның ішінде
қ а з а қ  
тілінде 
оқытылатын

А Б В Г Д Е 19 20 21 22 23

сыныптар 
саны, бірлік

оқушылар 
саны, адам

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________



Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Пәндерді тереңдетіп оқытатын сыныптары бар мектептер туралы мәлімет"
(Индекс: № П-15, кезеңділігі –жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
57 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жалпы білім беретін 
мектептердегі үздік және жақсы оқитын оқушылар туралы деректер Әкімшілік 
деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz 
сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 57-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-16 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

оқушылар
,адам

барлығы 
оқушылар
, адам

оның ішінде сыныптар бойынша,
адам

1 -
сынып

2 -
сынып

3 -
сынып

4 -
сынып

5 -
сынып

А Б В Г Д 1 2 3 4 5 6

үздік 
оқушылар
, адам

жақсы 
оқитын 



оқушылар
,адам

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

оқушылар
,адам

оның ішінде сыныптар бойынша,адам

6 -
сынып

7 -
сынып

8 -
сынып

9 -
сынып

1 0 -
сынып

1 1 -
сынып

А Б В Г Д 7 8 9 10 11 12

үздік 
оқушылар
, адам

жақсы 
оқитын 
оқушылар
,адам

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жалпы білім беретін мектептердегі үздік және жақсы оқитын оқушылар 
туралы деректер" (Индекс: № П-16, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2-12 бағандар әрбір жол үшін

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
58 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жаратылыстану-математикалық 
пәндер бойынша оқу бағдарламасын ойдағыдай меңгерген ("жақсы" және "өте 
жақсы") оқушылар жөніндегі мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға 



арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 58-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-17 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

жаратылыстану-математикалық
пәндердің атауы

оқушылар
саны,адам

оның ішінде сыныптар бойынша, адам

1 -
сынып

2 -
сынып

3 -
сынып

4 -
сынып

5 -
сынып

6 -
сынып

А Б Д 1 2 3 4 5 6 7

биология

георграфия

информатика

математика

физика

химия

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

жаратылыстану-математикалық
пәндердің атауы

оның ішінде сыныптар бойынша, адам

7 -
сынып

8 -
сынып

9 -
сынып

1 0 -
сынып

оның 
ішінде 
ағылшын
тілінде

1 1 -
сынып

оның 
ішінде 
ағылшын
тілінде

А Б Д 8 9 10 11 12 13 14

биология

георграфия

информатика

математика

физика

химия

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________



Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жаратылыстану-математикалық пәндер бойынша оқу бағдарламасын 
ойдағыдай меңгерген ("жақсы" және "өте жақсы") оқушылар жөніндегі 
мәліметтер" (Индекс: № П-17, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2-11,13 бағандар әрбір жол үшін

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
59 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Бір сыныпта курсты қайта оқып 
жатқан оқушылар (қайта оқу жылына қалдырылған оқушылар) туралы деректер
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 59-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-18 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 

оның ішінде оқу курсына қайта қалдырылғандар, 
адам

бағдарламаны 
меңгермеген 
оқушылар саны, 
сынып бойынша (2-
графадан), адам



№ қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

барлығы 
оқушылар
, адам

бағдарламаны
меңгермеген

ауыру 
себебімен

мекен-жайы
өзгеруіне 
байланысты

2 - 4  
бағандарда 
көрсетілмеген
себептер (
көрсету керек
)

1 -
сынып

2 -
сынып

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

бағдарламаны меңгермеген оқушылар саны, сынып 
бойынша (2-графадан), адам

4 -
сынып

5 -
сынып

6 -
сынып

7 -
сынып

8 -
сынып

9 -
сынып

1 0 -
сынып

1 1 -
сынып

А Б В Г 9 10 11 12 13 14 15 16

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Бір сыныпта курсты қайта оқып жатқан оқушылар (қайта оқу жылына 
қалдырылған оқушылар) туралы деректер" (Индекс: № П-18, кезеңділігі –
жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      2 баған = ∑ 6-16 бағандар
      2. Нысан арасын бақылау:
      1) Оқушылардың барлығы:
      П-18 нысан 1 баған = П-1 нысан 2 жол 4 баған = П-3 нысан (2 бөлім) 2 баған = П-4 
нысан 3 баған = П-11 нысан 4 баған = П-13 нысан (1 бөлім) 2 баған = П-22 нысан 7 
баған = К-1 нысан 3 жол 2 баған

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
60 - қосымша



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан "Алтын белгі" белгісімен 
марапатталғандар туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 60-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-19 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

мектептің
атауы

"Алтын белгі" 
белгісімен 
марапатталатын
үміткерлердің 
саны, адам

оның ішінде, адам

қазақ 
тілінде 
оқитындар

о р ы с  
тілінде 
оқитындар

өзбек 
тілінде 
оқитындар

ұйғыр 
тілінде 
оқитындар

А Б В Г 1 2 3 4 5 6

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

"Алтын белгі
" белгісін 
растаған 
үміткерлердің
саны, адам

оның ішінде, адам

қазақ 
тілінде 
оқитындар

о р ы с  
тілінде 
оқитындар

өзбек 
тілінде 
оқитындар

ұйғыр 
тілінде 
оқитындар

тәжік 
тілінде 
оқитындар

А Б В Г 8 9 10 11 12 13

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Алтын белгі" белгісімен марапатталғандар туралы мәліметтер" (Индекс: № П-
19, кезеңділігі –жылдық)

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады:
      "Алтын белгi" белгiсiмен үлгілі мінез-құлық көрсеткен және негізгі орта және 
жалпы орта білім беруді оқу бағдарламаларына немесе "Назарбаев Зияткерлік 
мектептері" дербес білім беру ұйымының білім беру оқу бағдарламаларына сәйкес оқу 
жоспарының барлық пәндері бойынша оқу кезеңінде білім берудің негізгі орта және 
жалпы орта деңгейлерінде "5" деген жылдық және қорытынды бағалары бар, жалпы 
орта білім берудің қорытынды аттестаттауынан "өте жақсы" деген бағамен өткен білім 
алушылар марапатталады (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2014 жылғы 19 желтоқсандағы № 532 "Алтын белгі" белгісі туралы ережені бекіту 
туралы" бұйрығы) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
10115 болып тіркелген).
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      2 баған = ∑ 3-7 бағандар
      8 баған = ∑ 9-13 бағандар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
63 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан 1 қыркүйекке мемлекеттік 
күндізгі жалпы білім беретін мектептердің тізімі Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 63-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индексі: № П-22 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары



      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

Облыстың, 
республикалық 
маңызы бар 
қаланың,  
астананың атауы

ауданның
атауы

е л д і  
мекеннің
атауы

мектеп
атауы

мектептің 
мекен-жайы
(көше, үй)

орналасқан
ж е р і  
бойынша (
қалалық, 
ауылдық)

жобалық 
қуаты (
оқушылар
орнынын 
саны, 
бірлік)

пайдалы алаң (
с ы н ы п  
бөлмелерінің 
ауданы, оқу 
кабинеттері мен 
зертханаларды 
қоса алғанда) 
шаршы метр

А Б В Г 1 2 3 4 5

      Кестенің жалғасы

оқу орнының 
тапшылығы (
оқушылар орнының 
саны, бірлік)

апатты 
жағдайда 
(иә, жоқ)

оқушылар
саны, 
адам

ауысым
саны, 
бірлік

ауысымдар 
бойынша 
оқушылардың 
саны, адам

мектеп жанындағы интернаттың 
болуы

1 2 3

жобалық қуаты (
оқушылар 
орнынын саны, 
бірлік)

тұрғындардың
саны, адам

6 7 8 9 10 11 12 13 14

      Кестенің жалғасы

оқыту
тілі (
қазақ, 
орыс, 
ұйғыр
, 
өзбек,
тәжік,
аралас

мектеп 
ғиматарын
енгізу 
жылы, 
жыл

мектеп 
ғимаратының
типі (типтік, 
бейімделген)

салыну
типі

жылыту 
түр і  (
орталық, 
автономды
қазандық, 
жеке (
қатты, 
сұйық, газ 
отынында)
, электрлі 
қазандық

мектептің
типі

мектептің
түрі

жетекшінің
аты-жөні

телефондары
: қызметтік (
код+телефон
нөмірі), үй, 
ұялы

мектептің
E-mail-ы 
және  
сайты

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

      Кестенің жалғасы

директордың 
орынбасарларының
саны, адам

директордың 
орынбасарларының
бірлік саны, адам

ғаламтордың
жылдамдығы

заңды тұлға 
ретінде 
тіркелген, 
қамқоршылық
кеңестің бар 
болуы

жаңа үлгідегі 
кабинеттері бар, 
кабинеттер саны, бірлік

жаңа үлгідегі 
кабинеттерге деген 
қажеттілік,кабинеттер 
саны, бірлік

физика химия биология физика химия биология

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____



тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды толтыру бойынша 
түсініктеме "1 қыркүйекке мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін 
мектептердің тізімі" (индекс: № П-22, кезеңділігі - жылдық)

      1. Есеп әдістемелігі (6 жол):
      Есеп формуласы
      Р * С – К = оқушы орнының тапшылығы
      Р – Жобалық қуаты
      С – Ауысым коэффиценті
      К – 0-11(12) сыныптардағы оқушылардың контингенті
      Ауысым коэффиценті:
      2003 жылға дейін мектептің пайдалануға берілуі - 1 оқушыға келетін 1,5
      2003 жылдан бастап мектептің пайдалануға берілуі - 1 оқушыға келетін 2
      (1 және 3 ауысым мектептер есептемейді)
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      9 баған = ∑ 10-12 баған

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
64 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жеке күндізгі жалпы білім 
беретін мектептердің тізімі Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 _
_ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 64-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-23 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары



      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№
Облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың, 
астананың атауы

ауданның
атауы

мектептің
атауы

е л д і  
мекеннің
атауы

орналасқан 
орны (көшенің 
атауы, үйдің №)

енгізу 
жылы,
жыл

оқушылар саны,
адам

барлығы

оның 
ішінде
қыздар
, адам

А Б В 1 2 3 4 5 6

      Кестенің жалғасы

оқыту
тілі

жобалық 
қуаты (
оқушылар
орнының 
саны, 
бірлік)

ғимараттың
типі (типтік
, 
бейімделген
)

жылыту 
т ү р і  (
орталық, 
автономды
электрлі 
қазандық, 
жеке  (
қатты, 
сұйық, газ 
отынында)
, электрлі 
қазандық)

жетекшінің
аты-жөні

телефоны
(коды, 
телефон 
нөмірі)

лицензияны
беру күні 
мен нөмірі

құрылтайшылар
туралы мәлімет

мектептің
түрі

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды толтыру бойынша 
түсініктеме "Жеке күндізгі жалпы білім беретін мектептердің тізімі"
(индекс: № П-23, кезеңділігі - жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
65 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Интернатты білім беру 
ұйымдары туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған 



нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20_-20_ оқу жылы

      Ескерту. 65-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-24 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Интернаттар
ұйымның
атауы

барлығы
, бірлік

оның ішінде, 
бірлік

оқыту тілі, бірлік

негізгі
мектеп

орта 
мектеп

қазақ орыс аралас басқа 
тілдер

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Интернаттық ұйымдар

1.1 онын ішінде мектеп-интернат

1.2 онын ішінде әскеримектеп-интернат

1.3
онын ішінде мектеп жанындағы 
интернаттар

1.4
онын ішінде тірекмектеп жанындағы 
интернат

1.5
онын ішінде көпбалалы және 
әлеуметтік тұрмыс жағдайы төмен 
отбасыларға арналған мектеп- интернат

1.6 онын ішінде санаториялық типтегі 
мектеп-интернаттар

2 мамандырылған білім беру ұйымдары

3 арнайы білім беру ұйымдары

4
жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға 
арналған білім беру ұйымдары

5 девиантты мінез-құлықты балаларға 
арналған білім беру ұйымдары

6 барлығы

      Кестенің жалғасы
барлық оқушылар, адам о н ы ң  

ішінде 
интернатта

оқу корпусы, бірлік

о н ы ң  
ішінде 

жобалық 
қуаты (



№ Интернаттар тұратын, 
адам

оның 
ішінде
қыздар

оқушылар
саны

қазақ 
ұлтты

қазақ 
тілінде 
оқитындар

оқушылар
орнының 
саны) 
проектная

типтік бейімделген

А Б 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Интернаттық ұйымдар

1.1 онын ішінде 
мектеп-интернат

1.2 онын ішінде 
әскеримектеп-интернат

1.3
онын ішінде мектеп 
жанындағы  
интернаттар

1.4
онын ішінде 
тірекмектеп 
жанындағы интернат

1.5

онын ішінде 
көпбалалы және 
әлеуметтік тұрмыс 
жағдайы төмен 
отбасыларға арналған 
мектеп- интернат

1.6
онын ішінде 
санаториялық типтегі 
мектеп-интернаттар

2
мамандырылған білім 
беру ұйымдары

3 арнайы білім беру 
ұйымдары

4

жетім балалар мен 
ата-анасының 
қамқорлығынсыз 
қалған балаларға 
арналған білім беру 
ұйымдары

5

д е в и а н т т ы  
мінез-құлықты 
балаларға арналған 
білім беру ұйымдары

6 барлығы

      Кестенің жалғасы
интернат, бірлік интернатта бар (бар - 1, жоқ - 0)

жобалық қуаты (оқушылар 
орнының саны, бірлік) типтік бейімделген

с у  
құбыры кәріз

сырттан 
әкелінетін
су

монша
, душ

к і р  
жуатын
орын

жеміс 
сақтайтын
орын

17 18 19 20 21 22 23 24 25



      Кестенің жалғасы
интернатта бар (бар - 1, жоқ - 0)

ж е к е  
жылытылатын: 
қатты отын

демалатын
бөлме

сабаққа 
дайындалатын 
бөлме

гигиеналық
бөлме

тұрмыстық
бөлме

кептіру
бөлмесі

спорт
залы

қосалқы 
шаруашылық

саяжай

26 27 28 29 30 31 32 33 34

      Кестенің жалғасы
интернатта бар (бар - 1, жоқ - 0)

асхана кітапхана
медициналық
кабинет

компьютерлік
сыныптары 
бар мектеп- 
интернаттар 
саны

интернетке
қосылу логокабинеттер сурдокабинеттер тифлокабинеттер

емдеу-еңбекке
баулу

35 36 37 38 39 40 41 42 43

      Кестенің жалғасы
кітапқоры, мың экземпляр асханада отырғызатын орын компьютерлік сыныптар, бірлік

44 45 46



Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Интернатты білім беру ұйымдары туралы мәліметтер" (Индекс: № П-24, 
кезеңділігі –жылдық)

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады: интернаттық ұйымдар — тұратын орын беріле отырып, 
белгілі бір санаттағы адамдардың білім алу құқықтарына мемлекеттік кепілдіктерді 
қамтамасыз ететін білім беру ұйымдары; әскери мектеп-интернат – жалпы орта білім 
алуды және тереңдетілген әскер қатарына шақыруға дейінгі және физикалық 
дайындығының қосымша білім беру бағдарламаларын, білім берудің кейінгі 
деңгейлерінде әскери-техникалық мамандықтар бойынша оқытуды жалғастыру 
мүмкіндігін қамтамасыз етеді; жалпы білім беретін мектеп жанындағы интернат - тиісті
білім беретін мектептері жоқ елді мекендерде тұратын оқушылардың жалпы орта білім 
алуын қамтамасыз етеді; көп балалы және аз қамтамасыз етілген отбасылардың 
балаларына арналған мектеп-интернат - мемлекеттік жәрдемақы алатын отбасылардан 
шыққан балалардың, мемлекеттік әлеуметтік көмек алмайтын отбасылардан шыққан 
балалардың, өмір сүру, еңбек жағдайлары бойынша отбасыларға көмек беріле отырып, 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан шыққан балалардың 
орта білім алуын қамтамасыз етеді; мектеп-интернат – аз тұрғыны бар елді мекендерде 
тұратын балалардың жалпы орта білім алуын қамтамасыз етеді; санаториялық 
мектеп-интернат – белгіленген режимді сақтаумен қоса жалпы орта білім алуды, 



емдеуді, медициналық оңалту мен демалуды, емдеу-профилактикалық туберкулезға 
қарсы іс-шаралар өткізуді қамтамасыз етеді; тірек мектеп (ресурстық орталық) 
жанындағы интернат – білім беру ресурстарына сессиялық сабақтар және білім 
алушыларды аралық және қорытынды аттестаттау кезеңінде тұрумен қоса жақын 
орналасқан шағын жинақты мектептер оқушыларының сапалы білім алуын 
қолжеткізуді қамтамасыз етеді. Арнайы білім беру ұйымдары - мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандартына сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, 
негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларының 
негізінде әзірленген арнайы оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдары ("Жалпы білім беру ұйымдарының (бастауыш, негізгі орта және жалпы орта 
білім беру) түрлері бойынша қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 375 
бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8827 
болып тіркелген).
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 жол = ∑ 1.1-1.6 жолдар
      6 жол = ∑ 1, 2, 3, 4, 5 жолдар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
66 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Интернатты білім беру 
ұйымдарының педагог кадрлары туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20_-20_ оқу жылы

      Ескерту. 66-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-25 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне



      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Мектеп-интернаттар

білім 
б е р у  
ұйымның
атауы

барлық  
педагогикалық
қызметкерлер 
саны, адам

ондағы 
тәрбиешілер
,адам

білімі бойынша, адам
жұмыс өтілі 
бойынша, 
адам

жоғары 
о қ у  
орнынан
кейінгі

жоғары
техникалық
ж ә н е  
кәсіби

жалпы
орта

б ір  
жылға
дейін

1 
жылдан
2 
жылға 
дейін

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 интернаттық ұйымдар

1.1 онын ішінде 
мектеп-интернат

1.2 онын ішінде 
әскеримектеп-интернат

1.3
онын ішінде мектеп 
жанындағы  
интернаттар

1.3
онын ішінде дарынды 
балаларға арналған
мектеп-интернаты

1.4
онын ішінде тірек 
мектеп жанындағы 
интернат

1.5

онын ішінде 
көпбалалы және 
әлеуметтік тұрмыс 
жағдайы төмен 
отбасыларға арналған 
мектеп- интернат

1.6 санаториялық типтегі 
мектеп-интернаттар

2
мамандырылған білім 
беру ұйымдары

3 арнайы түзету білім 
беру ұйымдары

4

жетім балалар мен 
ата-анасының 
қамқорлығынсыз 
қалған балаларға 
арналған білім беру 
ұйымдары

5

д е в и а н т т ы  
мінез-құлықты 
балаларға арналған 
білім беру ұйымдары

6 барлығы

      Кестенің жалғасы



№ Мектеп-интернаттар

жұмыс өтілі бойынша, адам

2 
жылдан
3 
жылға 
дейін

3 
жылдан
5 
жылға 
дейін

5 
жылдан
7 
жылға 
дейін 
жоғары

7 
жылдан
9 
жылға 
дейін

9 
жылдан
1 1  
жылға 
дейін

1 1  
жылдан
1 4  
жылға 
дейін

1 4  
жылдан
1 7  
жылға 
дейін

1 7  
жылдан
2 0  
жылға 
дейін

2 0  
жылдан
жоғары

А Б 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 интернаттық ұйымдар

1.1 онын ішінде 
мектеп-интернат

1.2 онын ішінде 
әскеримектеп-интернат

1.3
онын ішінде мектеп 
ж а н ы н д а ғ ы  
интернаттар

1.3
онын ішінде дарынды 
балаларға арналған
мектеп-интернаты

1.4
онын ішінде тірек 
мектеп жанындағы 
интернат

1.5

онын ішінде көпбалалы
және әлеуметтік 
тұрмыс жағдайы төмен 
отбасыларға арналған 
мектеп- интернат

1.6 санаториялық типтегі 
мектеп-интернаттар

2 мамандырылған білім 
беру ұйымдары

3 арнайы түзету білім 
беру ұйымдары

4

жетім балалар мен 
ата-анасының 
қамқорлығынсыз 
қалған балаларға 
арналған білім беру 
ұйымдары

5

д е в и а н т т ы  
мінез-құлықты 
балаларға арналған 
білім беру ұйымдары

6 барлығы

      жалғасы
оның ішінде мамандар, адам медицина кадрлары, адам

дәрігер медбике



логопед психолог әлеуметтік
педагог

дефектолог тифлопедагог сурдопедагог олигофренолог барлығы кадрлар 
қажеттілігі

барлығы кадрлар 
қажеттілігі

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Интернатты білім беру ұйымдарының педагог кадрлары туралы мәліметтер" (
Индекс: № П-25, кезеңділігі – жылдық)

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады: әскери мектеп-интернат – жалпы орта білім алуды және 
тереңдетілген әскер қатарына шақыруға дейінгі және физикалық дайындығының 
қосымша білім беру бағдарламаларын, білім берудің кейінгі деңгейлерінде 
әскери-техникалық мамандықтар бойынша оқытуды жалғастыру мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді; жалпы білім беретін мектеп жанындағы интернат - тиісті білім 
беретін мектептері жоқ елді мекендерде тұратын оқушылардың жалпы орта білім 
алуын қамтамасыз етеді; көп балалы және аз қамтамасыз етілген отбасылардың 
балаларына арналған мектеп-интернат - мемлекеттік жәрдемақы алатын отбасылардан 
шыққан балалардың, мемлекеттік әлеуметтік көмек алмайтын отбасылардан шыққан 
балалардың, өмір сүру, еңбек жағдайлары бойынша отбасыларға көмек беріле отырып, 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан шыққан балалардың 
орта білім алуын қамтамасыз етеді; мектеп-интернат – аз тұрғыны бар елді мекендерде 
тұратын балалардың жалпы орта білім алуын қамтамасыз етеді; санаториялық 
мектеп-интернат – белгіленген режимді сақтаумен қоса жалпы орта білім алуды, 



емдеуді, медициналық оңалту мен демалуды, емдеу-профилактикалық туберкулезға 
қарсы іс-шаралар өткізуді қамтамасыз етеді; тірек мектеп (ресурстық орталық) 
жанындағы интернат– білім беру ресурстарына сессиялық сабақтар және білім 
алушыларды аралық және қорытынды аттестаттау кезеңінде тұрумен қоса жақын 
орналасқан шағын жинақты мектептер оқушыларының сапалы білім алуын 
қолжеткізуді қамтамасыз етеді. Арнайы білім беру ұйымдары - мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандартына сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, 
негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларының 
негізінде әзірленген арнайы оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдары ("Жалпы білім беру ұйымдарының (бастауыш, негізгі орта және жалпы орта 
білім беру) түрлері бойынша қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 375 
бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8827 
болып тіркелген).
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      2 баған = ∑ 4-7 бағандар
      2 баған = ∑ 8-18 бағандар
      1 жол = ∑ 1.1 - 1.6. жолдар.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
67 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Арнайы білім беру ұйымдары 
туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20_
- 20_ оқу жылы

      Ескерту. 67-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-26 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары



      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Ұйымдардың атауы
ұйымдар
саны, 
бірлік

балалар
саны, 
адам

материалдық база, бірлік

меншікті
ғимарат

жалданбалы
ғимарат

жобалық 
қуаты (
оқушылар
орнының 
саны)

типтік 
ғимарат

бейімделген
ғимарат

А Б 1 2 3 4 5 6 7

1 Психологиялық-медициналық-педагогикалық
кеңес беру

2 Психологиялық - педагогикалық түзеу 
кабинеті

3 Оңалту орталығы

4 Барлық логопедиялық пунктар

 
4.1

оның ішінде орта білім беру ұйымдарында

4.2 оның ішінде мектепке дейінгі ұйымдарда

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Арнайы білім беру ұйымдары туралы мәліметтер" (Индекс: № П-26, 
кезеңділігі –жылдық)

      1. Арнайы білім беру ұйымдары - арнайы білім беру қажеттіліктері бар балалар 
білім және тәрбие беру ұйымы: психологиялық-медико-педагогикалық кеңестер, 
реабилитациялық орталықтар, психологиялық-педагогикалық коррекция кабинеттері, 
мектептегі логопедиялық пункттер;
      психологиялық - медико-педагогикалық кеңестер (ПМПК) әлеуметтік және 
балаларды медициналық - педагогикалық тексерістен өткізетін, білім берудің түрлері 
мен формаларын анықтайтын, жеке реабилитация жұмыстарын құрастыратын ұжым 
болып саналады (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 



14 ақпандағы № 66 "Арнайы білім беру ұйымдары түрлерінің қызметінің үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 14995 болып тіркелген).
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      4 жол = ∑4.1, 4.2 жолдар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
69 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жағдай бойынша жалпы білім 
беретін мектептердің 9-сынып бітірушілерін жұмысқа орналастыру туралы 
мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін 
енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер 
қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу 
жылы

      Ескерту. 69-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-28 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштердің
атауы

бітірушілер
, барлығы, 
адам

оның ішінде
колледждерге
оқуға түсті, 
адам

оқуды мектепте 
жалғастырғандар
, адам

күндізгі 
б і л і м  
беретін 
мектептерде

к е ш к і  
мектептерде

мемлекеттік
е м е с  
мектептерде

арнайы (
түзеу) білім 
б е р у  
ұйымдарында

А Б 1 2 3 4 5 6 7

1

О б л ы с /  
республикалық 
маңызы бар қала
,  а стана  
бойынша 
барлығы

1.1 оның ішінде 
ауылдық жерде



1.2
оның ішінде 
қыздар (1 
жолдан), адам

1.3

оның ішінде 
күндізг і  
мемлекеттік 
жалпы білім 
б е р у  
мектептерінде (1
жолдан), адам

1.3.1 оның ішінде 
ауылдық жерде

1.3.2
оның ішінде 
қыздар (1.3-
жолдан),адам

      Кестенің жалғасы

№
Көрсеткіштердің
атауы

елден сыртқа 
кеткендер, адам

жұмысқа 
орналасқандар
, адам

жұмысқа 
орналаспағандар
, адам

оқуға жарамайтындар (адам)

барлығы

соның 
ішінде 
о қ у  
орындарға
түскендер

барлығы
ө л і м  
себебімен

ауыр  
себебімен

А Б 8 9 10 11 12 13 14

1

О б л ы с /  
республикалық 
маңызы бар қала
,  а стана  
бойынша 
барлығы

1.1 оның ішінде 
ауылдық жерде

1.2
оның ішінде 
қ ы з д а р
(1 жолдан), адам

1.3

оның ішінде 
күндізг і  
мемлекеттік 
жалпы білім 
б е р у  
мектептерінде
(1 жолдан), адам

1.3.1
оның ішінде 
ауылдық жерде

1.3.2
оның ішінде 
қыздар (1.3-
жолдан),адам

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________



Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жалпы білім беретін мектептердің 9-сынып бітірушілерін жұмысқа 
орналастыру туралы мәліметтер" (Индекс: № П-28, кезеңділігі –жылдық)

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады:
      Мектеп бітіруші түлек – соңғы сыныпта, соңғы курста оқитын, оқу мекемесін 
аяқтаушы оқушы.
      Жалпы білім беретін кешкі мектептер - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 375 "Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандарты (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 
білім)" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8827 болып 
тіркелген).
      Арнайы жалпы білім беретін ұжымдар - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2017 жылғы 14 ақпандағы № 66 "Арнайы білім беру ұйымдары түрлерінің 
қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14995 болып тіркелген).
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2-5 бағандар әрбір жол үшін = ∑ 6, 7, 8, 10, 11, 12 бағандар әрбір жол 
үшін
      12 баған = ∑ 13-14 бағандар әрбір жол үшін

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
70 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жалпы білім беретін 
мектептердің 11-сынып бітірушілерін жұмысқа орналастыру туралы мәліметтер
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы



      Ескерту. 70-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-29 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштердің 
атауы

мектеп бітіргендер барлығы,
адам

оның ішінде

күндізгі 
б і л і м  
беретін 
мектептерде

к е ш к і  
мектептерде

мемлекеттік
е м е с  
мектептерде

арнайы (
түзеу) білім 
б е р у  
ұйымдарында

А В 1 2 3 4 5

1

О б л ы с /  
республикалық 
маңызы бар қала, 
астана бойынша 
барлығы

1.1 оның ішінде ауылдық
жерде

1.2 оның ішінде қыздар (
1-жолдан), адам

1.3

оның ішінде күндізгі 
мемлекеттік жалпы 
б іл ім  беру  
мектептерінде (
1жолдан), адам

1.3.1 оның ішінде ауылдық
жерде

 
1.3.2

оның ішінде қыздар (
1.3- жолдан), адам

жұмысқа орналасқандар, адам

барлығы
а у ы л  
шаруашылығы

өндіріс құрылыс сауда көлік
тұрмыстық-коммуналдық
шаруашылық

білім беру денсаулық сақтау
тұрмыстық 
қызмет 
көрсету

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



      Кестенің жалғасы
елден сыртқа кеткендер, 
адам

орналаспағандар, адам оқуға жарамайтындар, адам ә с к е р  
қатарына 
шақырылған
, адамбарлығы

соның ішінде 
оқу орындарға 
түскендер

барлығы
ауыру 
себебімен

24-бағанда 
көрсетілмеген 
себептермен

барлығы
ауырус 
ебебімен

ө л і м  
себебімен

21 22 23 24 25 26 27 28 29

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жалпы білім беретін мектептердің 11-сынып бітірушілерін жұмысқа 
орналастыру туралы мәліметтер" (Индекс: № П-29, кезеңділігі –жылдық)

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады:
      Түлек – соңғы сыныпта, соңғы курста оқитын оқушы.
      Жалпы білім беретін кешкі мектептер – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 375 "Жалпы білім беретін ұжым 
шығармашылығының типтік ережелері (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім )" (
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8827 болып 
тіркелген).
      Арнайы жалпы білім беретін ұжымдар - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2017 жылғы 14 ақпандағы № 66 "Арнайы білім беру ұйымдары түрлерінің 
қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14995 болып тіркелген).
      Экстернат – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 
сәуірдегі № 179 Мемлекеттік қызмет көрсету стандарты "Негізгі орта, жалпы орта білім
беретін мекеме түлектерінің экстернат түрінде білім алуына рұқсат беру" (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11057 болып тіркелген).



      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2-5 бағандар әрбір жол үшін = ∑ 7, 10, 21, 23, 26, 29 бағандар әрбір жол 
үшін
      7 баған = ∑ 8-9 бағандар әрбір жол үшін
      10 баған = ∑ 11-20 бағандар әрбір жол үшін
      23 баған = ∑ 24-25 бағандар әрбір жол үшін
      26 баған = ∑ 27-28 бағандар әрбір жол үшін

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
71 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Педагогтерді аттестаттаудан 
өткізу туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20_
-20_ оқу жылы

      Ескерту. 71-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-30 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1 - тарау

№

Аттестациядан
ө т к е н  
педагогтардың
саны, адам
.

аттестациядан
ө т к е н  
педагогтердің
саны, адам

оның ішінде

жоғары санатқа бірінші санатқа екінші санатқа

тағайындалған расталған мойындалмаған тағайындалған расталған мойындалмаған тағайындалған

А В 1 2 3 4 5 6 7 8

1

|Облыс/  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы қазақ 



т іл інде  
оқытатын 
мектептерде

1.1 оның ішінде 
қалалық жерде

1.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

2

о б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы орыс 
т і л д е  
оқытатын 
мектептерде

2.1 оның ішінде 
қалалық жерде

2.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

3

о б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы 
аралас тілде 
оқытатын 
мектептерде

3.1
оның ішінде 
қалалық жерде

3.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

4

о б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы өзбек 
т і л д е  
оқытатын 
мектептерде

4.1 оның ішінде 
қалалық жерде

4.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде



5

о б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы 
ұйғыр тілде 
оқытатын 
мектептерде

5.1 оның ішінде 
қалалық жерде

5.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

6

о б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы тәжік 
т і л д е  
оқытатын 
мектептерде

6.1 оның ішінде 
қалалық жерде

6.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

      2 - тарау

№

Аттестациядан
ө т к е н  
педагогтардың
саны, адам

аттестациядан
ө т к е н  
педагогтердің
саны, адам

педагог педагог-модератор

тағайындалған расталған мойындалмаған тағайындалған расталған мойындалмаған

А В 1 2 3 4 5 6 7

1

|Облыс/  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы қазақ 
т іл інде  
оқытатын 
мектептерде

1.1
оның ішінде 
қалалық жерде

1.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

о б л ы с /  
республикалық



2

маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы орыс 
т і л д е  
оқытатын 
мектептерде

2.1 оның ішінде 
қалалық жерде

2.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

3

о б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы 
аралас тілде 
оқытатын 
мектептерде

3.1 оның ішінде 
қалалық жерде

3.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

4

о б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы өзбек 
т і л д е  
оқытатын 
мектептерде

4.1
оның ішінде 
қалалық жерде

4.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

5

о б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы 
ұйғыр тілде 
оқытатын 
мектептерде

5.1 оның ішінде 
қалалық жерде



5.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

6

о б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы тәжік 
т і л д е  
оқытатын 
мектептерде

6.1 оның ішінде 
қалалық жерде

6.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

      Кестенің жалғасы

№

Аттестациядан
ө т к е н  
педагогтардың
саны, адам

педагог -сарапшы педагог-зерттеуші педагог-шебер

тағайындалған расталған мойындалмаған тағайындалған расталған мойындалмаған тағайындалған расталған

А В 8 9 10 11 12 13 14 15

1

|Облыс/  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы қазақ 
т іл інде  
оқытатын 
мектептерде

1.1 оның ішінде 
қалалық жерде

1.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

2

о б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы орыс 
т і л д е  
оқытатын 
мектептерде

2.1 оның ішінде 
қалалық жерде



2.2 оның ішінде 
ауылдық 
жерде

3

о б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы 
аралас тілде 
оқытатын 
мектептерде

3.1 оның ішінде 
қалалық жерде

3.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

4

о б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы өзбек 
т і л д е  
оқытатын 
мектептерде

4.1 оның ішінде 
қалалық жерде

4.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

5

о б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы 
ұйғыр тілде 
оқытатын 
мектептерде

5.1 оның ішінде 
қалалық жерде

5.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

6

о б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы тәжік 



т і л д е  
оқытатын 
мектептерде

6.1 оның ішінде 
қалалық жерде

6.2
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Педагогтерді аттестаттаудан өткізу туралы мәліметтер" (Индекс: № П-30, 
кезеңділігі –жылдық)

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады:
      Педагогикалық қызметкерлерін аттестаттау – педагогика қызметкерінің біліктілік 
деңгейіне сәйкестігін анықтайтын процедура болып саналады. (Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 "Білім 
және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары 
мен шарттарын, сондай-ақ Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 
білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген 
тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы" бұйрығы) 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13317 болып 
тіркелген.
      Санат – орындалған жұмыстың нәтижелілігі , қызметкердің біліктілік деңгейін 
көрсетеді.
      Оқыту тілі – пән жүргізілетін тіл.
      Педагогикалық кадрлары - педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар 
лауазымдарының тізбесі. (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 



қаңтардағы № 77 "Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын
және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін
бекіту туралы" ).қаулысы
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 тарау
      баған 1 = ∑ баған 2, 3, 5, 6, 8, 9;
      жол 1 = ∑ жолдар 1.1, 1.2;
      жол 2 = ∑ жолдар 2.1, 2.2;
      жол 3 = ∑ жолдар 3.1, 3.2;
      жол 4 = ∑ жолдар 4.1, 4.2;
      жол 5 = ∑ жолдар 5.1, 5.2;
      жол 6 = ∑ жолдар 6.1, 6.2;
      2 тарау
      баған 1 = ∑ баған 2, 3, 5, 6, 8, 9; 11,12;
      жол 1 = ∑ жолдар 1.1, 1.2;
      жол 2 = ∑ жолдар 2.1, 2.2;
      жол 3 = ∑ жолдар 3.1, 3.2;
      жол 4 = ∑ жолдар 4.1, 4.2;
      жол 5 = ∑ жолдар 5.1, 5.2;
      жол 6 = ∑ жолдар 6.1, 6.2;

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
72 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Мектептерде жұмыс істейтін 
магистр дәрежесі бар мұғалімдер туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20_-20_ оқу жылы

      Ескерту. 72-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-31 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары



      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

Магистрант-мұғалімдер 
саны, адам

оның ішінде пәндер бойынша, адам

қазақ 
тілім ен
әдебиеті

орыс 
т іл і  
м е н  
әдебиет

неміс
тілі

ағылшын
тілі

француз
тілі

физика

А Б В Г Д 1 2 3 4 5 6 7

 
1

О б л ы с /  
республикалықмаңызы
бар қала, астана 
бойынша барлығы

1.1 оның ішінде ауылдық 
жерде

1.2 оның ішінде әйелдер (
1 жолдан)

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

Магистрант-мұғалімдер 
саны, адам

оның ішінде пәндер бойынша, адам

биология география
бейнелеу
өнері 
жәнесызу

тарих өзін-өзітану

А Б В Г Д 1 10 11 12 13 14

 
1

О б л ы с /  
республикалықмаңызы
бар қала, астана 
бойынша барлығы

1.1 оның ішінде ауылдық 
жерде

1.2 оның ішінде әйелдер
(1 жолдан)

      Кестенің жалғасы

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

Магистрант-мұғалімдер 
саны, адам

оның ішінде пәндер бойынша, адам

информатика валеология
еңбекке
баулу

ө м і р  
қауіпсіздігі
негіздері 
ж ә н е  
алғашқы 
әскери 
дайындық

А Б В Г Д 1 18 19 20 21

 
1

О б л ы с /  
республикалықмаңызы
бар қала, астана 
бойынша барлығы



1.1 оның ішінде ауылдық 
жерде

1.2
оның ішінде әйелдер
(1 жолдан)

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Мектептерде жұмыс істейтін магистр дәрежесі бар мұғалімдер туралы 
мәліметтер" (Индекс: № П-31, кезеңділігі –жылдық)

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады:
      магистрант – жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік оқу бағдарламасы бойынша білім
алушы, "магистр" академиялық дәрежесіне сәйкес бағытталған маман;
      Мұғалімдердің жалпы санында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 
қаңтардағы "Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және 
педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін 
бекіту туралы" № 77  сәйкес барлық педагогика қызметкерлері ескеріледі. қаулысына
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III "Білім туралы" .Заңы
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2-25 бағандар, әрбір жол үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
73 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жас мамандарды (жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі ұйымдарының, техникалық және кәсіптік білім 
беру ұйымдарының түлектері) жалпы білім беру мектептерге жұмысқа 
қабылдау жөніндегі мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған 



нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20_-20_ оқу жылы

      Ескерту. 73-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-32 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Жас мамандар
барлығы 
келгендер
, адам

оның ішінде пәндер бойыша,адам

қазақ 
тілі мен
әдебиеті

орыс 
тілі мен
әдебиеті

неміс
тілі ағылшынтілі французтілі физика математика

А В С 1 2 3 4 5 6 7 8

1

жоғары және 
жоғары оқу 
орнынан 
кейінгі  
ұйымдарынан

О б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы

оның ішінде 
ауылдық 
жерде

оның ішінде 
әйел адамдар

2

техникалық 
және кәсіптік
білім беру 
ұйымдарынаң

О б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы

оның ішінде 
ауылдық 
жерде

оның ішінде 
әйел адамдар

      Кестенің жалғасы
оның ішінде пәндер бойыша,адам



№ Жас мамандар
химия биология география

бейнелеу
өнері 
және 
сызу

тарих экология музыка информатика

А В С 9 10 11 12 13 14 15 16

1

жоғары және 
жоғары оқу 
орнынан 
кейінгі  
ұйымдарынан

О б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы

оның ішінде 
ауылдық 
жерде

оның ішінде 
әйел адамдар

2

техникалық 
және кәсіптік
білім беру 
ұйымдарынаң

О б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы

оның ішінде 
ауылдық 
жерде

оның ішінде 
әйел адамдар

      Кестенің жалғасы

№ Жас мамандар

оның ішінде пәндер бойыша,адам

бастауыш
сыныптарвалеология

еңбекке
баулу

ө м і р  
қауіпсіздігі
негіздері 
ж ә н е  
алғашқы 
әскери 
дайындық

технология
д е н е  
шынықтыру

2 - 2 1  
бағандарда 
көрсетілмеген
пәндер

А В С 17 18 19 20 21 22 23

1

жоғары және 
жоғары оқу 
орнынан 
кейінгі  
ұйымдарынан

О б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы

оның ішінде 
ауылдық 
жерде

оның ішінде 
әйел адамдар



2

техникалық 
және кәсіптік
білім беру 
ұйымдарынаң

О б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы

оның ішінде 
ауылдық 
жерде

оның ішінде 
әйел адамдар

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жас мамандарды (жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру, 
техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының түлектері) жалпы білім 
беру мектептерге жұмысқа қабылдау жөніндегі мәліметтер" (Индекс: № П-32, 
кезеңділігі –жылдық)

      Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2-23 бағандар әрбір жол үшін

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
74 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қазақ тілінде және қазақ тілінен 
басқа тілде (орыс, өзбек,ұйғыр жән етәжік) оқытатын мектептердегі қазақ 
тілімен әдебиеті мұғалімдерінің сапалық құрамы туралы мәліметтер Әкімшілік 
деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz 
сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20_-20_ оқу жылы



      Ескерту. 74-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-33 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1 - бөлім
қазақ тілінде оқытылатын, адам

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

қазақ тілі 
м е н  
әдебиеті 
мұғалімдер
, адам

оның ішінде

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

қ а з а қ  
филологиясын
бітіргендер

о р ы с  
мектебіндегі
қазақтілінен
кәсіптік 
жоғары 
білім бар 
мұғалімдер

орыс тілі 
м е н  
әдебиет 
мамандары

қазақ 
т іл і  
маманы
емес20_

жыл
2 0  
жыл

А Б В Г 1 2 3 4 5 6

      Кестенің жалғасы
қазақ тілінде оқытылатын, адам

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

оның ішінде

ұлты қазақ
е м е с  
мұғалімдер

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

педагогикалық
білімі жоқ 
мұғалімдер

техникалық
ж ә н е  
кәсіптік 
білімі бар 
қазақ тілі 
ж ә н е  
әдебиет 
пәнінің 
мұғалімдері

орта білімі
б а р  
мұғалімдер

қазақ  
тілінен 
жеделдете 
оқыту 
курсын 
бітіргендер

мұғалімдерге
қажеттілік

А Б В Г 7 8 9 10 11 12

      2 - бөлім
қазақ тілінен басқа тілде (орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік) тілінде оқытатын мектептерде, адам

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

қазақ тілі 
м е н  
әдебиеті 
мұғалімдер
, адам

оның ішінде:

о р ы с  
мектебіндегі
қ а з а қ  
тілінен 
кәсіптік 

орыс тілі 
м е н  

қазақ 
т іл і  



астананың 
атауы

жоғары 
білім бар 
мұғалімдер

қ а з а қ  
филологиясын
бітіргендер

әдебиет 
мамандары

маманы
емес

20_ 
жыл

20_ 
жыл

А Б В Г 13 14 15 16 17 18

      Кестенің жалғасы
қазақ тілінен басқа тілде (орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік) тілінде оқытатын мектептерде, адам

№

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

ауданның
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

оның ішінде:

ұлты қазақ
е м е с  
мұғалімдер

педагогикалық
білімі жоқ 
мұғалімдер

техникалық
ж ә н е  
кәсіптік 
білімі бар 
қазақ тілі 
пәнінің 
мұғалімдері

орта білімі
б а р  
мұғалімдер

қазақ  
тілінен 
жеделдете 
оқыту 
курсын 
бітіргендер

мұғалімдерге
қажеттілік

А Б В Г 19 20 21 22 23 24

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Қазақ тілінде және қазақ тілінен басқа тілде (орыс, өзбек, ұйғыр жән етәжік) 
оқытатын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің сапалық 
құрамы туралы мәліметтер" әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша 
түсініктеме (Индекс: № П-33, кезеңділігі –жылдық)

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады:
      Оқыту тілі – пән оқытылатын тіл.
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      2 баған = ∑ 3-10 бағандар
      14 баған = ∑ 15-22 бағандар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
76 - қосымша



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жабылған, ашылған және қайта 
құрылған білім беру ұйымдары жөніндегі мәліметтер Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20__- 20__ оқу жылы

      Ескерту. 76-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: №П-35 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

№
көрсеткіштердің 
атауы

барлық 
білім беру
ұйымдары
, бірлік

жалпы білім 
б е р у  
ұйымдарының
саны, бірлік

ондағы 
қазақ 
тілінде 
оқытатын
, бірлік

оның ішінде

бастауыш мектеп

барлығы
, бірлік

оқушылар
орнынын 
саны, 
бірлік

о н ы ң  
ішіндегі 
оқушылар
саны, 
адам

А Б В Г 1 2 3 4 5 6

1 жабылған 
ұйымдар саны

2
а ш ы л ғ а н
ұйымдар саны

3
қ а й т а  
ұйымдастырылған
ұйымдар саны

      Кестенің жалғасы

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

№
көрсеткіштердің 
атауы

оның ішінде

негізгі мектеп орта мектеп

оның ішіндегі 
оқушыларсаны
, адам

оның ішінде 
ш а ғ ы н  
жинақты 
мектептердің
саны, бірлік

барлығы
, бірлік

оқушылар
орнынын 
саны, 
бірлік

о н ы ң  
ішіндегі 
оқушылар
саны, 
адам

оның ішінде 
ш а ғ ы н  
жинақты 
мектептердің
саны, бірлік

А Б В Г 10 11 12 13 14 15

1 жабылған 
ұйымдар саны



2 а ш ы л ғ а н
ұйымдар саны

3
қ а й т а  
ұйымдастырылған
ұйымдар саны

      жалғасы

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

№
көрсеткіштер 
атауы

арнайы ұйымдардың саны балалар үйінің саны мектеп жанындағы 
интернаттың саны

барлығы
, бірлік

оқушылар
орнынын 
саны, 
бірлік

о н ы ң  
ішіндегі 
оқушылар
саны, 
адам

барлығы
, бірлік

оқушылар
орнының 
саны, 
бірлік

о н ы ң  
ішіндегі 
оқушылар
саны, 
адам

барлығы
, бірлік

А Б В Г 19 20 21 22 23 24 25

1 жабылған 
ұйымдар саны

2 а ш ы л ғ а н
ұйымдар саны

3
қ а й т а  
ұйымдастырылған
ұйымдар саны

      Кестенің жалғасы

Облыстың, 
республикалық
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
атауы

әкімшілік-аумақтық
объектілер 
жіктеуіші коды

№ көрсеткіштер 
атауы

жасөспірімдер үйінің саны балалар ауылының саны 2-33-бағандарда көрсетілмеген
білім беру ұйымдары

барлығы
, бірлік

оқушылар
орнының 
саны, 
бірлік

о н ы ң  
ішіндегі 
оқушылар
саны, 
адам

барлығы
, бірлік

оқушылар
орнының 
саны, 
бірлік

о н ы ң  
ішіндегі 
оқушылар
саны, 
адам

барлығы
, бірлік

А Б В Г 28 29 30 31 32 33 34

1 жабылған 
ұйымдар саны

2
а ш ы л ғ а н
ұйымдар саны

3
қ а й т а  
ұйымдастырылған
ұйымдар саны

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жабылған, ашылған және қайта құрылған білім беру ұйымдары жөніндегі 
мәліметтер" (Индекс: №П-35, кезеңділігі –жылдық)

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады:
      Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі статистика комитеті интернет-ресурсының http://
www.stat.gov.kz/faces/classificatorsPage мекен-жайында орналасқан;
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған =∑ 2, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 31, 34
      2 баған =∑ 4, 8, 12.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
77 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Бес жылдықтар бойынша білім 
беру объектілерін енгізу жөніндегі ақпарат Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 77-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: №П-36 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

Облыстың,  
республикалық 
маңызы бар қаланың,
астананың атауы

енгізілген

1930 
жылға 
дейін, 
бірлік

1931-
1935 
жылдар,
бірлік

1936-
1940 
жылдар,
бірлік

1941-
1945 
жылдар,
бірлік

1946-
1950 
жылдар,
бірлік

1951-
1955 
жылдар,
бірлік

1956-
1960 
жылдар,
бірлік

1961-
1965 
жылдар,
бірлік

1966-
1970 
жылдар,
бірлік

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9



      Кестенің жалғасы

Облыстың,  
республикалық 
маңызы бар қаланың,
астананың атауы

енгізілген

1971-
1975 
жылдар,
бірлік

1976-
1980, 
жылдар,
бірлік

1981-
1985 
жылдар,
бірлік

1986-
1990 
жылдар,
бірлік

1991-
1995 
жылдар,
бірлік

1996-
2000 
жылдар,
бірлік

2001-
2005 
жылдар,
бірлік

2006-
2010 
жылдар,
бірлік

2011-
2015 
жылдар,
бірлік

А 10 11 12 13 14 15 16 17 18

      Кестенің жалғасы
Облыстың, 
республикалық 
маңызы бар 
қаланың,  
астананың атауы

енгізілген

барлығы
, бірлік

2016-
2017 
жылдар
, бірлік

2017-
2018 
жылдар
, бірлік

2018-
2020 
жылдар
, бірлік

2020-
2020 
жылдар
, бірлік

2020-
2021 
жылдар
, бірлік

2021-
2022 
жылдар
, бірлік

2022-
2023 
жылдар
, бірлік

2023-
2024 
жылдар
, бірлік

2024-
2025 
жылдар
, бірлік

А 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Бес жылдықтар бойынша білім беру объектілерін енгізу жөніндегі ақпарат" (
Индекс: №П-36, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      28 баған =∑ 1-27.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
79 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан 20__-20__ оқу жылындағы 
апаттық мектептердің тізімі (растайтын құжаттары бар) және жалпы білім 
беретін мектептердегі апаттылық мәселелерді шешу үшін қолданған шаралар 
туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20_
_-20__ оқу жылы



      Ескерту. 79-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № П-38 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің
      білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

Жол
№

мектептің
атауы

толық  
мекен-жайы

жобалық
қуаты, 
бірлік

оқушылар
саны, 
адам

ғимаратты
с а л у  
жылы

ғимараттың
типі

жылыту
түрі

Қазақстан 
Республикасы 
Ішкі істер 
министрлігінің
Төтенше 
жағдайлар 
комитетінің 
қажетті  
жұмыстар 
бойынша 
ұсынысы (
техникалық 
тапсырма)

республикалық
б ю д ж е т  
есебінен 
құрылыс

құрылыс 
жүргізіліп 
жатыр

жобалық
қуаты , 
бірлік

енгізу
жылы

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

      Кестенің жалғасы

Жол
№

республикалық бюджет есебінен құрылыс жергілікті бюджет есебінен құрылыс

құрылыс қажет құрылыс жүргізіліп жатыр

жобалық қуаты
, бірлік

ұсыныс енгізілді (
иә, жоқ)

20_
_

20_
_

20_
_

жобалық 
қуаты

енгізу 
жылы

жобалық 
қуаты

ұсыныс енгізілді (
иә, жоқ)

А 11 12 13 14 15 16 17 18 19

      Кестенің жалғасы

Жол 
№

жергілікті бюджет 
есебінен құрылыс

күрделі жөндеу, қайта құру

құрылыс қажет қайта құру 
жүргізіліп жатыр

күрделі  жөндеу
қажет

күрделі жөндеу 
қарастырылған

20__ 20__ 20__ жобалық 
қуаты

енгізу 
жылы

жобалық 
қуаты

ұсыныс енгізілді (
иә, жоқ)

20__ 20__ 20__

А 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________



Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"20__-20__ оқу жылындағы апаттық мектептердің тізімі (растайтын құжаттары 
бар) және жалпы білім беретін мектептердегі апаттылық мәселелерді шешу 
үшін қолданған шаралар туралы мәліметтер"
(Индекс: № П - 38, кезеңділігі –жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
81 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Сыныптар, сынып-комплектілер
туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 _
__ - 20___ оқу жылы

      Ескерту. 81-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № РИК-76 (ІІ тарау) нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, "
Назарбаев зияткерлік мектептері" Дербес білім беру ұйымы, басқа ведомствоға қарасты
мемлекеттік ұйымдар
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштер атауы
барлығы оның ішінде қалалық жерде оның ішінде ауылды жерде

бастауыш 
мектептерде

негізгі орта 
мектептерде

жалпы орта 
мектептерде

бастауыш 
мектептерде

негізгі орта 
мектептерде

жалпы орта 
мектептерде

бастауыш 
мектептерде

негізгі орта 
мектептерде

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1 0-сыныптар саны, 
бірлік



1.1 оның ішінде 
оқушылар, адам

2
0 -
сынып-комплектілер
саны, бірлік

2.1
оның ішінде 
оқушылар, адам

3
1-4 сыныптар саны, 
бірлік

3.1 оның ішінде 
оқушылар, адам

4
1 - 4  
сынып-комплектілер
саны, бірлік

4.1 оның ішінде 
оқушылар, адам

5
оқушылар саны 15-
тен аз сыныптар 
саны, бірлік

6
5-9 сыныптар саны, 
бірлік

6.1
оның ішінде 
оқушылар, адам

7
5 - 9  
сынып-комплектілер
саны, бірлік

7.1 оның ішінде 
оқушылар, адам

8 10-12 сыныптар 
саны, бірлік

8.1
оның ішінде 
оқушылар, адам

9
1 0 - 1 2  
сынып-комплектілер
саны, бірлік

9.1
оның ішінде 
оқушылар, адам

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Сыныптар, сынып – комплектілері туралы мәлімет" (Индекс: № РИК-76 (ІІ 
тарау), кезеңділігі – жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 4, 7 бағандар әрбір жол үшін;
      2 баған = ∑ 5, 8 бағандар әрбір жол үшін;
      3 баған = ∑ 6, 9 бағандар әрбір жол үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
82 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан 20 ___жылы аталған 
сыныптарды бітірген және келесі сыныптарға көшірілген оқушылар туралы 
мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін 
енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер 
қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 ___ - 20___ оқу
жылы

      Ескерту. 82-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № РИК-76 (ІІІ тарау) нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, "
Назарбаев зияткерлік мектептері" Дербес білім беру ұйымы, басқа ведомствоға қарасты
мемлекеттік ұйымдар
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштер атауы барлығы

о н ы ң  
ішінде 
қалалық 
жерде

о н ы ң  
ішінде 
ауылды 
жерде

А Б 1 2 3

1 оқушылар саны, адам:

2 1-4 сыныптарда, адам

2.1 оның ішінде 3 сыныпта, адам



2.2 4- сынып

2.3 үздіктер (2-жолдан), адам

3 5-9 сыныптарда, адам

3.1 оның ішінде 9 сыныпта, адам

3.2 үздіктер (3-жолдан), адам

4 10-11(12) сыныптарда, адам

4.1 оның ішінде 11 сыныпта, адам:

4.2 мектепті жалпы орта білім туралы аттестатпен бітіргендер, адам

5 12-сыныптарда, адам

5.1 орта білім туралы аттестаталған оқушылардың санынан, адам:

5.2 "Алтын белгі" аттестатымен мектеп бітіргендер, адам

5.3 мектепті үздік бітіргендер,адам

5.4 "Жекелеген пәндерді оқудағы ерекше еңбегі үшін" грамотасымен 
мектеп бітіргендер,адам

5.5 орта мектеп курсы үшін бірнеше пәндерді тыңдады, адам

6 жалпы орта білім туралы аттестаталмаған бітіруші сынып 
оқушыларының саны, адам

7
негізгі мектеп курсының емтихандарын экстернат түрінде 
тапсырған және негізгі жалпы білім туралы куәлік алған оқушылар 
саны,адам

8 орта мектеп курсының емтихандарын экстернат түрінде тапсырған 
және жалпы орта білім туралы аттестат алғаноқушылар саны, адам

9 барлық сыныптар бойынша (9, 11 және 12 сыныптарды алмағанда) 
экстернат түрінде білім алған оқушылар саны, адам

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"20 ___жылы аталған сыныптарды бітірген және келесі сыныптарға көшірілген 
оқушылар туралы мәліметтер" (Индекс: № РИК-76 (ІІІ тарау), кезеңділігі –
жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2, 3 бағандар әрбір жол үшін;

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің



2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына

83 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Оқушыларды сыныптар және 
мектепалды даярлық бойынша бөлу туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20 ___ - 20___ оқу жылы

      Ескерту. 83-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № РИК-76 (ІV тарау) нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, "
Назарбаев зияткерлік мектептері" Дербес білім беру ұйымы, басқа ведомствоға қарасты
мемлекеттік ұйымдар
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№
Көрсеткіштер 
атауы

барлығы оның ішінде қалалық жерде оның ішінде ауылды жерде

сыныптар
саны, 
бірлік

оқушылар
саны, 
адам

оның ішінде, адам
сыныптар
саны, 
бірлік

оқушылар
саны, 
адам

оның ішінде, адам
сыныптар
саны, 
бірлік

оқушылар
саны, 
адам

экстернат 
нысанында
оқитындар

қыздар
экстернат 
нысанында
оқитындар

қыздар

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

О б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы

2 0 -сынып Х Х Х Х

3 1-4 сыныптар

3.1 оның ішінде 1 
сынып

3.2

оның ішінде 
мектепке 
дейінг і  
ұйымдарға 
барды:

Х Х Х Х



3.3 1 жылдан кем 
және 1 жыл

Х Х Х Х

3.4 2 жыл Х Х Х Х

3.5 3 жыл және 
оданда көп

Х Х Х Х

 
3.6

оның ішінде 2 
сынып

3.7 оның ішінде 3 
сынып

3.8 оның ішінде 4 
сынып

4 5-9 сыныптар

4.1
оның ішінде 5 
сынып

4.2
оның ішінде 6 
сынып

4.3 оның ішінде 7 
сынып

4.4 оның ішінде 8 
сынып

4.5 оның ішінде 9 
сынып

5 1 0 - 1 2  
сыныптар

5.1 оның ішінде 
10 -сынып

5.2 оның ішінде 
11 -сынып

5.3 оның ішінде 
12 -сынып

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Оқушыларды сыныптар және мектепалды даярлық бойынша бөлу туралы 
мәліметтер" (Индекс: № РИК-76 (ІV тарау), кезеңділігі – жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 5, 9 бағандар, әрбір жол үшін;



      2 баған = ∑ 6, 10 бағандар, әрбір жол үшін;
      3 баған = ∑ 7, 11 бағандар, әрбір жол үшін;
      4 баған = ∑ 8, 12 бағандар, әрбір жол үшін;
      1 жол = ∑ 3, 4, 5 жолдар, әрбір баған үшін;
      3 жол = ∑ 3.1, 3.6-3.8 жолдар, әрбір баған үшін;
      4 жол = ∑ 4.1-4.5 жолдар, әрбір баған үшін;
      5 жол = ∑ 5.1-5.3жолдар, әрбір баған үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
85- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Орта білім беру ұйымдарындағы
педагог қызметкерлердың саны мен құрамы туралы мәліметтер Есепті кезең 20
_-20_ оқу жылы Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады

      Ескерту. 85-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № РИК 83 нысан I бөлім
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      Қалалық және ауылдық жерлер бойынша қорытынды

№ Қызметкерлер санаты

П е д а г о г  
қызметкерлердің 
жалпы саны, 
барлығы (адам)

оның 
ішінде 
әйелдер (
адам)

білімі барлар

жоғары 
о қ у  
орнынаң 
кейінгі

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

жоғары

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

А Б 1 2 3 4 5 6

1
педагогикалық қызметкерлердің
жалпы саны (2, 3, 4 жолдардың 
қосындысы):



2 соның ішінде мұғалімдер (2.1-
2.8 жолдардың қосындысы)

оның ішінде мектеп 
директорлары

2.1 бастауыш

2.2 негізгі

2.3 орта

мектеп директорларының оқу 
ісі жөніндегі

2.4 негізгі

2.5 орта

2.6
мектеп директорларының 
тәрбие жөніндегі 
орынбасарлары

2.7
1-4 сынып (мектеп 
директорларынсыз және мектеп
директор орынбасарларынсыз)

2.8

5-11(12) сынып мұғалімдері (
мектеп директорларынсыз және
мектеп директор 
орынбасарларынсыз)

3 педагогикалық қызметкерлер:

оның ішінде

3.1 педагог-психолог

3.2 әлеуметтік педагог

3.3 педагог ұйымдастырушы

3.4 қосымша білім беру педагог

3.5 оқытушы- логопед

3.6 оқытушы–дефектолог

оның ішінде

33.6.1 сурдопедагог

33.6.2 олигофренопедагог

33.6.3 тифлопедагог

3.7 тәрбиеші (ағатәрбиеші)

3.8
мектепке дейінгі сыныптар 
тәрбиешісі, мұғалімі

3.9 тәлімгер (аға тәлімгер)

3.10 3.1-3.9 жолдарда көрсетілмеген 
пәндер

4
педагог қызметкерлерге 
теңестірілген тұлғалар:

оның ішінде:

4.1 әдіскер (аға әдіскер)

4.2 ән-күй жетекшісі

4.3 хореограф



4.4 4.1-4.3 жолдарда көрсетілмеген 
пәндер

5

мүмкіндіктер ішектеулі 
балаларға арналған арнайы 
сыныптарда сабақ беретін 
мұғалімдер

6
толық емес жұмыс күнінде 
жұмыс істейтін мұғалімдер (
қосымша істеуші)

6.1 бастауыш мектепте

6.2 негізгі мектепте

6.3 орта мектепте

7 кітапханашылар (кітапхана 
меңгерушісі)

8 медицина қызметкерлері

оның ішінде:

8.1 мейірбикелер

8.2 дәрігерлер

      Кестенің жалғасы

№ Қызметкерлер санаты

білімі барлар

техникалық және кәсіптік
оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

жалпы
орта

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

барлығы

оның 
ішінде 
әйел  
адамдар

оның ішінде 
педагогикалық

А Б 7 8 9 10 11 12

1
педагогикалық қызметкерлердің 
жалпы саны (2, 3, 4 жолдардың 
қосындысы):

2 соның ішінде мұғалімдер (2.1-2.8 
жолдардың қосындысы)

оның ішінде мектеп директорлары

2.1 бастауыш

2.2 негізгі

2.3 орта

мектеп директорларының оқу ісі 
жөніндегі

2.4 негізгі

2.5 орта

2.6 мектеп директорларының тәрбие 
жөніндегі орынбасарлары

2.7
1-4 сынып (мектеп директорларынсыз
және мектеп директор 
орынбасарларынсыз)



2.8 5-11(12) сынып мұғалімдері (мектеп 
директорларынсыз және мектеп 
директор орынбасарларынсыз)

3 педагогикалық қызметкерлер:

оның ішінде

3.1 педагог-психолог

3.2 әлеуметтік педагог

3.3 педагог ұйымдастырушы

3.4 қосымша білім беру педагог

3.5 оқытушы- логопед

3.6 оқытушы–дефектолог

оның ішінде

33.6.1 сурдопедагог

33.6.2 олигофренопедагог

33.6.3 тифлопедагог

3.7 тәрбиеші (ағатәрбиеші)

3.8
мектепке дейінгі сыныптар тәрбиешісі
, мұғалімі

3.9 тәлімгер (аға тәлімгер)

3.10 3.1-3.9 жолдарда көрсетілмеген 
пәндер

4 педагог қызметкерлерге теңестірілген 
тұлғалар:

оның ішінде:

4.1 әдіскер (аға әдіскер)

4.2 ән-күй жетекшісі

4.3 хореограф

4.4
4.1-4.3 жолдарда көрсетілмеген 
пәндер

5
мүмкіндіктер ішектеулі балаларға 
арналған арнайы сыныптарда сабақ 
беретін мұғалімдер

6
толық емес жұмыс күнінде жұмыс 
істейтін мұғалімдер (қосымша істеуші
)

6.1 бастауыш мектепте

6.2 негізгі мектепте

6.3 орта мектепте

7 кітапханашылар (кітапхана 
меңгерушісі)

8 медицина қызметкерлері

оның ішінде:

8.1 мейірбикелер

8.2 дәрігерлер



      жалғасы
қызметкерлердің жалпы санынан (1 графтан) (адам)

оның ішінде педагогикалық өтілі бар

3 
жылға
дейін

оның  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

3 жылдан
5 жылға 
дейін

оның  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

6 жылдан
10 жылға 
дейін

оның  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

1 1  
жылдан 
15 жылға 
дейін

оның  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

1 6  
жылдан 
20 жылға 
дейін

о н ы ң  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

      Кестенің жалғасы
қызметкерлердің жалпы санынан (1 графтан) (адам)

оның ішінде 
педагогикалық өтілі 
бар

санаты бар

2 0  
жылдан 
жоғары

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

жоғары
санатты

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

бірінші 
санатты

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

екінші 
санатты

о н ы ң  
ішінде әйел
адамдар

педагог

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



      жалғасы
санаты бар

педагог-модератор

о н ы ң  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

педагог -
сарапшы

о н ы ң  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

педагог-зерттеуші

оның 
ішінде 
әйел  
адамдар

педагог-шебер

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

32 33 34 35 36 37 38 39

      ауылды жерде

№ Қызметкерлер санаты

п е д а г о г  
қызметкерлердің 
жалпы саны, 
барлығы (адам)

оның 
ішінде 
әйелдер (
адам)

білімі барлар

жоғары 
о қ у  
орнынан 
кейінгі

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

жоғары

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

А Б 1 2 3 4 5 6



1 педагогикалық қызметкерлердің
ж а л п ы  с а н ы
(2, 3, 4 жолдардың қосындысы):

2 соның ішінде мұғалімдер
(2.1-2.8 жолдардың қосындысы)

оның ішінде мектеп 
директорлары

2.1 бастауыш

2.2 негізгі

2.3 орта

мектеп директорларының оқу 
ісі жөніндегі орынбасарлары:

2.4 негізгі

2.5 орта

2.6
мектеп директорларының 
тәрбие жөніндегі 
орынбасарлары

2.7
1-4 сынып (мектеп 
директорларынсыз және мектеп 
директор орынбасарларынсыз)

2.8

5-11(12) сынып мұғалімдері (
мектеп директорларынсыз және 
мектеп директор 
орынбасарларынсыз)

3 педагогикалық қызметкерлер:

оның ішінде

3.1 педагог-психолог

3.2 әлеуметтік педагог

3.3 педагог ұйымдастырушы

3.4 қосымша білім беру педагог

3.5 оқытушы- логопед

3.6 оқытушы–дефектолог

оның ішінде

33.6.1 сурдопедагог

33.6.2 олигофренопедагог

33.6.3 тифлопедагог

3.7 тәрбиеші (ағатәрбиеші)

3.8 мектепке дейінгі сыныптар 
тәрбиешісі, мұғалімі

3.9 тәлімгер (аға тәлімгер)

3.10 3.1-3.9 жолдарда көрсетілмеген 
пәндер

4 педагог қызметкерлерге 
теңестірілген тұлғалар

оның ішінде:



4.1 әдіскер (аға әдіскер)

4.2 ән-күй жетекшісі

4.3 хореограф

4.4 4.1-4.3 жолдарда көрсетілмеген 
пәндер

5

мүмкіндіктері шектеулі 
балаларға арналған арнайы 
сыныптарда сабақ беретін 
мұғалімдер

6
толық емес жұмыс күнінде 
жұмыс істейтін мұғалімдер (
қосымша істеуші)

6.1 бастауыш мектепте

6.2 негізгі мектепте

6.3 орта мектепте

7 кітапханашылар (кітапхана 
меңгерушісі)

8 медицина қызметкерлері

оның ішінде:

8.1 мейірбикелер

8.2 дәрігерлер

      Кестенің жалғасы

№ Қызметкерлер санаты

білімі барлар

техникалық және кәсіптік
оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

жалпы
орта

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

барлығы

оның 
ішінде 
әйел  
адамдар

оның ішінде 
педагогикалық

А Б 7 8 9 10 11 12

1
педагогикалық қызметкерлердің 
ж а л п ы  с а н ы
(2, 3, 4 жолдардың қосындысы):

2 соның ішінде мұғалімдер
(2.1-2.8 жолдардың қосындысы)

оның ішінде мектеп директорлары

2.1 бастауыш

2.2 негізгі

2.3 орта

мектеп директорларының оқу ісі 
жөніндегі орынбасарлары:

2.4 негізгі

2.5 орта

2.6
мектеп директорларының тәрбие 
жөніндегі орынбасарлары



2.7 1-4 сынып (мектеп директорларынсыз
және мектеп директор 
орынбасарларынсыз)

2.8
5-11(12) сынып мұғалімдері (мектеп 
директорларынсыз және мектеп 
директор орынбасарларынсыз)

3 педагогикалық қызметкерлер:

оның ішінде

3.1 педагог-психолог

3.2 әлеуметтік педагог

3.3 педагог ұйымдастырушы

3.4 қосымша білім беру педагог

3.5 оқытушы- логопед

3.6 оқытушы–дефектолог

оның ішінде

33.6.1 сурдопедагог

33.6.2 олигофренопедагог

33.6.3 тифлопедагог

3.7 тәрбиеші (ағатәрбиеші)

3.8
мектепке дейінгі сыныптар тәрбиешісі
, мұғалімі

3.9 тәлімгер (аға тәлімгер)

3.10
3.1-3.9 жолдарда көрсетілмеген 
пәндер

4
педагог қызметкерлерге теңестірілген 
тұлғалар

оның ішінде:

4.1 әдіскер (аға әдіскер)

4.2 ән-күй жетекшісі

4.3 хореограф

4.4 4.1-4.3 жолдарда көрсетілмеген 
пәндер

5
мүмкіндіктері шектеулі балаларға 
арналған арнайы сыныптарда сабақ 
беретін мұғалімдер

6
толық емес жұмыс күнінде жұмыс 
істейтін мұғалімдер (қосымша істеуші
)

6.1 бастауыш мектепте

6.2 негізгі мектепте

6.3 орта мектепте

7
кітапханашылар (кітапхана 
меңгерушісі)

8 медицина қызметкерлері

оның ішінде:



8.1 мейірбикелер

8.2 дәрігерлер

      жалғасы
қызметкерлердің жалпы санынан (1 графтан) (адам)

оның ішінде педагогикалық өтілі бар

3 
жылға
дейін

оның  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

3 жылдан
5 жылға 
дейін

оның  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

6 жылдан
10 жылға 
дейін

оның  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

1 1  
жылдан 
15 жылға 
дейін

оның  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

1 6  
жылдан 
20 жылға 
дейін

о н ы ң  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

      Кестенің жалғасы
қызметкерлердің жалпы санынан (1 графтан) (адам)

оның ішінде 
педагогикалық өтілі 
бар

санаты бар

2 0  
жылдан 
жоғары

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

Жоғары
санатты

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

Бірінші
санатты

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

Екінші 
санатты

о н ы ң  
ішінде әйел
адамдар

педагог

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



      жалғасы
санаты бар

педагог-модератор

о н ы ң  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

педагог -
сарапшы

о н ы ң  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

педагог-зерттеуші

оның 
ішінде 
әйел  
адамдар

педагог-шебер

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

32 33 34 35 36 37 38 39

Атауы Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы 
тұлға

_______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Орта білім беру ұйымдарындағы педагог қызметкерлердың саны және құрамы 
туралы мәліметтер" (Индекс: № РИК 83 I тарау, кезеңділігі –жылдық)

      1. Осы нысан орта білім беру ұйымдарымен толтырылады. Орта білім беру 
ұйымдарына жалпы орта, мамандандырылған, арнайы (түзету), кешкі (ауысымды) 
мектептер, девиантты мінез-құлықты балаларға арналған, ерекше режимде ұстайтын 
білім беру мектептер кіреді. Оқытушылар бір неше сыныптарда сабақ беретің немесе 
екі лауазымда жұмыс істеп жүрген тек бір рет көрсетіледі (ең көп жұмыс істеу сағаты 
бойынша).

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
86 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жеке пәндерді оқытатын (
директорлар мен директорлардың орынбасарлары мен қоса) мұғалімдер 
бойынша туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20_
-20_ оқу жылы

      Ескерту. 86-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № РИК 83 нысан II бөлім
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      Барлығы қалалық және ауылдық жерлерде

Білімі бар мұғалімдер № барлығы

оның 
ішінде 
әйел  
адамдар 

оның ішінде білімі бойынша

жоғары оқу 
орнынан кейінгі

жоғары
техникалық және
кәсіби

жалпы орта

оның 
ішінде 

оның 
ішінде 

оның 
ішінде 

оның 
ішінде 



( 1  
бағаннан
)

барлығы әйел 
адамдар

барлығы әйел 
адамдар

барлығы әйел 
адамдар

барлығы әйел 
адамдар

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Барлығы мұғалімдер (2, 3 жол 
бойынша) (адам)

1

барлығы 1-4 сыныптардың 
мұғалімдері (2.1-2.13 жол 
бойынша)

2

оның ішінде:

1 - 4  
сыныптардың
мұғалімдері

бастауыш 
сыныптардын 
мұғалімдері

2.1

қазақ тілі мен 
әдебиеті

2.2

қазақ тілі мен 
әдебиеті  
мектептерде 
орыс тілінде 
оқытатын

2.2.1

орыс тілі мен 
әдебиеті

2.3

орыс тілі мен 
әдебиеті  
мектептерде 
қазақ тілінде 
оқытатын

2.3.1

ағылшын тілі 2.4

неміс тілі 2.5

француз тілі 2.6

2.4-2.6 жолдарда
көрсетілмеген 
шетел тілдері

2.7

информатика 2.8

өзін-өзі тану 2.9

дене тәрбиесі 2.10

музыка 2.11

көркем еңбек 2.12

2.1-2 .12 
жолдарда 
көрсетілмеген 
пәндер

2.13

барлығы 5-11(12
) сыныптардың 
мұғалімдері (3.1
-  3 . 2 2  
жолдардың 
қосындысы)

3



5-911(12) 
сыныптардың
мұғалімдері

оның ішінде:

Қазақ тілі мен 
әдебиеті

3.1

оның ішінде 
қазақ тілінде 
о қ и т ы н  
мектептерде (
сыныптарда)

3.1.1

оның ішінде (
орыс, өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік) тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.1.2

орыс тілі мен 
әдебиеті

3.2

оның ішінде 
орыс тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.2.1

оның ішінде (
қазақ, өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік) тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.2.2

ана тілі мен 
әдебиеті (өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік)

3.3

тарих, құқық 
негіздері

3.4

оның ішінде::

дінтану 3.4.1

математика 3.5

информатика 3.6

физика 3.7

химия 3.8

география 3.9

биология 3.10

ағылшын тілі 3.11

неміс тілі 3.12

француз тілі 3.13

3.11-3.13 
жолдарда 



көрсетілмеген 
шетел тілдері

3.14

А Ә Д  
ұйымдастырушы
оқытушылары

3.15

музыка 3.16

сызу және 
бейнелеу өнері

3.17

дене тәрбиесі 3.18

еңбекке баулу 3.19

өзін-өзі тану 3.20

көркем еңбек 3.21

3.1-3 .21 
жолдарда 
көрсетілмеген 
пәндер

3.22

      жалғасы
оның ішінде жасы бойынша

2 5  
жасқадейін

оның 
ішінде 
ә й е л  
адамдар

2 5  
жастан 
29 жасқа 
дейін

оның 
ішінде 
ә й е л  
адамдар

3 0  
жастан 
34 жасқ 
адейін

оның 
ішінде 
ә й е л  
адамдар

3 5  
жастан 
39 жасқа 
дейін

оның 
ішінде 
ә й е л  
адамдар

4 0  
жастан 
44жасқа 
дейін

оның 
ішінде 
ә й е л  
адамдар

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

      Кестенің жалғасы

оның ішінде жасы бойынша
зейнеткерлік 
жаста



45жастан 
49 жасқа 
дейін

о н ы ң  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

50 жастан
54 жасқа 
дейін

о н ы ң  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

55 жастан
59 жасқа 
дейін

о н ы ң  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

5 9  
жастан 
жоғары

о н ы ң  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

      ауылды жерде

Білімі бар мұғалімдер № барлығы

оның 
ішінде 
әйел  
адамдар
( 1  
бағаннан
)

оның ішінде білімі бойынша

жоғары оқу 
орнынан кейінгі

жоғары техникалық және
кәсіби

жалпы орта

барлығы

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

барлығы

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

барлығы

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

барлығы

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Барлығы мұғалімдер (2, 3 жол 
бойынша) (адам)

1

барлығы 1-4 сыныптардың 
мұғалімдері (2.1-2.13 жол 
бойынша)

2

оның ішінде:

бастауыш 
сыныптардың 
мұғалімдері

2.1

қазақ тілі мен 
әдебиеті

2.2

қазақ тілі мен 
әдебиеті  



1 - 4  
сыныптардың
мұғалімдері

мектептерде 
орыс тілінде 
оқытатын

2.2.1

орыстілі мен 
әдебиеті

2.3

орыстілі мен 
әдебиеті  
мектептерде 
қазақ тілінде 
оқытатын

2.3.1

ағылшын тілі 2.4

неміс тілі 2.5

француз тілі 2.6

2.4-2.6 жолдарда
көрсетілмеген 
шетел тілдері

2.7

информатика 2.8

өзін-өзітану 2.9

дене тәрбиесі 2.10

музыка 2.11

көркем еңбек 2.12

2.1-2 .12 
жолдарда 
көрсетілмеген 
шетел тілдері

2.13

5-911(12) 
сыныптардың
мұғалімдері

барлығы 5-11(12
) сыныптардың 
мұғалімдері (3.1
-  3 . 2 2  
жолдардың 
қосындысы)

3

оның ішінде:

қазақ тілі мен 
әдебиеті

3.1

оның ішінде 
қазақ тілінде 
о қ и т ы н  
мектептерде (
сыныптарда)

3.1.1

оның ішінде (
орыс, өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік) тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.1.2

орыс тілі мен 
әдебиеті

3.2



оның ішінде 
орыс тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.2.1

оның ішінде (
қазақ, өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік) тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.2.2

ана тілі мен 
әдебиеті (өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік)

3.3

тарих, құқық 
негіздері

3.4

оның ішінде:

дінтану 3.4.1

математика 3.5

информатика 3.6

физика 3.7

химия 3.8

география 3.9

биология 3.10

ағылшынтілі 3.11

неміс тілі 3.12

француз тілі 3.13

3.1-3 .13 
жолдарда 
көрсетілмеген 
шетел тілдері

3.14

алғашқы әскери 
дайындық 
ұйымдастырушы
оқытушылары

3.15

музыка 3.16

сызу және 
бейнелеу өнері

3.17

дене тәрбиесі 3.18

еңбекке баулу 3.19

өзін-өзітану 3.20

көркем еңбек 3.21

3.1-3 .12 
жолдарда 

3.22



көрсетілмеген 
пәндер

      жалғасы
оның ішінде жасы бойынша

2 5  
жасқадейін

оның 
ішінде 
ә й е л  
адамдар

25 жастан 
2 9  
жасқадейін

оның 
ішінде 
ә й е л  
адамдар

3 0  
жастан 
34 жасқ 
адейін

оның 
ішінде 
ә й е л  
адамдар

3 5  
жастан 
39 жасқа 
дейін

оның 
ішінде 
ә й е л  
адамдар

4 0  
жастан 
44жасқа 
дейін

оның 
ішінде 
ә й е л  
адамдар

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

      Кестенің жалғасы

оның ішінде жасы бойынша зейнеткерлік 
жаста

45 жастан
49 жасқа 
дейін

о н ы ң  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

50 жастан
54 жасқа 
дейін

о н ы ң  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

55 жастан
59 жасқа 
дейін

о н ы ң  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

5 9  
жастан 
жоғары

о н ы ң  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Атауы Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________



Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы 
тұлға

_______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жеке пәндерді оқытатын (директорлар мен директорлардың орынбасарлары 
мен қоса) туралы мәліметтер" (Индекс: № РИК 83 II бөлім, кезеңділігі –
жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған= 3, 5,7, 9 бағандардың қосындысы, Барлығы қалалық және ауылдық жерлер 
бойынша;
      1 баған= 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 бағандардың қосындысы, Барлығы қалалық 
және ауылдық жерлер бойынша;
      2 баған=4, 6, 8, 10 бағандардың қосындысы, Барлығы қалалық және ауылдық 
жерлер бойынша;
      2 баған= 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; бағандардың қосындысы, Барлығы қалалық
және ауылдық жерлер бойынша;
      1 жол= 2, 3 бағандардың қосындысы, Барлығы қалалық және ауылдық жерлер 
бойынша;
      1 жол= 2.1-2.12 Барлығы қалалық және ауылдық жерлер бойынша;
      2. Нысан аралығындағы бақылау:
      1 жол 1 баған = 1 жол 1 баған 1 нысан ПК-2 бөлім 1
      1 жол 1 баған = 1 жол 1 баған 1 нысан ПК-2 бөлім 2
      1 жол 1 баған = 1 жол 1 баған 1 нысан ПК-2 бөлім 3
      1 жол 1 баған 1 ≤ 1 жол 1 баған 1 нысан РИК 83 бөлім I, V

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
87 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Мұғалімдерді жоғары білім беру
ұйымдарында, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында алған 
мамандықтары бойынша бөлу туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20_-20_ оқу жылы



      Ескерту. 87-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № РИК 83 нысан III бөлім
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      Барлығы қалалық және ауылдық жерлерде

Білімі бар мұғалімдер № барлығы

жалпы мұғалімдер санынан білім 
алған мамандығы бойынша

жоғары білім 
б е р у  
ұйымдарында, 
адам

техникалық және
кәсіптік білім 
б е р у  
ұйымдарында, 
адам

барлығы
оның 
ішінде 
әйелдер

барлығы
оның 
ішінде 
әйелдер

А Б 1 2 3 4 5

Барлығы мұғалімдер (2, 3 жол бойынша) (адам) 1

барлығы 1-4 сыныптардың мұғалімдері (2.1-2.13 жол 
бойынша)

2

оның ішінде:

1 - 4  
сыныптардың 
мұғалімдері

бастауыш сыныптардын мұғалімдері 2.1

қазақ тілі мен әдебиеті 2.2

қазақ тілі мен әдебиеті мектептерде 
орыс тілінде оқытатың

2.2.1

орыс тілі мен әдебиеті 2.3

орыстілі мен әдебиеті мектептерде 
қазақ тілінде оқытатың

2.3.1

ағылшын тілі 2.4

неміс тілі 2.5

француз тілі 2.6

2.4-2.6 жолдарда көрсетілмеген шетел
тілдері

2.7

информатика 2.8

өзін-өзітану 2.9

дене тәрбиесі 2.10

музыка 2.11



көркем еңбек 2.12

2.1-2.12 жолдарда көрсетілмеген 
пәндер

2.13

5-11(12) 
сыныптардың 
мұғалімдері

барлығы 5-11(12) сыныптардың 
мұғалімдері (3.1- 3.22 жолдардың 
қосындысы)

3

оның ішінде:

қазақ тілі мен әдебиеті 3.1

оның ішінде қазақ тілінде оқитын 
мектептерде (сыныптарда)

3.1.1

оның ішінде (орыс, өзбек, ұйғыр 
немесе тәжік) тілінде оқытатын 
мектептерде (сыныптарда)

3.1.2

орыс тілі мен әдебиеті 3.2

оның ішінде орыс тілінде оқытатын 
мектептерде (сыныптарда)

3.2.1

оның ішінде (қазақ, өзбек, ұйғыр 
немесе тәжік) тілінде оқытатын 
мектептерде (сыныптарда)

3.2.2

ана тілі мен әдебиеті (өзбек, ұйғыр 
немесе тәжік)

3.3

тарих, құқық негіздері 3.4

оның ішінде:

дінтану 3.4.1

математика 3.5

информатика 3.6

физика 3.7

химия 3.8

география 3.9

биология 3.10

ағылшын тілі 3.11

неміс тілі 3.12

француз тілі 3.13

3.1-3.13 жолдарда көрсетілмеген шет 
тілдер

3.14

алғашқы әскери дайындық 
ұйымдастырушы оқытушылары

3.15

музыка 3.16

сызу және бейнелеу өнері 3.17

дене тәрбиесі 3.18

еңбекке баулу 3.19

өзін-өзі тану 3.20

көркем еңбек 3.21

3.1-3.21 жолдарда көрсетілмеген 
пәндер

3.22



      ауылды жерде

Білімі бар мұғалімдер № барлығы

жалпы мұғалімдер санынан білім 
алған мамандығы бойынша

жоғары білім 
б е р у  
ұйымдарында, 
адам

техникалық және
кәсіптік білім 
б е р у  
ұйымдарында, 
адам

барлығы
оның 
ішінде 
әйелдер

барлығы
оның 
ішінде 
әйелдер

А Б 1 2 3 4 5

Барлығы мұғалімдер (2, 3 жол бойынша) (адам) 1

барлығы 1-4 сыныптардың мұғалімдері (2.1-2.13 жол 
бойынша)

2

оның ішінде:

1 - 4  
сыныптардың 
мұғалімдері

бастауыш сыныптардын мұғалімдері 2.1

қазақ тілі мен әдебиеті 2.2

қазақ тілі мен әдебиеті мектептерде 
орыс тілінде оқытатың

2.2.1

орыс тілі мен әдебиеті 2.3

орыстілі мен әдебиеті мектептерде 
қазақ тілінде оқытатың

2.3.1

ағылшын тілі 2.4

неміс тілі 2.5

француз тілі 2.6

2.4-2.6 жолдарда көрсетілмеген шетел
тілдер

2.7

информатика 2.8

өзін-өзітану 2.9

дене тәрбиесі 2.10

музыка 2.11

көркем еңбек 2.12

2.1-2.12 жолдарда көрсетілмеген 
пәндер

2.13

барлығы 5-11(12) сыныптардың 
мұғалімдері (3.1- 3.22 жолдардың 
қосындысы)

3

оның ішінде:

қазақ тілі мен әдебиеті 3.1

оның ішінде қазақ тілінде оқитын 
мектептерде (сыныптарда)

3.1.1

оның ішінде (орыс, өзбек, ұйғыр 
немесе тәжік) тілінде оқытатын 
мектептерде (сыныптарда)

3.1.2



5-11(12) 
сыныптардың 
мұғалімдері

орыс тілі мен әдебиеті 3.2

оның ішінде орыс тілінде оқытатын 
мектептерде (сыныптарда)

3.2.1

оның ішінде (қазақ, өзбек, ұйғыр 
немесе тәжік) тілінде оқытатын 
мектептерде (сыныптарда)

3.2.2

ана тілі мен әдебиеті (өзбек, ұйғыр 
немесе тәжік)

3.3

тарих, құқық негіздері 3.4

оның ішінде:

дінтану 3.4.1

математика 3.5

информатика 3.6

физика 3.7

химия 3.8

география 3.9

биология 3.10

ағылшын тілі 3.11

неміс тілі 3.12

француз тілі 3.13

3.1-3.13 бағандарда көрсетілмеген 
шет тілдер

3.14

алғашқы әскери дайындық 
ұйымдастырушы оқытушылары

3.15

музыка 3.16

сызу және бейнелеу өнері 3.17

дене тәрбиесі 3.18

еңбекке баулу 3.19

өзін-өзі тану 3.20

көркем еңбек 3.21

3.1-3.21 жолдарда көрсетілмеген 
пәндер

3.22

Атауы Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы 
тұлға

_______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Мұғалімдерді жоғары білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік 
білім беру ұйымдарында алған мамандықтары бойынша бөлу туралы 
мәліметтер" (Индекс: № РИК 83 III бөлім, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = 2, 4 бағандар қалалық және ауылдық жерлер бойынша;
      1 жол = 2, 3 жолдардың қосындысы қалалық және ауылдық жерлер бойынша;
      2 жол = 2.1-2.13 жолдардың қосындысы;
      3 жол = 3.1-3.22 жолдардың қосындысы;
      қорытынды кесте = қалалық және ауылдық жерлер бойынша қосындысы.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
88 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Педагогикалық қызметкерлер 
санының өзгеруі туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20_-20_ оқу жылы

      Ескерту. 88-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № РИК 83 нысан IV бөлім
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      Барлығы қалалық және ауылдық жерлерде

Педагогикалық қызметкерлер қозғалысы №

педагогикалық қызметкерлер саны (адам)

барлығы
оның ішінде 
жоғары санаты 
бар

оның ішінде 
бірінші санаты 
бар

А Б 1 2 3



Есеп беру жылының басында қызметкерлердің саны (
декреттегі мұғалімдерді санамағанда)

1

оның ішінде мұғалімдер (декреттегі мұғалімдерді 
санамағанда)

1.1

Есеп беру жылында қабылданды, барлығы 2

оның ішінде мұғалімдер 2.1

а) жоғары білім беру ұйымдарынан 2.2

б) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарынан 2.3

в) осы ауданнан, қаладан 2.4

г) Осы облыстың басқа ауданынан, қаладан 2.5

д) республиканың басқа облыстарынан 2.6

е) басқа республикалардан 2.7

ж) басқа мекемелерден, ұйымдардан мұғалімдік 
жұмысқа ауысқандар, педагогтар емес

2.8

з) педагогикалық қызметке қайта оралған мұғалімдер 2.9

Есеп беру жылында мектептен кеткендер, барлығы 3

оның ішінде кеткен мұғалімдердің себептер бойынша 3.1

а) басқа білім беру ұйымдарына жұмысқа ауысқандар 3.2

б) республикадан тыс жерлерге 3.3

в) республика облыстарынан тыс 3.4

г) облыстың (қала) аудандарынан 3.5

д) мүгедектікке шыққандар 4

е) кәрілігі бойынша зейнеткерлікке шыққандар 4.1

ж) оқуға кеткендер 4.2

з) 3.1-4.2 жолдарда көрсетілмеген себептер 4.3

жалпы саннан (3 жол) кеткен жас мамандар (34 жасқа 
дейін)

4.4

есеп беру жылының аяғында (декреттегі мұғалімдерді 
санамағанда)

4.5

оның ішінде мұғалімдер (декреттегі мұғалімдерді 
санамағанда)

4.6

      ауылды жерде

Педагогикалық қызметкерлер қозғалысы №

педагогикалық қызметкерлер саны (адам)

барлығы
оның ішінде 
жоғары санаты 
бар

оның ішінде 
бірінші санаты 
бар

А Б 1 2 3

Есеп беру жылының басында қызметкерлердің саны (
декреттегі мұғалімдерді санамағанда)

1

оның ішінде мұғалімдер (декреттегі мұғалімдерді 
санамағанда)

1.1

Есеп беру жылында қабылданды, барлығы 2

оның ішінде мұғалімдер 2.1

а) жоғары білім беру ұйымдарынан 2.2



б) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарынан 2.3

в) осы ауданнан, қаладан 2.4

г) осы облыстың басқа ауданынан, қаладан 2.5

д) республиканың басқа облыстарынан 2.6

е) басқа республикалардан 2.7

ж) басқа мекемелерден, ұйымдардан мұғалімдік 
жұмысқа ауысқандар, педагогтар емес

2.8

з) педагогикалық қызметке қайта оралған мұғалімдер 2.9

Есеп беру жылында мектептен кеткендер, барлығы 3

оның ішінде кеткен мұғалімдердің себептер бойынша 3.1

а) басқа білім беру ұйымдарына жұмысқа ауысқандар 3.2

б) республикадан тыс жерлерге 3.3

в) республика облыстарынан тыс 3.4

г) облыстың (қала) аудандарынан 3.5

д) мүгедектікке шыққандар 4

е) кәрілігі бойынша зейнеткерлікке шыққандар 4.1

ж) оқуға кеткендер 4.2

з) 3.1-4.2 жолдарда көрсетілмеген себептер 4.3

жалпы саннан (3 жол) кеткен жас мамандар (34 жасқа 
дейін)

4.4

есеп беру жылының аяғында (декреттегі мұғалімдерді 
санамағанда)

5

оның ішінде мұғалімдер (декреттегі мұғалімдерді 
санамағанда)

5.1

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Педагогикалық қызметкерлер санының өзгеруі туралы мәліметтер" әкімшілік 
есеп беру нысанын толтыру бойынша түсініктеме (Индекс: № РИК 83 IV бөлім,
кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 жол + 2 жол – 3 жол = 5 жол
      2 жолдың қосындысы = 2.1-2.9 жолдардың қосындысы
      3 жолдың қосындысы = 3.2-4.3 жолдардың қосындысы



 
Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
89 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Педагог қызметкерлерді жасы 
бойынша бөлу туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20_-20_ оқу жылы

      Ескерту. 89-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № РИК 83 нысан V бөлім
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      Қалалық және ауылдық жерлер бойынша барлығы

Қызметкерлер санаты №
Педагог  
қызметкерлердің
жалпы саны

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

оның ішінде жасы бойынша

2 5  
жасқа
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

2 5  
жастан
2 9  
жасқ 
адейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

3 0  
жастан
3 4  
жасқа 
дейін

А Б 1 2 3 4 5 6 7

барлық педагогикалық 
қызметкерлер (2, 3, 4 жолдардың
қосындысы):

1

соның ішінде мұғалімдер (2.1-2.8
жолдардың қосындысы)

2

оның ішінде:

мектеп директорлары

бастауыш 2.1

негізгі 2.2

орта 2.3

мектеп директорларының оқу ісі 
жөніндегі орынбасарлары:



негізгі 2.4

орта 2.5

мектеп директорларының тәрбие
жөніндегі орынбасарлары

2.6

1-4 сынып (мектеп 
директорларынсыз және мектеп 
директор орынбаларларынсыз)

2.7

5-11(12) сынып мұғалімдері (
мектеп директорларынсыз және 
мектеп директор 
орынбаларларынсыз)

2.8

педагогикалық қызметкерлер: 3

оның ішінде:

педагог-психолог 3.1

әлеуметтік педагог 3.2

педагог ұйымдастырушы 3.3

қосымша білім беру педагог 3.4

оқытушы- логопед 3.5

оқытушы–дефектолог 3.6

оның ішінде

сурдопедагог 3.6.1

олигофренопедагог 3.6.2

тифлопедагог 3.6.3

тәрбиеші (аға тәрбиеші) 3.7

мектепке дейінгі сыныптар 
тәрбиешісі, мұғалімі

3.8

тәлімгер (аға тәлімгер) 3.9

3.1-3.9 көрсетілмеген себептер 3.10

педагог қызметкерлерге 
теңестірілген тұлғалар

4

оның ішінде

әдіскер (аға әдіскер) методист 4.1

ән-күй жетекшісі 4.2

хореограф 4.3

4.1-4.3 жолдарда көрсетілмеген 
лауазымдар

4.4

ерекше білім беру қажеттілігі 
бар балаларға арналған арнайы 
сыныптарда сабақ беретін 
м ұ ғ а л і м д е р
потребностями

5

толық емес жұмыс күнінде 
жұмыс істейтін мұғалімдер (
қосымша істеуші)

6

бастауыш мектепте 6.1



негізгі мектепте 6.2

орта мектепте 6.3

кітапханашылар (кітапхана 
меңгерушісі)

7

медициналық қызметкерлер 8

оның ішінде:

медбикелер 8.1

дәрігерлер 8.2

      Кестенің жалғасы

Қызметкерлер санаты №

оның ішінде жасы бойынша

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

3 5  
жастан 
3 9  
жасқа 
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

4 0  
жастан 
44жасқа
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

4 5  
жастан 
4 9  
жасқа 
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

А Б 8 9 10 11 12 13 14

барлық педагогикалық 
қызметкерлер (2, 3, 4 жолдардың 
қосындысы):

1

соның ішінде мұғалімдер (2.1-2.8 
жолдардың қосындысы)

2

оның ішінде:

мектеп директорлары

бастауыш 2.1

негізгі 2.2

орта 2.3

мектеп директорларының оқу ісі 
жөніндегі орынбасарлары:

негізгі 2.4

орта 2.5

мектеп директорларының тәрбие 
жөніндегі орынбасарлары

2.6

1-4 сынып (мектеп 
директорларынсыз және мектеп 
директор орынбаларларынсыз)

2.7

5-11(12) сынып мұғалімдері (
мектеп директорларынсыз және 
мектеп  директор  
орынбаларларынсыз)

2.8

педагогикалық қызметкерлер: 3

оның ішінде:

педагог-психолог 3.1

әлеуметтік педагог 3.2

педагог ұйымдастырушы 3.3

қосымша білім беру педагог 3.4



оқытушы- логопед 3.5

оқытушы–дефектолог 3.6

оның ішінде

сурдопедагог 3.6.1

олигофренопедагог 3.6.2

тифлопедагог 3.6.3

тәрбиеші (аға тәрбиеші) 3.7

мектепке дейінгі сыныптар 
тәрбиешісі, мұғалімі

3.8

тәлімгер (аға тәлімгер) 3.9

3.1-3.9 көрсетілмеген себептер 3.10

педагог қызметкерлерге 
теңестірілген тұлғалар

4

оның ішінде

әдіскер (аға әдіскер) методист 4.1

ән-күй жетекшісі 4.2

хореограф 4.3

4.1-4.3 жолдарда көрсетілмеген 
лауазымдар

4.4

ерекше білім беру қажеттілігі бар 
балаларға арналған арнайы 
сыныптарда сабақ беретін 
м ұ ғ а л і м д е р
потребностями

5

толық емес жұмыс күнінде жұмыс 
істейтін мұғалімдер (қосымша 
істеуші)

6

бастауыш мектепте 6.1

негізгі мектепте 6.2

орта мектепте 6.3

кітапханашылар (кітапхана 
меңгерушісі)

7

медициналық қызметкерлер 8

оның ішінде:

медбикелер 8.1

дәрігерлер 8.2

      Кестенің жалғасы

Қызметкерлер санаты №

оның ішінде жасы бойынша зейнеткерлік 
жаста

5 0  
жастан 
5 4  
жасқа 
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

5 5  
жастан 
5 9  
жасқа 
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

5 9  
жастан
жоғары

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

А Б 15 16 17 18 19 20 21 22



барлық педагогикалық 
қызметкерлер (2, 3, 4 
жолдардың қосындысы):

1

соның ішінде мұғалімдер (
2.1-2.8 жолдардың 
қосындысы)

2

оның ішінде:

мектеп директорлары

бастауыш 2.1

негізгі 2.2

орта 2.3

мектеп директорларының 
оқу ісі жөніндегі 
орынбасарлары:

негізгі 2.4

орта 2.5

мектеп директорларының 
тәрбие жөніндегі 
орынбасарлары

2.6

1-4 сынып (мектеп 
директорларынсыз және 
мектеп директор 
орынбаларларынсыз)

2.7

5-11(12) сынып мұғалімдері 
(мектеп директорларынсыз 
және мектеп директор 
орынбаларларынсыз)

2.8

педагогикалық қызметкерлер
:

3

оның ішінде:

педагог-психолог 3.1

әлеуметтік педагог 3.2

педагог ұйымдастырушы 3.3

қосымша білім беру педагог 3.4

оқытушы- логопед 3.5

оқытушы–дефектолог 3.6

оның ішінде

сурдопедагог 3.6.1

олигофренопедагог 3.6.2

тифлопедагог 3.6.3

тәрбиеші (аға тәрбиеші) 3.7

мектепке дейінгі сыныптар 
тәрбиешісі, мұғалімі

3.8

тәлімгер (аға тәлімгер) 3.9

3.1-3.9 көрсетілмеген 
себептер

3.10



педагог қызметкерлерге 
теңестірілген тұлғалар

4

оның ішінде

әдіскер (аға әдіскер) 
методист

4.1

ән-күй жетекшісі 4.2

хореограф 4.3

4.1-4.3 жолдарда 
көрсетілмеген лауазымдар

4.4

ерекше білім беру 
қажеттілігі бар балаларға 
арналған арнайы 
сыныптарда сабақ беретін 
м ұ ғ а л і м д е р
потребностями

5

толық емес жұмыс күнінде 
жұмыс істейтін мұғалімдер (
қосымша істеуші)

6

бастауыш мектепте 6.1

негізгі мектепте 6.2

орта мектепте 6.3

кітапханашылар (кітапхана 
меңгерушісі)

7

медициналық қызметкерлер 8

оның ішінде:

медбикелер 8.1

дәрігерлер 8.2

      ауылды жерде

Қызметкерлер санаты №
Педагог  
қызметкерлердің
жалпы саны

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

оның ішінде жасы бойынша

2 5  
жасқа
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

2 5  
жастан
2 9  
жасқа 
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

3 0  
жастан
3 4  
жасқа 
дейін

А Б 1 2 3 4 5 6 7

барлық педагогикалық 
қызметкерлер (2, 3, 4 жолдардың
қосындысы):

1

соның ішінде мұғалімдер (2.1-2.8
жолдардың қосындысы)

2

оның ішінде:

мектеп директорлары

бастауыш 2.1

негізгі 2.2

орта 2.3



мектеп директорларының оқу ісі 
жөніндегі орынбасарлары:

негізгі 2.4

орта 2.5

мектеп директорларының тәрбие
жөніндегі орынбасарлары

2.6

1-4 сынып (мектеп 
директорларынсыз және мектеп 
директор орынбаларларынсыз)

2.7

5-11(12) сынып мұғалімдері (
мектеп директорларынсыз және 
мектеп директор 
орынбаларларынсыз)

2.8

педагогикалық қызметкерлер: 3

оның ішінде

педагог-психолог 3.1

әлеуметтік педагог 3.2

педагог ұйымдастырушы 3.3

қосымша білім беру педагог 3.4

оқытушы- логопед 3.5

оқытушы–дефектолог 3.6

оның ішінде

сурдопедагог 3.6.1

олигофренопедагог 3.6.2

тифлопедагог 3.6.3

тәрбиеші (аға тәрбиеші) 3.7

мектепке дейінгі сыныптар 
тәрбиешісі, мұғалімі

3.8

тәлімгер (аға тәлімгер) 3.9

3.1-3.9 жолдарда көрсетілмеген 
лауазымдар

3.10

педагог қызметкерлерге 
теңестірілген тұлғалар

4

оның ішінде

әдіскер (аға әдіскер) 4.1

ән-күй жетекшісі 4.2

хореограф 4.3

4.1-4.4 жолдарда көрсетілмеген 
лауазымдар

4.4

ерекше білім беру қажеттілігі 
бар балаларға арналған арнайы 
сыныптарда сабақ беретін 
мұғалімдер

5



толық емес жұмыс күнінде 
жұмыс істейтін мұғалімдер (
қосымша істеуші)

6

бастауыш мектепте 6.1

негізгі мектепте 6.2

орта мектепте 6.3

кітапханашылар (кітапхана 
меңгерушісі)

7

медициналық қызметкерлер 8

оның ішінде:

медбикелер 8.1

дәрігерлер 8.2

      Кестенің жалғасы

Қызметкерлер санаты №

оның ішінде жасы бойынша

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

3 5  
жастан 
3 9  
жасқа 
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

4 0  
жастан 
4 4  
жасқа 
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

4 5  
жастан 
4 9  
жасқа 
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

А Б 8 9 10 11 12 13 14

барлық педагогикалық 
қызметкерлер (2, 3, 4 жолдардың 
қосындысы):

1

соның ішінде мұғалімдер (2.1-2.8 
жолдардың қосындысы)

2

оның ішінде:

мектеп директорлары

бастауыш 2.1

негізгі 2.2

орта 2.3

мектеп директорларының оқу ісі 
жөніндегі орынбасарлары:

негізгі 2.4

орта 2.5

мектеп директорларының тәрбие 
жөніндегі орынбасарлары

2.6

1-4 сынып (мектеп 
директорларынсыз және мектеп 
директор орынбаларларынсыз)

2.7

5-11(12) сынып мұғалімдері (
мектеп директорларынсыз және 
мектеп  директор  
орынбаларларынсыз)

2.8

педагогикалық қызметкерлер: 3

оның ішінде



педагог-психолог 3.1

әлеуметтік педагог 3.2

педагог ұйымдастырушы 3.3

қосымша білім беру педагог 3.4

оқытушы- логопед 3.5

оқытушы–дефектолог 3.6

оның ішінде

сурдопедагог 3.6.1

олигофренопедагог 3.6.2

тифлопедагог 3.6.3

тәрбиеші (аға тәрбиеші) 3.7

мектепке дейінгі сыныптар 
тәрбиешісі, мұғалімі

3.8

тәлімгер (аға тәлімгер) 3.9

3.1-3.9 жолдарда көрсетілмеген 
лауазымдар

3.10

педагог қызметкерлерге 
теңестірілген тұлғалар

4

оның ішінде

әдіскер (аға әдіскер) 4.1

ән-күй жетекшісі 4.2

хореограф 4.3

4.1-4.4 жолдарда көрсетілмеген 
лауазымдар

4.4

ерекше білім беру қажеттілігі бар 
балаларға арналған арнайы 
сыныптарда сабақ беретін 
мұғалімдер

5

толық емес жұмыс күнінде жұмыс 
істейтін мұғалімдер (қосымша 
істеуші)

6

бастауыш мектепте 6.1

негізгі мектепте 6.2

орта мектепте 6.3

кітапханашылар (кітапхана 
меңгерушісі)

7

медициналық қызметкерлер 8

оның ішінде:

медбикелер 8.1

дәрігерлер 8.2

      Кестенің жалғасы

оның 
ішінде 

оның ішінде жасы бойынша

оның 
ішінде 

2 5  
жастан оның 

ішінде 

3 0  
жастан



Қызметкерлер санаты № Педагог  
қызметкерлердің
жалпы саны

әйел 
адамдар

2 5  
жасқа
дейін

әйел 
адамдар

2 9  
жасқа 
дейін

әйел 
адамдар

3 4  
жасқа 
дейін

А Б 1 2 3 4 5 6 7

барлық педагогикалық 
қызметкерлер (2, 3, 4 жолдардың
қосындысы):

1

соның ішінде мұғалімдер (2.1-2.8
жолдардың қосындысы)

2

оның ішінде:

мектеп директорлары

бастауыш 2.1

негізгі 2.2

орта 2.3

мектеп директорларының оқу ісі 
жөніндегі орынбасарлары:

негізгі 2.4

орта 2.5

мектеп директорларының тәрбие
жөніндегі орынбасарлары

2.6

1-4 сынып (мектеп 
директорларынсыз және мектеп 
директор орынбаларларынсыз)

2.7

5-11(12) сынып мұғалімдері (
мектеп директорларынсыз және 
мектеп директор 
орынбаларларынсыз)

2.8

педагогикалық қызметкерлер: 3

оның ішінде

педагог-психолог 3.1

әлеуметтік педагог 3.2

педагог ұйымдастырушы 3.3

қосымша білім беру педагог 3.4

оқытушы- логопед 3.5

оқытушы–дефектолог 3.6

оның ішінде

сурдопедагог 3.6.1

олигофренопедагог 3.6.2

тифлопедагог 3.6.3

тәрбиеші (аға тәрбиеші) 3.7

мектепке дейінгі сыныптар 
тәрбиешісі, мұғалімі

3.8

тәлімгер (аға тәлімгер) 3.9

3.1-3.9 жолдарда көрсетілмеген 
лауазымдар

3.10



педагог қызметкерлерге 
теңестірілген тұлғалар

4

оның ішінде

әдіскер (аға әдіскер) 4.1

ән-күй жетекшісі 4.2

хореограф 4.3

4.1-4.4 жолдарда көрсетілмеген 
лауазымдар

4.4

ерекше білім беру қажеттілігі 
бар балаларға арналған арнайы 
сыныптарда сабақ беретін 
мұғалімдер

5

толық емес жұмыс күнінде 
жұмыс істейтін мұғалімдер (
қосымша істеуші)

6

бастауыш мектепте 6.1

негізгі мектепте 6.2

орта мектепте 6.3

кітапханашылар (кітапхана 
меңгерушісі)

7

медициналық қызметкерлер 8

оның ішінде:

медбикелер 8.1

дәрігерлер 8.2

Атауы Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы 
тұлға

_______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Педагог қызметкерлерді жасы бойынша бөлу туралы мәліметтер" (Индекс: № 
РИК 83 V бөлім, кезеңділігі –жылдық)

      1. Төмендегі анықтамалар әкімшілік есеп берудің аталған нысанын толтыру 
мақсатында қолданылады:
      Педагогикалық қызметкерлер - педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген 
адамдар лауазымдарының тізбесі. (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008ж. 30 
қаңтардағы №77 "Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын 



және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін
бекіту туралы" қаулысы).
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған= ∑ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 бағандардың, сондай-ақ кестеде қалалық және 
ауылдық жерлер бойынша;
      1 баған = ∑ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 бағандардың да кестеде қалалық және 
ауылдық жерлер бойынша;
      1 жол= ∑ 2, 3, 4 бағандардың сондай-ақ кестеде қалалық және ауылдық жерлер 
бойынша;
      2 жол= ∑ 2.1-2.8 бағандардың сондай-ақ кестеде қалалық және ауылдық жерлер 
бойынша;
      3 жол= ∑ 3.1-3.10 бағандардың сондай-ақ кестеде қалалық және ауылдық жерлер 
бойынша;
      4 жол= ∑ 4.1-4.4 бағандардың сондай-ақ кестеде қалалық және ауылдық жерлер 
бойынша;
      6 жол= ∑ 6.1-6.3 бағандардың сондай-ақ кестеде қалалық және ауылдық жерлер 
бойынша;
      8 жол= ∑ 8.1-8.2 бағандардың сондай-ақ кестеде қалалық және ауылдық жерлер 
бойынша;
      қорытынды кесте = ∑ қалалық және ауылдық жерлер бойынша кестелер.
      3. Нысан аралығындағы бақылау:
      1 баған 1 жол = РИК 83 нысан I тарау 1 баған 1 жол
      1 баған 2 жол = РИК 83 нысан I тарау 1 баған 2 жол
      1 баған 3 жол = РИК 83 нысан I тарау 1 баған 3 жол
      1 баған 4 жол = РИК 83 нысан I тарау 1 баған 4 жол
      1 баған 6 жол = РИК 83 нысан I тарау 1 баған 6 жол
      1 баған 8 жол = РИК 83 нысан I тарау 1 баған 8 жол
      1 баған 1 жол = РИК 83 нысан IV тарау 1 баған 5 жол

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
90 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Оқыту тілі бойынша 
мектептерді бөлу туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20 ___ - 20___ оқу жылы



      Ескерту. 90-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № РИК-76 Қосымша (І тарау) нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, "
Назарбаев зияткерлік мектептері" Дербес білім беру ұйымы, басқа ведомствоға қарасты
мемлекеттік ұйымдар
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштер 
атауы

оқыту тілі бойынша мектептер, бірлік

барлығы
оның ішінде
ауылдық 
жерде

қазақ тілінде орыс тілінде ұйғыр тілінде

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
ауылдық 
жерде

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
ауылдық 
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылдық
жерде

А Б 1 2 3 4 5 6 9 10

1
барлығы 
мектепте, оның 
ішінде:

1.1 бастауыш 
мектептер

1.2 н е г і з г і  
мектептер

1.3 орта мектептер

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштер 
атауы

оқыту тілі бойынша мектептер, бірлік

өзбек тілінде тәжік тілінде
3-14,  17-18 
бағандарда 
көрсетілмеген тілде

аралас тілде

барлығы
оның ішінде
ауылдық 
жерде

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
ауылдық 
жерде

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
ауылдық 
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылдық
жерде

А Б 11 12 13 14 15 16 17 18

1
барлығы 
мектепте, оның 
ішінде:

1.1 бастауыш 
мектептер

1.2 н е г і з г і  
мектептер



1.3 орта мектептер

Атауы Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы 
тұлға

_______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Оқыту тілі бойынша мектепке дейін ұйымдар (топтар) туралы деректер" (
Индекс: № РИК-76 Қосымша (І тарау), кезеңділігі-жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 бағандар әр жол үшін;
      2 баған= ∑ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 бағандар әр жол үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
91 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Оқыту тілі бойынша 
оқушыларды бөлу туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20 ___ - 20___ оқу жылы

      Ескерту. 91-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: РИК-76 № 1 Қосымша (ІІ тарау) нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, "
Назарбаев зияткерлік мектептері" Дербес білім беру ұйымы, басқа ведомствоға қарасты
мемлекеттік ұйымдар
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан



Көрсеткіштер атауы барлығы
оның ішінде:

0  -
сынып

1  -
сынып

2  -
сынып

3  -
сынып

4  -
сынып

5  -
сынып

А Б 1 2 3 4 5 6 7

1
1

оқушылардың жалпы санынан қазақ ұлтты 
оқушылар саны, адам

1.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

2 оқушылардың саны барлығы, адам

2.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

2.2 оның ішінде оқитындар қазақ тілінде, адам

2.2.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

2.3 оның ішінде оқитындар орыс тілінде, адам

2.3.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

2.4 оның ішінде оқитындар тәжік тілінде, адам

2.4.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

2.5 оның ішінде оқитындар ұйғыр тілінде, адам

2.5.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

2.6 оның ішінде оқитындар өзбек тілінде, адам

2.6.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

2.7 оның ішінде оқитындар 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
жолдарда көрсетілмеген тілде, адам

2.7.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

3 орыс тілінде оқытатын мектепте қазақ тілін 
оқитын оқушылар саны,адам

3.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

4 қазақ тілінде оқытатын сыныптар саны, 
бірлік

4.1 оның ішінде ауылды жерде, бірлік

5 аралас мектептердегі сыныптар саны, бірлік

5.1 оның ішінде ауылды жерде, бірлік

5.2 оның ішінде қазақ тілінде оқытатын 
сыныптар, бірлік

5.2.1 оның ішінде ауылды жерде, бірлік

      Кестенің жалғасы

Көрсеткіштер атауы

оның ішінде:

6  -
сынып

7  -
сынып

8  -
сынып

9  -
сынып

1 0  -
сынып

1 1  -
сынып

1 2  -
сынып

11 (12) -
сынып 
бітірушілері

А Б 8 9 10 11 12 13 14 15

1
1

оқушылардың жалпы санынан 
қазақ ұлтты оқушылар саны, адам

1.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

2 оқушылардың саны барлығы, 
адам



2.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

2.2
оның ішінде оқитындар қазақ 
тілінде, адам

2.2.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

2.3 оның ішінде оқитындар орыс 
тілінде, адам

2.3.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

2.4 оның ішінде оқитындар тәжік 
тілінде, адам

2.4.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

2.5 оның ішінде оқитындар ұйғыр 
тілінде, адам

2.5.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

2.6 оның ішінде оқитындар өзбек 
тілінде, адам

2.6.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

2.7
оның ішінде оқитындар 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6 жолдарда 
көрсетілмеген тілде, адам

2.7.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

3
орыс тілінде оқытатын мектепте 
қазақ тілін оқитын оқушылар 
саны,адам

3.1 оның ішінде ауылды жерде, адам

4 қазақ тілінде оқытатын сыныптар 
саны, бірлік

4.1 оның ішінде ауылды жерде, бірлік

5 аралас мектептердегі сыныптар 
саны, бірлік

5.1 оның ішінде ауылды жерде, бірлік

5.2 оның ішінде қазақ тілінде 
оқытатын сыныптар, бірлік

5.2.1 оның ішінде ауылды жерде, бірлік

Атауы Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы 
тұлға

_______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Оқушыларды тіл оқыту бойынша бөлу туралы мәлімет" (Индекс: РИК-76 № 1 
Қосымша (ІІ тарау), кезеңділігі – жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған= ∑ 3-16 бағандар әр жол үшін;
      2 жол = ∑ 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 жолдар әр баған үшін;
      2.1 жол= ∑ 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1 жолдар әр баған үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
92 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Оқушыларының ұлттық құрамы 
туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 _
__ - 20___ оқу жылы

      Ескерту. 92-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: РИК-76 № 2 Қосымша нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, "
Назарбаев зияткерлік мектептері" Дербес білім беру ұйымы, басқа ведомствоға қарасты
мемлекеттік ұйымдар
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Ұлты бойынша

оқушылар саны, адам

шетелдіктер
(1-бағаннан
)

оның ішінде 
сыныптар 
бойынша, адам

барлығы оның ішінде қыздар 0 сыныптар

барлығы
оның ішінде 
ауылдық 
жерде

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
ауылды 
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылдық
жерде

А Б 1 2 3 4 5 6 7



1.1 Барлығы, оның 
ішінде

2.2 Қазақтар

2.1 оның ішінде 
оралмандар

Х

3. Орыстар

4. Украиндар

5. Белорустар

6. Өзбектер

7. Әзірбайжандар

8. Қырғыздар

9. Тәжіктер

10. Түркімендер

11. Башқұрттар

12. Ингуштар

13. Татарлар

14. Гректер

15. Кәрістер

16. Күрдтер

17. Немістер

18. Поляктар

19. Түріктер

20. Ұйғырлар

21. Шешендер

22. Қытайлар

23. Монғолдар

24. Лезгиндер

25. Болгарлар

26. Чуваштар

27. Армяндар

28. Удмурттар

29. Мордвалар

30. Литвалықтар

31. Молдаван

32. Сығандар

33. Грузиндер

34. Сербтер

35. Бессарабтар

36. Аварлар

37. Латыштар

38. Буряттар

39. Евреилер



40. Эстондар

41. Марийлер

42. Адыгейлер

43. Венгрлер

44. Комилер

45. Ауғандар

46. Қарашайлар

47. Дунгане

48. Финны

49. Черкесы

50. Қалмақтар

51. Чехтар

52. Осетиндер

53. Итальяндықтар

54. Ингурдтар

55. Кабардиндер

56. Дағыстандықтар

57. Қарақалпақтар

58. Шведтар

59. Абхаздықтар

60. Балкарлар

61. Дарбинцтар

62. Алтайлықтар

63. Ирандықтар

64. Румындар

65. Гагауздар

66. Изидтар

67.67 Көрсетілмеген

68.
2,3-67 жолдарда 
көрсетілмеген 
ұлттар

      Кестенің жалғасы

№ Ұлты бойынша

оның ішінде сыныптар бойынша, адам

1-4 сыныптар 5-9 сыныптар 10- 11 (12)
сыныптар

қазақ тілінде 
оқитындар

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
ауылдық 
жерде

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
ауылдық 
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылдық
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылдық
жерде

А Б 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1
Барлығы, оның 
ішінде

2.2 Қазақтар



2.1 оның ішінде 
оралмандар

3. Орыстар

4. Украиндар

5. Белорустар

6. Өзбектер

7. Әзірбайжандар

8. Қырғыздар

9. Тәжіктер

10. Түркімендер

11. Башқұрттар

12. Ингуштар

13. Татарлар

14. Гректер

15. Кәрістер

16. Күрдтер

17. Немістер

18. Поляктар

19. Түріктер

20. Ұйғырлар

21. Шешендер

22. Қытайлар

23. Монғолдар

24. Лезгиндер

25. Болгарлар

26. Чуваштар

27. Армяндар

28. Удмурттар

29. Мордвалар

30. Литвалықтар

31. Молдаван

32. Сығандар

33. Грузиндер

34. Сербтер

35. Бессарабтар

36. Аварлар

37. Латыштар

38. Буряттар

39. Евреилер

40. Эстондар

41. Марийлер

42. Адыгейлер



43. Венгрлер

44. Комилер

45. Ауғандар

46. Қарашайлар

47. Дунгане

48. Финны

49. Черкесы

50. Қалмақтар

51. Чехтар

52. Осетиндер

53. Итальяндықтар

54. Ингурдтар

55. Кабардиндер

56. Дағыстандықтар

57. Қарақалпақтар

58. Шведтар

59. Абхаздықтар

60. Балкарлар

61. Дарбинцтар

62. Алтайлықтар

63. Ирандықтар

64. Румындар

65. Гагауздар

66. Изидтар

67.67 Көрсетілмеген

68.
2,3-67 жолдарда 
көрсетілмеген 
ұлттар

      Кестенің жалғасы

№ Ұлты бойынша

оның ішінде сыныптар бойынша, адам бітірушілер, адам

орыс тілінде 
оқитындар

ұлттық топтар 
тілінде оқитындар

10 -11 (12) 
сыныптардан

оның ішінде 
қыздар

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
ауылдық 
жерде

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
ауылдық 
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылдық
жерде

барлығы

оның 
ішінде 
ауылдық
жерде

А Б 16 17 18 19 20 21 22 23

1.1 Барлығы, оның 
ішінде

2.2 Қазақтар

2.1 оның ішінде 
оралмандар

3. Орыстар



4. Украиндар

5. Белорустар

6. Өзбектер

7. Әзірбайжандар

8. Қырғыздар

9. Тәжіктер

10. Түркімендер

11. Башқұрттар

12. Ингуштар

13. Татарлар

14. Гректер

15. Кәрістер

16. Күрдтер

17. Немістер

18. Поляктар

19. Түріктер

20. Ұйғырлар

21. Шешендер

22. Қытайлар

23. Монғолдар

24. Лезгиндер

25. Болгарлар

26. Чуваштар

27. Армяндар

28. Удмурттар

29. Мордвалар

30. Литвалықтар

31. Молдаван

32. Сығандар

33. Грузиндер

34. Сербтер

35. Бессарабтар

36. Аварлар

37. Латыштар

38. Буряттар

39. Евреилер

40. Эстондар

41. Марийлер

42. Адыгейлер

43. Венгрлер

44. Комилер

45. Ауғандар



46. Қарашайлар

47. Дунгане

48. Финны

49. Черкесы

50. Қалмақтар

51. Чехтар

52. Осетиндер

53. Итальяндықтар

54. Ингурдтар

55. Кабардиндер

56. Дағыстандықтар

57. Қарақалпақтар

58. Шведтар

59. Абхаздықтар

60. Балкарлар

61. Дарбинцтар

62. Алтайлықтар

63. Ирандықтар

64. Румындар

65. Гагауздар

66. Изидтар

67.67 Көрсетілмеген

68.
2,3-67 жолдарда 
көрсетілмеген 
ұлттар

Атауы Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы 
тұлға

_______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Оқушылардың ұлттық құрамы туралы мәлімет" (Индекс: РИК-76 № 2 
Қосымша, кезеңділігі – жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 8, 10, 12 бағандар әрбір жол үшін;
      2 баған = ∑ 9, 11,13 бағандар әрбір жол үшін;



      1 жол = ∑ 2-68 жол әр баған үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
93 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан 20__- 20__ оқу жылы басындағы
мектеп кітапханалары бойынша мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 93-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № О-0 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, "
Назарбаев зияткерлік мектептері" Дербес білім беру ұйымы, басқа мемлекеттік 
органдарға қарасты ведомстволық ұйымдар
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№
Көрсеткіштер 
атауы

м е к т е п  
кітапханаларының
саны, бірлік

Кітаптар 
саны (мектеп
оқулықтары, 
көркем 
әдебиеттер, 
кітапшалар, 
журналдарды
қосқанда), 
мың дана

о н ы ң  
ішінде 
мектеп 
оқулықтары
, мың дана

қордың
өсуі, 
мын 
дана

оқырмандар
саны, адам

қазақ 
тіліндегі
кітаптар
саны, 
м ы ң  
дана

о қ у  
залдарының
саны, бірлік

о қ у  
залдарындағы
отыратын 
орын саны, 
бірлік

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1

О б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы

1.1
оның ішінде 
ауылдық 
жерде



Атауы Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы 
тұлға

_______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Оқу жылы басындағы мектеп кітапханалары бойынша мәліметтер" (Индекс: №
О-0, кезеңділігі –жылдық)

      1. Қордың өсуі көрсетілген формуламен есептеледі:
      Қордың өсуі = Өткен жылғы кітапхана қоры - ағымдағы жылғы кітапхана қоры "
Қордың өсуі" теріс немесе "0" тең болса, онда 4-бағанда "0" көрсетіледі.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
94 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Мектеп кітапханалары 
мамандары бойынша деректер Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 94-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № О-1 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
Назарбаев зияткерлік мектептері" Дербес білім беру ұйымы, басқа мемлекеттік 
органдарға қарасты ведомстволық ұйымдар
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және ортабілім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

оның ішінде 
кітапханалық

жас ерекшелігі бойынша бөлу, адам жүктеме бойынша бөлу, адам



№ Көрсеткіштер 
атауы

мамандардың
жалпы саны, 
адам

білімі бар 
мамандар, 
адам

30 жасқа 
дейінгі 
мамандар

40 жасқа 
дейінгі 
мамандар

50 жасқа 
дейінгі 
мамандар

5 0  
жастан 
кейінгі 
мамандар

толық  
жүктемемен

0 , 5  
жүктемемен

0 , 7 5  
жүктемемен

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 барлығы

1.1

оның ішінде 
о б л ы с /
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша

1.2 оның ішінде 
республикалық

Атауы Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы 
тұлға

_______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Мектеп кітапханалары мамандары бойынша деректер" (Индекс: № О-1, 
кезеңділігі - жылдық)

      1.Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған=∑ 3-6 бағандар
      1 баған =∑7-10 бағандар.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
95 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан 20__жылы алынған 
оқулықтарды қосқанда 20__-20__оқу жылында оқушылардың оқулықтармен 
қамтамасыз етілуі Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20_
_- 20__ оқу жылы



      Ескерту. 95-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № О-2 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

Жол
№

Сыныптар

б а р л ы қ  
оқушылар, адам

оның ішінде оқушылар саны, адам

т ү з е т у  
мектептерінде

қазақ тілінде орыс тілінде

саны
окулықпен 
қамтамасыз
етілген

саны
окулықпен 
қамтамасыз
етілген

саны
окулықпен 
қамтамасызетілген саны

окулықпен 
қамтамасыз
етілген

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1

О б л ы с /  
республикалық 
маңызы бар қала, 
астана бойынша 
барлығы

1.1 1-сынып

1.2 2-сынып

1.3 3-сынып

1.4 4-сынып

1.5 5-сынып

1.6 6-сынып

1.7 7-сынып

1.8 8-сынып

1.9 9-сынып

1.10 10-сынып

1.11 11-сынып

1.12 12-сынып

      Кестенің жалғасы

Жол
№ Сыныптар

оның ішінде оқушылар саны, адам

өзбек тілінде тәжік тілінде ұйғыр тілінде
5-14-бағандарда 
көрсетілмеген 
оқыту тілінде

саны
окулықпен 
қамтамасыз 
етілген

саны
окулықпен 
қамтамасыз
етілген

саны
окулықпен 
қамтамасыз
етілген

саны
окулықпен 
қамтамасыз
етілген

А Б 9 10 11 12 13 14 15 16



1
Облыс/ республикалық 
маңызы бар қала, астана 
б о й ы н ш а
барлығы

1.1 1-сынып

1.2 2-сынып

1.3 3-сынып

1.4 4-сынып

1.5 5-сынып

1.6 6-сынып

1.7 7-сынып

1.8 8-сынып

1.9 9-сынып

1.10 10-сынып

1.11 11-сынып

1.12 12-сынып

Атауы Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы 
тұлға

_______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"20__жылы алынған оқулықтарды қосқанда 20__-20__оқу жылында 
оқушылардың оқулықтармен қамтамасыз етілуі" (Индекс: № О-2, кезеңділігі –
жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған =∑ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
      2 баған =∑ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
      1 жол =∑ 1.1-1.12.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
97- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Пән оқытушыларының сапалық 
және сандық құрамы туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға 



арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20_-20_ оқу жылы

      Ескерту. 97-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № ПК-2 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1 - тарау

Білімі бар мұғалімдер № барлығы

оның ішінде санаты бойынша

жоғары

барлығы

оның ішінде 
қалалық жерде

оның ішінде 
ауылдық жерде

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

А Б 1 2 3 4 5 6

Барлық мұғалімдер (2, 3 жолдардың 
қосындысы) (адам)

1

барлығы 1-4 сыныптардың мұғалімдері (2.1-
2.13 жолдардың қосындысы)

2

оның ішінде:

1 - 4  
сыныптардың 
мұғалімдері

бастауыш сыныптардын 
мұғалімдері

2.1

қазақ тілі мен әдебиеті 2.2

қазақ тілі мен әдебиеті 
мектептерде орыс тілінде 
оқытатын

2.2.1

орыс тілі мен әдебиеті 2.3

орыс тілі мен әдебиеті 
мектептерде қазақ тілінде 
оқытатын

2.3.1

ағылшын тілі 2.4

неміс тілі 2.5

француз тілі 2.6

2.4-2.6 жолдарда 
көрсетілмеген шет тілдері

2.7



информатика 2.8

өзін-өзітану 2.9

дене тәрбиесі 2.10

музыка 2.11

көркем еңбек 2.12

2.1-2.12 жолдарда 
көрсетілмеген пәндер

2.13

5-11(12) 
сыныптардың 
мұғалімдері

барлығы 5-11(12) 
сыныптардың мұғалімдері (
3.1-3.22 жолдардың 
қосындысы)

3

оның ішінде:

қазақ тілі мен әдебиеті 3.1

оның ішінде қазақ тілінде 
оқитын мектептерде (
сыныптарда)

3.1.1

оның ішінде (орыс, өзбек, 
ұйғыр немесе тәжік) тілінде 
оқытатын мектептерде (
сыныптарда)

3.1.2

орыс тілі мен әдебиеті 3.2

оның ішінде орыс тілінде 
оқытатын мектептерде (
сыныптарда)

3.2.1

оның ішінде (қазақ, өзбек, 
ұйғыр немесе тәжік) тілінде 
оқытатын мектептерде (
сыныптарда)

3.2.2

ана тілі мен әдебиеті (өзбек, 
ұйғыр немесе тәжік)

3.3

тарих, құқық негіздері 3.4

оның ішінде:

дінтану 3.4.1

математика 3.5

информатика 3.6

физика 3.7

химия 3.8

география 3.9

биология 3.10

ағылшын тілі 3.11

неміс тілі 3.12

француз тілі 3.13

3.11-3.13 жолдарда 
көрсетілмеген шет тілдері

3.14



алғашқы әскери дайындық 
ұйымдастырушы 
оқытушылары

3.15

музыка 3.16

сызу және бейнелеу өнері 3.17

дене тәрбиесі 3.18

еңбекке баулу 3.19

өзін-өзі тану 3.20

көркем еңбек 3.21

3.1-3.21 жолдарда 
көрсетілмеген пәндер

3.22

      Кестенің жалғасы

Білімі бар мұғалімдер №

оның ішінде санаты бойынша

бірінші екінші

барлығы

оның ішінде 
қалалық жерде

оның ішінде 
ауылдық жерде

барлығы

оның ішінде қалалық
жерде

оның ішінде 
ауылдық жерде

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

е р  
адамдар

әйеладамдар е р  
адамдар

А Б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Барлық мұғалімдер (2, 3 
жолдардың қосындысы) (адам)

1

барлығы 1-4 сыныптардың 
мұғалімдері (2.1-2.13 
жолдардың қосындысы)

2

оның ішінде:

1 - 4  
сыныптардың
мұғалімдері

бастауыш 
сыныптардын 
мұғалімдері

2.1

қазақ тілі мен 
әдебиеті

2.2

қазақ тілі мен 
әдебиеті  
мектептерде 
орыс тілінде 
оқытатын

2.2.1

орыс тілі мен 
әдебиеті

2.3

орыс тілі мен 
әдебиеті  
мектептерде 
қазақ тілінде 
оқытатын

2.3.1

ағылшын тілі 2.4

неміс тілі 2.5

француз тілі 2.6



2.4-2.6 жолдарда
көрсетілмеген 
шет тілдері

2.7

информатика 2.8

өзін-өзітану 2.9

дене тәрбиесі 2.10

музыка 2.11

көркем еңбек 2.12

2.1-2 .12 
жолдарда 
көрсетілмеген 
пәндер

2.13

барлығы 5-11(12
) сыныптардың 
мұғалімдері (3.1
-3.22 жолдардың
қосындысы)

3

оның ішінде:

қазақ тілі мен 
әдебиеті

3.1

оның ішінде 
қазақ тілінде 
о қ и т ы н  
мектептерде (
сыныптарда)

3.1.1

оның ішінде (
орыс, өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік) тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.1.2

орыс тілі мен 
әдебиеті

3.2

оның ішінде 
орыс тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.2.1

оның ішінде (
қазақ, өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік) тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.2.2

ана тілі мен 
әдебиеті (өзбек, 

3.3



5-11(12) 
сыныптардың
мұғалімдері

ұйғыр немесе 
тәжік)

тарих, құқық 
негіздері

3.4

оның ішінде:

дінтану 3.4.1

математика 3.5

информатика 3.6

физика 3.7

химия 3.8

география 3.9

биология 3.10

ағылшын тілі 3.11

неміс тілі 3.12

француз тілі 3.13

3.11-3.13 
жолдарда 
көрсетілмеген 
шет тілдері

3.14

алғашқы әскери 
дайындық 
ұйымдастырушы
оқытушылары

3.15

музыка 3.16

сызу және 
бейнелеу өнері

3.17

дене тәрбиесі 3.18

еңбекке баулу 3.19

өзін-өзі тану 3.20

көркем еңбек 3.21

3.1-3 .21 
жолдарда 
көрсетілмеген 
пәндер

3.22

      жалғасы

Білімі бар мұғалімдер №

оның ішінде санаты бойынша

педагог педагог-модератор

барлығы

оның ішінде 
қалалық жерде

оның ішінде 
ауылдық жерде

барлығы

оның ішінде 
қалалық жерде

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

А Б 17 18 19 20 21 22 23 24

Барлық мұғалімдер (2, 3 
жолдардың қосындысы) (адам)

1



барлығы 1-4 сыныптардың 
мұғалімдері (2.1-2.13 
жолдардың қосындысы)

2

оның ішінде:

1 - 4  
сыныптардың
мұғалімдері

бастауыш 
сыныптардын 
мұғалімдері

2.1

қазақ тілі мен 
әдебиеті

2.2

қазақ тілі мен 
әдебиеті  
мектептерде 
орыс тілінде 
оқытатын

2.2.1

орыстілі мен 
әдебиеті

2.3

орыстілі мен 
әдебиеті  
мектептерде 
қазақ тілінде 
оқытатын

2.3.1

ағылшын тілі 2.4

неміс тілі 2.5

француз тілі 2.6

2.4-2.6 жолдарда
көрсетілмеген 
шет тілдері

2.7

информатика 2.8

өзін-өзітану 2.9

дене тәрбиесі 2.10

музыка 2.11

көркем еңбек 2.12

2.1-2 .12 
жолдарда 
көрсетілмеген 
пәндер

2.13

барлығы 5-11(12
) сыныптардың 
мұғалімдері (3.1
-3.22 жолдардың
қосындысы)

3

оның ішінде:

қазақ тілі мен 
әдебиеті

3.1

оның ішінде 
қазақ тілінде 

3.1.1



5-11(12) 
сыныптардың
мұғалімдері

о қ и т ы н  
мектептерде (
сыныптарда)

оның ішінде (
орыс, өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік) тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.1.2

орыс тілі мен 
әдебиеті

3.2

оның ішінде 
орыс тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.2.1

оның ішінде (
қазақ, өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік) тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.2.1

ана тілі мен 
әдебиеті (өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік)

3.3

тарих, құқық 
негіздері

3.4

оның ішінде:

дінтану 3.4.1

математика 3.5

информатика 3.6

физика 3.7

химия 3.8

география 3.9

биология 3.10

ағылшын тілі 3.11

неміс тілі 3.12

француз тілі 3.13

3.11-3.13 
жолдарда 
көрсетілмеген 
шет тілдері

3.14

алғашқы әскери 
дайындық 

3.15



ұйымдастырушы
оқытушылары

музыка 3.16

сызу және 
бейнелеу өнері

3.17

дене тәрбиесі 3.18

еңбекке баулу 3.19

өзін-өзі тану 3.20

көркем еңбек 3.21

3.1-3 .21 
жолдарда 
көрсетілмеген 
пәндер

3.22

      Кестенің жалғасы

Білімі бар мұғалімдер №

оның ішінде санаты бойынша

педагог-модератор педагог -сарапшы

оның ішінде 
ауылдық жерде

барлығы

оның ішінде 
қалалық жерде

оның ішінде 
ауылдық жерде

е р  
адамдар

ә й е л  
адамдар

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

А Б 25 26 27 28 29 30 31

Барлық мұғалімдер (2, 3 
жолдардың қосындысы) (адам)

1

барлығы 1-4 сыныптардың 
мұғалімдері (2.1-2.13 жолдардың 
қосындысы)

2

оның ішінде:

1 - 4  
сыныптардың
мұғалімдері

бастауыш 
сыныптардын 
мұғалімдері

2.1

қазақ тілі мен 
әдебиеті

2.2

қазақ тілі мен 
ә д е б и е т і  
мектептерде орыс 
тілінде оқытатын

2.2.1

орыстілі мен 
әдебиеті

2.3

орыстілі мен 
ә д е б и е т і  
мектептерде қазақ 
тілінде оқытатын

2.3.1

ағылшын тілі 2.4

неміс тілі 2.5

француз тілі 2.6



2.4-2.6 жолдарда 
көрсетілмеген шет 
тілдері

2.7

информатика 2.8

өзін-өзітану 2.9

дене тәрбиесі 2.10

музыка 2.11

көркем еңбек 2.12

2.1-2.12 жолдарда 
көрсетілмеген 
пәндер

2.13

5-11(12) 
сыныптардың
мұғалімдері

барлығы 5-11(12) 
сыныптардың 
мұғалімдері (3.1-
3.22 жолдардың 
қосындысы)

3

оның ішінде:

қазақ тілі мен 
әдебиеті

3.1

оның ішінде қазақ 
тілінде оқитын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.1.1

оның ішінде (орыс, 
өзбек, ұйғыр немесе
тәжік) тілінде 
оқытатын  
мектептерде (
сыныптарда)

3.1.2

орыс тілі мен 
әдебиеті

3.2

оның ішінде орыс 
тілінде оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.2.1

оның ішінде (қазақ, 
өзбек, ұйғыр немесе
тәжік) тілінде 
оқытатын  
мектептерде (
сыныптарда)

3.2.1

ана тілі мен 
әдебиеті (өзбек, 
ұйғыр немесе тәжік
)

3.3

тарих, құқық 
негіздері

3.4

оның ішінде:



дінтану 3.4.1

математика 3.5

информатика 3.6

физика 3.7

химия 3.8

география 3.9

биология 3.10

ағылшын тілі 3.11

неміс тілі 3.12

француз тілі 3.13

3.11-3.13 жолдарда 
көрсетілмеген шет 
тілдері

3.14

алғашқы әскери 
дайындық 
ұйымдастырушы 
оқытушылары

3.15

музыка 3.16

сызу және бейнелеу
өнері

3.17

дене тәрбиесі 3.18

еңбекке баулу 3.19

өзін-өзі тану 3.20

көркем еңбек 3.21

3.1-3.21 жолдарда 
көрсетілмеген 
пәндер

3.22

      2 - тарау

Білімі бар мұғалімдер

оның ішінде санаты бойынша

барлығы

педагог-зерттеуші

барлығы

педагог-шебер

оның ішінде 
қалалық жерде

оның ішінде 
ауылдық жерде

оның ішінде 
қалалық жерде

оның ішінде 
ауылдық жерде

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

А Б 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Барлық мұғалімдер (2, 3 
жолдардың қосындысы) (адам)

1

барлығы 1-4 сыныптардың 
мұғалімдері (2.1-2.13 
жолдардың қосындысы)

2

оның ішінде:

бастауыш 
сыныптардын 
мұғалімдері

2.1



1 - 4  
сыныптардың
мұғалімдері

қазақ тілі мен 
әдебиеті

2.2

қазақ тілі мен 
әдебиеті  
мектептерде 
орыс тілінде 
оқытатын

2.2.1

орыстілі мен 
әдебиеті

2.3.

орыстілі мен 
әдебиеті  
мектептерде 
қазақ тілінде 
оқытатын

2.3.1

ағылшын тілі 2.4

неміс тілі 2.5

француз тілі 2.6

2.4-2.6 жолдарда
көрсетілмеген 
шет тілдері

2.7

информатика 2.8

өзін-өзітану 2.9

дене тәрбиесі 2.10

музыка 2.11

көркем еңбек 2.12

2.1-2 .12 
жолдарда 
көрсетілмеген 
пәндер

2.13

барлығы 5-11(12
) сыныптардың 
мұғалімдері (3.1
-3.22 жолдардың
қосындысы)

3

оның ішінде:

қазақ тілі мен 
әдебиеті

3.1

оның ішінде 
қазақ тілінде 
о қ и т ы н  
мектептерде (
сыныптарда)

3.1.1

оның ішінде (
орыс, өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік) тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.1.2



5-11(12) 
сыныптардың
мұғалімдері

орыс тілі мен 
әдебиеті

3.2

оның ішінде 
орыс тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.2.1

оның ішінде (
қазақ, өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік) тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.2.2

ана тілі мен 
әдебиеті (өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік)

3.3

тарих, құқық 
негіздері

3.4

оның ішінде:

дінтану 3.4.1

математика 3.5

информатика 3.6

физика 3.7

химия 3.8

география 3.9

биология 3.10

ағылшын тілі 3.11

неміс тілі 3.12

француз тілі 3.13

3.11-3.13 
жолдарда 
көрсетілмеген 
шет тілдері

3.14

алғашқы әскери 
дайындық 
ұйымдастырушы
оқытушылары

3.15

музыка 3.16

сызу және 
бейнелеу өнері

3.17

дене тәрбиесі 3.18

еңбекке баулу 3.19

өзін-өзі тану 3.20

көркем еңбек 3.21



3.1-3 .21 
жолдарда 
көрсетілмеген 
пәндер

3.22

      Кестенің жалғасы

Білімі бар мұғалімдер №

11 жылдан 15 жылға дейін 16 жылдан 20 жылға дейін

барлығы

оның ішінде 
қалалық жерде

оның ішінде 
ауылдық жерде

барлығы

оның ішінде 
қалалық жерде

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

А В 17 18 19 20 21 22 23 24

Барлық мұғалімдер (2, 3 
жолдардың қосындысы) (адам)

1

барлығы 1-4 сыныптардың 
мұғалімдері (2.1-2.13 
жолдардың қосындысы)

2

оның ішінде:

1 - 4  
сыныптардың
мұғалімдері

бастауыш 
сыныптардын 
мұғалімдері

2.1

қазақ тілі мен 
әдебиеті

2.2

қазақ тілі мен 
әдебиеті  
мектептерде 
орыс тілінде 
оқытатын

2.2.1

орыстілі мен 
әдебиеті

2.3

орыстілі мен 
әдебиеті  
мектептерде 
қазақ тілінде 
оқытатын

2.3.1

ағылшын тілі 2.4

неміс тілі 2.5

француз тілі 2.6

2.4-2.6 жолдарда
көрсетілмеген 
шет тілдері

2.7

информатика 2.8

өзін-өзітану 2.9

дене тәрбиесі 2.10

музыка 2.11

көркем еңбек 2.12



2.1-2 .12 
жолдарда 
көрсетілмеген 
пәндер

2.13

5-11(12) 
сыныптардың
мұғалімдері

барлығы 5-11(12
) сыныптардың 
мұғалімдері (3.1
-3.22 жолдардың
қосындысы)

3

оның ішінде:

қазақ тілі мен 
әдебиеті

3.1

оның ішінде 
қазақ тілінде 
о қ и т ы н  
мектептерде (
сыныптарда)

3.1.1

оның ішінде (
орыс, өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік) тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.1.2

орыс тілі мен 
әдебиеті

3.2

оның ішінде 
орыс тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.2.1

оның ішінде (
қазақ, өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік) тілінде 
оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.2.2

ана тілі мен 
әдебиеті (өзбек, 
ұйғыр немесе 
тәжік)

3.3

тарих, құқық 
негіздері

3.4

оның ішінде:

дінтану 3.4.1

математика 3.5

информатика 3.6

физика 3.7



химия 3.8

география 3.9

биология 3.10

ағылшын тілі 3.11

неміс тілі 3.12

француз тілі 3.13

3.11-3.13 
жолдарда 
көрсетілмеген 
шет тілдері

3.14

алғашқы әскери 
дайындық 
ұйымдастырушы
оқытушылары

3.15

музыка 3.16

сызу және 
бейнелеу өнері

3.17

дене тәрбиесі 3.18

еңбекке баулу 3.19

өзін-өзі тану 3.20

көркем еңбек 3.21

3.1-3 .21 
жолдарда 
көрсетілмеген 
пәндер

3.22

      Кестенің жалғасы

Білімі бар мұғалімдер №

16 жылдан 20 
жылға дейін

20 жылдан жоғары

оның ішінде 
ауылдық жерде

барлығы

оның ішінде 
қалалық жерде

оның ішінде 
ауылдық жерде

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

е р  
адамдар

әйел 
адамдар

А В 25 26 27 28 29 30 31

Барлық мұғалімдер (2, 3 жолдардың 
қосындысы) (адам)

1

барлығы 1-4 сыныптардың 
мұғалімдері (2.1-2.13 жолдардың 
қосындысы)

2

оның ішінде:

б а с т а у ы ш  
сыныптардын 
мұғалімдері

2.1

қазақ тілі мен 
әдебиеті

2.2



1 - 4  
сыныптардың
мұғалімдері

қазақ тілі мен 
әдебиеті мектептерде
орыс тілінде 
оқытатын

2.2.1

орыс тілі мен 
әдебиеті

2.3

орыстілі мен әдебиеті
мектептерде қазақ 
тілінде оқытатын

2.3.1

ағылшын тілі 2.4

неміс тілі 2.5

француз тілі 2.6

2.4-2.6 жолдарда 
көрсетілмеген шет 
тілдері

2.7

информатика 2.8

өзін-өзітану 2.9

дене тәрбиесі 2.10

музыка 2.11

көркем еңбек 2.12

2.1-2.12 жолдарда 
көрсетілмеген пәндер

2.13

барлығы 5-11(12) 
сыныптардың 
мұғалімдері (3.1-3.22 
жолдардың 
қосындысы)

3

оның ішінде:

қазақ тілі мен 
әдебиеті

3.1

оның ішінде қазақ 
тілінде оқитын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.1.1

оның ішінде (орыс, 
өзбек, ұйғыр немесе 
тәжік) тілінде 
о қ ы т а т ы н  
мектептерде (
сыныптарда)

3.1.2

орыс тілі мен 
әдебиеті

3.2

оның ішінде орыс 
тілінде оқытатын 
мектептерде (
сыныптарда)

3.2.1

оның ішінде (қазақ, 
өзбек, ұйғыр немесе 



5-11(12) 
сыныптардың
мұғалімдері

тәжік) тілінде 
о қ ы т а т ы н  
мектептерде (
сыныптарда)

3.2.2

ана тілі мен әдебиеті 
(өзбек, ұйғыр немесе 
тәжік)

3.3

тарих, құқық 
негіздері

3.4

оның ішінде:

дінтану 3.4.1

математика 3.5

информатика 3.6

физика 3.7

химия 3.8

география 3.9

биология 3.10

ағылшын тілі 3.11

неміс тілі 3.12

француз тілі 3.13

3.11-3.13 жолдарда 
көрсетілмеген шет 
тілдері

3.14

алғашқы әскери 
д а й ы н д ы қ  
ұйымдастырушы 
оқытушылары

3.15

музыка 3.16

сызу және бейнелеу 
өнері

3.17

дене тәрбиесі 3.18

еңбекке баулу 3.19

өзін-өзі тану 3.20

көркем еңбек 3.21

3.1-3.21 жолдарда 
көрсетілмеген пәндер

3.22

      3 - тарау

Білімі бар мұғалімдер № барлығы
оның ішінде қажеттілік:

қазақ 
тілінде

орыст
ілінде

аралас
тілінде

ағылшын
тілінде

басқа шет
тілдерінде

А В 1 2 3 4 5 6

Барлық мұғалімдер (2, 3 жолдардың 
қосындысы) (адам)

1

барлығы 1-4 сыныптардың мұғалімдері (3.1-
3.13 жолдардың қосындысы)

2



оның ішінде:

1 - 4  
сыныптардың 
мұғалімдері

бастауыш сыныптардын 
мұғалімдері

2.1

қазақ тілі мен әдебиеті 2.2

қазақ тілі мен әдебиеті 
мектептерде орыс тілінде 
оқытатын

2.2.1

орыстілі мен әдебиеті 2.3

орыстілі мен әдебиеті 
мектептерде қазақ тілінде 
оқытатын

2.3.1

ағылшын тілі 2.4

неміс тілі 2.5

француз тілі 2.6

2.4-2.6 жолдарда 
көрсетілмеген шет тілдері

2.7

информатика 2.8

өзін-өзітану 2.9

дене тәрбиесі 2.10

музыка 2.11

көркем еңбек 2.12

2.1-2.12 жолдарда 
көрсетілмеген пәндер

2.13

барлығы 5-11(12) 
сыныптардың мұғалімдері (3.1
-3.22 жолдардың қосындысы)

3

оның ішінде:

қазақ тілі мен әдебиеті 3.1

оның ішінде қазақ тілінде 
оқитын мектептерде (
сыныптарда)

3.1.1

оның ішінде (орыс, өзбек, 
ұйғыр немесе тәжік) тілінде 
оқытатын мектептерде (
сыныптарда)

3.1.2

орыс тілі мен әдебиеті 3.2

оның ішінде орыс тілінде 
оқытатын мектептерде (
сыныптарда)

3.2.1

оның ішінде (қазақ, өзбек, 
ұйғыр немесе тәжік) тілінде 
оқытатын мектептерде (
сыныптарда)

3.2.2

ана тілі мен әдебиеті (өзбек, 
ұйғыр немесе тәжік)

3.3

тарих, құқық негіздері 3.4



5-11(12) 
сыныптардың 
мұғалімдері

оның ішінде:

дінтану 3.4.1

математика 3.5

информатика 3.6

физика 3.7

химия 3.8

география 3.9

биология 3.10

ағылшын тілі 3.11

неміс тілі 3.12

француз тілі 3.13

3.11-3.13 жолдарда 
көрсетілмеген шет тілдері

3.14

алғашқы әскери дайындық 
ұйымдастырушы 
оқытушылары

3.15

музыка 3.16

сызу және бейнелеу өнері 3.17

дене тәрбиесі 3.18

еңбекке баулу 3.19

өзін-өзі тану 3.20

көркем еңбек 3.21

3.1-3.21 жолдарда 
көрсетілмеген пәндер

3.22

      Кестенің жалғасы

Білімі бар мұғалімдер № барлығы
оның ішінде қажеттілік:

қазақ 
тілінде

орыст
ілінде

аралас
тілінде

ағылшын
тілінде

басқа шет
тілдерінде

А В 1 2 3 4 5 6

Барлық мұғалімдер (2, 3 жолдардың 
қосындысы) (адам)

1

барлығы 1-4 сыныптардың мұғалімдері (3.1-
3.13 жолдардың қосындысы)

2

оның ішінде:

бастауыш сыныптардын 
мұғалімдері

2.1

қазақ тілі мен әдебиеті 2.2

қазақ тілі мен әдебиеті 
мектептерде орыс тілінде 
оқытатын

2.2.1

орыстілі мен әдебиеті 2.3

орыстілі мен әдебиеті 
мектептерде қазақ тілінде 
оқытатын

2.3.1



1 - 4  
сыныптардың 
мұғалімдері

ағылшын тілі 2.4

неміс тілі 2.5

француз тілі 2.6

2.4-2.6 жолдарда 
көрсетілмеген шет тілдері

2.7

информатика 2.8

өзін-өзітану 2.9

дене тәрбиесі 2.10

музыка 2.11

көркем еңбек 2.12

2.1-2.12 жолдарда 
көрсетілмеген пәндер

2.13

5-11(12) 
сыныптардың 
мұғалімдері

барлығы 5-11(12) 
сыныптардың мұғалімдері (3.1
-3.22 жолдардың қосындысы)

3

оның ішінде:

қазақ тілі мен әдебиеті 3.1

оның ішінде қазақ тілінде 
оқитын мектептерде (
сыныптарда)

3.1.1

оның ішінде (орыс, өзбек, 
ұйғыр немесе тәжік) тілінде 
оқытатын мектептерде (
сыныптарда)

3.1.2

орыс тілі мен әдебиеті 3.2

оның ішінде орыс тілінде 
оқытатын мектептерде (
сыныптарда)

3.2.1

оның ішінде (қазақ, өзбек, 
ұйғыр немесе тәжік) тілінде 
оқытатын мектептерде (
сыныптарда)

3.2.2

ана тілі мен әдебиеті (өзбек, 
ұйғыр немесе тәжік)

3.3

тарих, құқық негіздері 3.4

оның ішінде:

дінтану 3.4.1

математика 3.5

информатика 3.6

физика 3.7

химия 3.8

география 3.9

биология 3.10

ағылшын тілі 3.11

неміс тілі 3.12



француз тілі 3.13

3.11-3.13 жолдарда 
көрсетілмеген шет тілдері

3.14

алғашқы әскери дайындық 
ұйымдастырушы 
оқытушылары

3.15

музыка 3.16

сызу және бейнелеу өнері 3.17

дене тәрбиесі 3.18

еңбекке баулу 3.19

өзін-өзі тану 3.20

көркем еңбек 3.21

3.1-3.21 жолдарда 
көрсетілмеген пәндер

3.22

Атауы Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы 
тұлға

_______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Пән оқытушыларының сапалық және сандық құрамы туралы мәліметтер" 
(Индекс: № ПК-2, кезеңділігі –жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
98 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Оқушыларды мемлекеттік және 
мемлекеттік емес бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін ұйымдармен
қамту Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 98-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      Индексі: № Қ -1 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, "
Назарбаев зияткерлік мектептері" Дербес білім беру ұйымы, басқа ведомствоға қарасты
мемлекеттік ұйымдар
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Сыныптар бойынша барлығы
, адам

оның ішінде жасы бойынша, адам (1 қаңтарға толық 
жастағылар саны, барлығы, адам:)

<5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

0 - сынып

барлық оқушылар

1.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

1.2 оның ішінде қыздар

1.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

2

1 - сынып

барлық оқушылар

2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

2.2 оның ішінде қыздар

2.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

3

2 -сынып

барлық оқушылар

3.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

3.2 оның ішінде қыздар

3.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

4

3 -сынып

барлық оқушылар

4.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

4.2 оның ішінде қыздар

4.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

5

4- сынып

барлық оқушылар

5.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

5.2 оның ішінде қыздар

5.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар



6 5 -сынып барлық оқушылар

6.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

6.2 оның ішінде қыздар

6.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

7

6- сынып

барлық оқушылар

7.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

7.2 оның ішінде қыздар

7.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

8

7 -сынып

барлық оқушылар

8.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

8.2 оның ішінде қыздар

8.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

9

8- сынып

барлық оқушылар

9.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

9.2 оның ішінде қыздар

9.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

10

9 -сынып

барлық оқушылар

10.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

10.2 оның ішінде қыздар

10.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

 
11

1 0 -  
сынып

барлық оқушылар

11.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

11.2 оның ішінде қыздар

11.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

12

11(12)- 
сынып

барлық оқушылар

12.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

12.2 оның ішінде қыздар

12.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

      Кестенің жалғасы



№ Сыныптар бойынша оның ішінде жасы бойынша, адам (1 қаңтарға толық 
жастағылар саны, барлығы, адам:)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >24

А Б 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1

0 - сынып

барлық оқушылар

1.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

1.2 оның ішінде қыздар

1.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

2

1 - сынып

барлық оқушылар

2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

2.2 оның ішінде қыздар

2.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

3

2 -сынып

барлық оқушылар

3.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

3.2 оның ішінде қыздар

3.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

4

3 -сынып

барлық оқушылар

4.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

4.2 оның ішінде қыздар

4.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

5

4- сынып

барлық оқушылар

5.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

5.2 оның ішінде қыздар

5.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

6
5 -сынып

барлық оқушылар

6.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

6.2 оның ішінде қыздар

6.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

7

6- сынып

барлық оқушылар

7.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

7.2 оның ішінде қыздар



7.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

8

7 -сынып

барлық оқушылар

8.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

8.2 оның ішінде қыздар

8.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

9

8- сынып

барлық оқушылар

9.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

9.2 оның ішінде қыздар

9.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

10

9 -сынып

барлық оқушылар

10.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

10.2 оның ішінде қыздар

10.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

 
11

10- сынып

барлық оқушылар

11.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

11.2 оның ішінде қыздар

11.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

12

11(12)- 
сынып

барлық оқушылар

12.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

12.2 оның ішінде қыздар

12.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

      мемлекеттік

№ Сыныптар бойынша барлығы
, адам

оның ішінде жасы бойынша, адам (1 қаңтарға толық 
жастағылар саны, барлығы, адам:)

<5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

0 - сынып

барлық оқушылар

1.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

1.2 оның ішінде қыздар

1.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

2 барлық оқушылар



1 - сынып

2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

2.2 оның ішінде қыздар

2.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

3

2 -сынып

барлық оқушылар

3.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

3.2 оның ішінде қыздар

3.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

4

3 -сынып

барлық оқушылар

4.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

4.2 оның ішінде қыздар

4.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

5

4- сынып

барлық оқушылар

5.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

5.2 оның ішінде қыздар

5.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

6
5 -сынып

барлық оқушылар

6.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

6.2 оның ішінде қыздар

6.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

7

6- сынып

барлық оқушылар

7.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

7.2 оның ішінде қыздар

7.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

8

7- сынып

барлық оқушылар

8.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

8.2 оның ішінде қыздар

8.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

9

8 -сынып

барлық оқушылар

9.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

9.2 оның ішінде қыздар



9.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

10

9- сынып

барлық оқушылар

10.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

10.2 оның ішінде қыздар

10.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

 
11

1 0 -  
сынып

барлық оқушылар

11.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

11.2 оның ішінде қыздар

11.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

12
11(12) -
сынып

барлық оқушылар

12.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

12.2 оның ішінде қыздар

12.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

      Кестенің жалғасы

№ Сыныптар бойынша
оның ішінде жасы бойынша, адам (1 қаңтарға толық 
жастағылар саны, барлығы, адам:)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >24

А Б 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1

0 - сынып

барлық оқушылар

1.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

1.2 оның ішінде қыздар

1.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

2

1 - сынып

барлық оқушылар

2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

2.2 оның ішінде қыздар

2.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

3

2 -сынып

барлық оқушылар

3.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

3.2 оның ішінде қыздар

3.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

4 барлық оқушылар



3 -сынып

4.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

4.2 оның ішінде қыздар

4.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

5

4- сынып

барлық оқушылар

5.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

5.2 оның ішінде қыздар

5.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

6
5 -сынып

барлық оқушылар

6.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

6.2 оның ішінде қыздар

6.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

7

6- сынып

барлық оқушылар

7.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

7.2 оның ішінде қыздар

7.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

8

7- сынып

барлық оқушылар

8.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

8.2 оның ішінде қыздар

8.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

9

8 -сынып

барлық оқушылар

9.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

9.2 оның ішінде қыздар

9.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

10

9- сынып

барлық оқушылар

10.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

10.2 оның ішінде қыздар

10.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

 
11

10- сынып

барлық оқушылар

11.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар



11.2 оның ішінде қыздар

11.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

12
11(12) -
сынып

барлық оқушылар

12.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

12.2 оның ішінде қыздар

12.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

      жеке меншік

№ Сыныптар бойынша барлығы
, адам

оның ішінде жасы бойынша, адам (1 қаңтарға толық 
жастағылар саны, барлығы, адам:)

<5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

0 - сынып

барлық оқушылар

1.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

1.2 оның ішінде қыздар

1.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

2

1 - сынып

барлық оқушылар

2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

2.2 оның ішінде қыздар

2.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

3

2 -сынып

барлық оқушылар

3.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

3.2 оның ішінде қыздар

3.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

4

3 -сынып

барлық оқушылар

4.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

4.2 оның ішінде қыздар

4.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

5

4- сынып

барлық оқушылар

5.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

5.2 оның ішінде қыздар

5.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

6 барлық оқушылар



5 -сынып6.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

6.2 оның ішінде қыздар

6.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

7

6 -сынып

барлық оқушылар

7.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

7.2 оның ішінде қыздар

7.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

8

7- сынып

барлық оқушылар

8.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

8.2 оның ішінде қыздар

8.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

9

8- сынып

барлық оқушылар

9.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

9.2 оның ішінде қыздар

9.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

10

9- сынып

барлық оқушылар

10.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

10.2 оның ішінде қыздар

10.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

 
11

1 0 -  
сынып

барлық оқушылар

11.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

11.2 оның ішінде қыздар

11.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

12

11(12)- 
сынып

барлық оқушылар

12.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

12.2 оның ішінде қыздар

12.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

      Кестенің жалғасы

№ Сыныптар бойынша

оның ішінде жасы бойынша, адам (1 қаңтарға толық 
жастағылар саны, барлығы, адам:)



15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >24

А Б 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1

0 - сынып

барлық оқушылар

1.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

1.2 оның ішінде қыздар

1.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

2

1 - сынып

барлық оқушылар

2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

2.2 оның ішінде қыздар

2.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

3

2 -сынып

барлық оқушылар

3.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

3.2 оның ішінде қыздар

3.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

4

3 -сынып

барлық оқушылар

4.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

4.2 оның ішінде қыздар

4.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

5

4- сынып

барлық оқушылар

5.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

5.2 оның ішінде қыздар

5.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

6
5 -сынып

барлық оқушылар

6.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

6.2 оның ішінде қыздар

6.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

7

6 -сынып

барлық оқушылар

7.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

7.2 оның ішінде қыздар

7.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

8 барлық оқушылар



7- сынып

8.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

8.2 оның ішінде қыздар

8.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

9

8- сынып

барлық оқушылар

9.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

9.2 оның ішінде қыздар

9.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

10

9- сынып

барлық оқушылар

10.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

10.2 оның ішінде қыздар

10.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

 
11

10- сынып

барлық оқушылар

11.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

11.2 оның ішінде қыздар

11.2.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

12

11(12)- 
сынып

барлық оқушылар

12.1 екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

12.2 оның ішінде қыздар

12.2.1
екінші оқу жылына 
қалдырылғандар

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Оқушыларды мемлекеттік және мемлекеттік емес бастауыш, негізгі және 
жалпы орта білім беретін ұйымдармен қамту" (Индекс: № Қ -1, 
кезеңділігі-жылдық)



      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2-23 бағандар әрбір жол үшін;

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
99- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Техникалық және кәсіптік білім 
ұйымдарының желісі және контингенті туралы мәліметтер, меншік нысаны 
бойынша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін 
енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер 
қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 ___ - 20___ оқу
жылы

      Ескерту. 99-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 1- ТК нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Техникалық және кәсіптік білім департаменті
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштер 
атауы

барлық
желі, 
бірлік

барлық білім алушылар, адам

барлығы

оның ішінде оқитындар

мемлекеттік
тілде

мемлекеттік 
тапсырыспен

жалпы орта білім беру негізінде негізгі орта білім беру негізінде

барлығы мемлекеттік
тілде

мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы мемлекеттік
тілде

А B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 барлық ұйымдар х х х х х х х х

1.1 соның ішінде 
мемлекеттік

х х х х х х х х

2 контингент х

2.1
соның ішінде 
мемлекеттік 
ұйымдарында

х

3 қабылдау х

3.1 х



соның ішінде 
мемлекеттік 
ұйымдарында

4

ж ұ м ы с  
квалификациясы
бойынша 
қабылдау

4.1
соның ішінде 
мемлекеттік 
ұйымдарында

5 бітірушілер х

5.1
соның ішінде 
мемлекеттік 
ұйымдарында

х

      жалғасы
оның ішінде

күндізгі оқыту, адам

барлығы

оның ішінде

мемлекеттік
тілде

мемлекеттік 
тапсырыспен

жалпы орта білім беру негізінде негізгі орта білім беру негізінде

барлығы
мемлекеттік
тілде

мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы
мемлекеттік
тілде

мемлекеттік 
тапсырыспен

11 12 13 14 15 16 17 18 19

х х х х х х х х х

х х х х х х х х х

      Кестенің жалғасы
оның ішінде

сырттай оқыту, адам

барлығы
, адам

оның ішінде

мемлекеттік
тілде

мемлекеттік 
тапсырыспен

жалпы орта білім беру негізінде негізгі орта білім беру негізінде

барлығы мемлекеттік
тілде

мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы мемлекеттік
тілде

мемлекеттік 
тапсырыспен

20 21 22 23 24 25 26 27 28

х х х х х х х х х

х х х х х х х х х



      Кестенің жалғасы
оның ішінде

кешкі оқыту, адам

барлығы

оның ішінде

мемлекеттік
тілде

мемлекеттік 
тапсырыспен

жалпы орта білім беру негізінде негізгі орта білім беру негізінде

барлығы
мемлекеттік
тілде

мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы
мемлекеттік
тілде

мемлекеттік 
тапсырыспен

29 30 31 32 33 34 35 36 37

х х х х х х х х х

х х х х х х х х х

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Кәсіптік-техникалық білім ұйымдарының желісі және контингенті, меншік 
нысаны бойынша" (Индекс: №1-ТК, кезеңділігі-жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      2 баған = ∑ баған 5, 8 үшін 3-8 жол, = ∑ баған 11, 20, 29 үшін 3-8 жол;
      3 баған = ∑ баған 6, 9 үшін 3-8 жол, = ∑ баған 12, 21, 30 үшін 3-8 жол;
      4 баған = ∑ баған 7, 10 үшін 3-8 жол, = ∑ баған 13, 22, 31 үшін 3-8 жол;
      5 баған = ∑ баған 14, 23, 32 үшін 3-8 жол;
      6 баған = ∑ баған 15, 24, 33 үшін 3-8 жол;
      7 баған = ∑ баған 16, 25, 34 үшін 3-8 жол;



      8 баған = ∑ баған 17, 26, 35 үшін 3-8 жол;
      9 баған = ∑ баған 18, 27, 36 үшін 3-8 жол;
      10 баған = ∑ баған 19, 28, 37 үшін 3-8 жол;
      11 баған = ∑ баған 14, 17 үшін 3-8 жол;
      12 баған = ∑ баған 15, 18 үшін 3-8 жол;
      13 баған = ∑ баған 16, 19 үшін 3-8 жол;
      20 баған = ∑ баған 23, 26 үшін 3-8 жол;
      21 баған = ∑ баған 24, 27 үшін 3-8 жол;
      22 баған = ∑ баған 25, 28 үшін 3-8 жол;
      29 баған = ∑ баған 32, 35 үшін 3-8 жол;
      30 баған = ∑ баған 33, 36 үшін 3-8 жол;
      31 баған = ∑ баған 34, 37 үшін 3-8 жол.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
101- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Техникалық және кәсіптік білім 
ұйымдарының күндізгі оқу бөлімін бітіруші түлектердің жұмысқа 
орналасқандары және жұмыспен қамтылу туралы мәліметтер, меншік нысаны 
бойынша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін 
енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер 
қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 ___ - 20___ оқу
жылы

      Ескерту. 101-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 3- ТК нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Техникалық және кәсіптік білім департаменті
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1 - тарау (барлығы мемлекеттік және жеке меншік)

оның ішінде



№ Көрсеткіштер
атауы

мамандық
ж ә н е  
біліктілік 
коды, 
атауы

ж ұ м ы с қ а  
орналасқандар

 
бітіруші түлектердің 
саны

Ж ұ м ы с п е н  
қамтылғандар

жоғары оқу орнында 
оқитындар

барлығы
оның ішінде 
мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы
оның ішінде 
мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы
оның ішінде 
мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы
оның ішінде 
мемлекеттік 
тапсырыспен

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

1
барлығы 
о б л ы с  
бойынша

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштер
атауы

мамандық
ж ә н е  
біліктілік 
коды, 
атауы

оның ішінде

ж ұ м ы с п е н  
қамтылмағандар

техникалық және 
кәсіптік білім 
ұйымдарында 
оқитындар

әскери қызмет ету 
қ а т а р ы н а  
шақырылғандар

Қ а з а қ с т а н  
Республикасынан тыс 
жерге кеткендер

бала күтімі бойынша 
демалыс

барлығы
оның ішінде 
мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы
оның іш інде
мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы
оның ішінде 
мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы
оның ішінде 
мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы

А Б В 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
барлығы 
о б л ы с  
бойынша

      2 - тарау (мемлекеттік ұйымдары)

№
Көрсеткіштер
атауы

мамандық
ж ә н е  
біліктілік 
коды, 
атауы

ж ұ м ы с қ а  
орналасқандар

оның ішінде

 
бітіруші түлектердің 
саны

ж ұ м ы с п е н  
қамтылғандар

жоғары оқу орнында 
оқитындар

барлығы
оның ішінде 
мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы
оның ішінде 
мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы
оның ішінде 
мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы
оның ішінде 
мемлекеттік 
тапсырыспен

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

1
барлығы 
о б л ы с  
бойынша

      Кестенің жалғасы

№
Көрсеткіштер
атауы

мамандық
ж ә н е  
біліктілік 
коды, 
атауы

оның ішінде

техникалық және 
кәсіптік білім 
ұйымдарында 
оқитындар

әскери қызмет ету 
қ а т р ы н а  
шақырылғандар

Қ а з а қ с т а н  
Республикасынан тыс 
жрге кеткендер

бала күтімі бойынша 
демалыс

ж ұ м ы с п е н  
қамтылмағандар

барлығы
оның ішінде 
мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы
оның іш інде
мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы
оның ішінде 
мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы
оның ішінде 
мемлекеттік 
тапсырыспен

барлығы

А Б В 9 10 11 12 13 14 15 16 17



1 барлығы 
о б л ы с  
бойынша

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
№ 3-ТК "Техникалық және кәсіптік білім ұйымдарының күндізгі оқу бөлімін 
бітіруші түлектердің жұмысқа орналасқандары туралы мәліметтер, меншік 
нысаны бойынша" (Индекс: № 3-ТК, кезеңділігі-жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ баған 3, 5, 17;
      2 баған = ∑ баған 4, 6, 18;
      5 баған = ∑ баған 7, 9, 11, 13, 15 әр мамандық бойынша;
      6 баған = ∑ баған 8, 10, 12, 14, 16 әр мамандық бойынша;
      17 баған = ∑ баған 1-3-5;
      18 баған = ∑ баған 2-4-6;
      2 бөлім 1 бөлімге ұқсас тек мемлекеттік ұйымдар үшін толтырылады.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
102 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беретін білім ұйымдарының педагог қызметкерлерінің 
сапалық және сандық құрамы туралы мәліметтер, меншік нысаны бойынша 
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 ___ - 20___ оқу жылы

      Ескерту. 102-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 4- ТК нысан



      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Техникалық және кәсіптік білім департаменті
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1 - тарау (барлығы мемлекеттік және жеке меншік)

№ Қызметі

педагог қызметкерлердің саны, адам

барлығы

штат  
бойынша

қосымша 
жұмыс 
істейтіндер

есепті 
жылдың 
1  3 1  
қазанына

соның ішінде

толық 
жұмыс 
күнінде 
жұмыс 
істейтіндер

толық емес
жұмыс 
күнінде 
жұмыс 
істейтіндер

1 
мөлшерлемеден
жоғары (1,5) 
бар

әйелдер

А Б 1 2 3 4 5 6 7

1 директор

2
директордың 
оқу-өндірістік жұмысы 
бойынша орынбасары

3
директордың мамандық 
оқыту бойынша 
орынбасары

4
директордың оқу-тәрбие 
жұмысы бойынша 
орынбасары

5
директордың оқу 
жұмысы бойынша 
орынбасары

6
директордың 
оқу-әдістемелік жұмысы 
жөніндегі орынбасары

7
директордың ақпараттық 
технологиялары 
бойынша орынбасары

8 бөлім меңгерушісі

9 әдіскер

10 психолог

11 аға шебер

12 өңдірістік оқыту 
шеберлері

12.1
онын ішінде өндірісінен 
тартылғанөңдірістік 
оқыту шеберлері/

13 тәрбиешілер



14 дене тәрбиесінің 
оқытушылары

15
алғашқы әскери 
дайындық оқытушылары

16
барлық оқытушылар 
оның ішінде

17

жалпы гуманитарлық 
ж ә н е  
әлеуметтік-экономикалық
пәндер бойынша

18
жалпы білім беретін 
пәндер бойынша

19 жалпыкәсіптік және 
арнайы пәндер бойынша

20

б а р л ы қ  
инженер-педагогикалық 
қызметкерлердің 1 мен 16
жолдар бойынша 
қосындысы

      Кестенің жалғасы

№ Қызметі

оның ішінде ауылдық жерде 
педагог қызметкерлер, адам

оның ішінде

білімі бар, адам

барлығы 
штат  
бойынша

жоғары 
біліммен

техникалық
ж ә н е  
кәсіптік 
біліммен

жоғарғы техникалық және 
кәсіптік

барлығы
оның ішінде 
инженер 
педагогикалық

барлығы
оның ішінде 
инженер 
педагогикалық

А Б 8 9 10 11 12 13 14

1 директор

2
директордың 
оқу-өндірістік жұмысы 
бойынша орынбасары

3
директордың мамандық 
оқыту бойынша 
орынбасары

4
директордың оқу-тәрбие 
жұмысы бойынша 
орынбасары

5
директордың оқу 
жұмысы бойынша 
орынбасары

6
директордың 
оқу-әдістемелік жұмысы 
жөніндегі орынбасары

7
директордың ақпараттық 
технологиялары 
бойынша орынбасары

8 бөлім меңгерушісі



9 әдіскер

10 психолог

11 аға шебер

12 өңдірістік оқыту 
шеберлері

12.1
онын ішінде өндірісінен 
тартылғанөңдірістік 
оқыту шеберлері/

13 тәрбиешілер

14
дене тәрбиесінің 
оқытушылары

15
алғашқы әскери 
дайындық оқытушылары

16 барлық оқытушылар 
оның ішінде

17

жалпы гуманитарлық 
ж ә н е  
әлеуметтік-экономикалық
пәндер бойынша

18 жалпы білім беретін 
пәндер бойынша

19 жалпыкәсіптік және 
арнайы пәндер бойынша

20

б а р л ы қ  
инженер-педагогикалық 
қызметкерлердің 1 мен 16
жолдар бойынша 
қосындысы

      Кестенің жалғасы

№ Қызметі

оның ішінде барлық 
келген 
ж а с  
мамандар
, адам
.

білімі бар, адам о с ы  
жүйеде 5
жылдан 
артық 
өтілі бар

санаты бар, адам

жалпы 
орта
общее 
среднее

жоғары 
о қ у  
орнында 
оқитындар

жоғары бірінші екінші санаты
жоқтар

А Б 15 16 17 18 19 20 21 22

1 директор

2
директордың оқу-өндірістік
жұмысы бойынша 
орынбасары

3
директордың мамандық 
оқыту бойынша 
орынбасары

4
директордың оқу-тәрбие 
жұмысы бойынша 
орынбасары



5 директордың оқу жұмысы 
бойынша орынбасары

6
директордың 
оқу-әдістемелік жұмысы 
жөніндегі орынбасары

7
директордың ақпараттық 
технологиялары бойынша 
орынбасары

8 бөлім меңгерушісі

9 әдіскер

10 психолог

11 аға шебер

12 өңдірістік оқыту шеберлері

12.1
онын ішінде өндірісінен 
тартылғанөңдірістік оқыту 
шеберлері/

13 тәрбиешілер

14 дене тәрбиесінің 
оқытушылары

15 алғашқы әскери дайындық 
оқытушылары

16 барлық оқытушылар оның 
ішінде

17
жалпы гуманитарлық және 
әлеуметтік-экономикалық 
пәндер бойынша

18 жалпы білім беретін пәндер
бойынша

19 жалпыкәсіптік және 
арнайы пәндер бойынша

20

б а р л ы қ  
инженер-педагогикалық 
қызметкерлердің 1 мен 16 
жолдар бойынша 
қосындысы

      жалғасы
кеткен педагог қызметкерлер, 
адам

жас көрсеткіштері, адам

2 5  
жасқа 
дейін

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

25 жастан 
29 жасқа 
дейін

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

30 жастан 
34 жасқа 
дейін

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

барлығы
әкімшіліктің 
бастамасы бойынша 
босатылғандар

23 24 25 26 27 28 29 30



      Кестенің жалғасы
жас көрсеткіштері, адам

35 жастан 
39 жасқа 
дейін

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

40 жастан 
44жасқа 
дейін

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

45жастан 
49жасқа 
дейін

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

50 жастан 
54жасқа 
дейін

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

31 32 33 34 35 36 37 38

      Кестенің жалғасы
жас көрсеткіштері, адам

о н ы ң  
ішінде 



зейнеткерлік
жаста

ә й е л  
адамдар

55 жастан 59 
жасқа дейін

оның ішінде 
әйел адамдар

60 жастан 64 
жасқа дейін

оның ішінде 
әйел адамдар

6 5  
жастан 
жоғары

оның ішінде 
әйел адамдар

39 40 41 42 43 44 45 46

      жалғасы

жұмыс өтілі, адам

мамандарға
деген  
сұраныс

ғылыми лауазымдары, 
дәрежелері бар, адам

5 
жылға
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

6 
жылдан
1 0  
жылға 
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

1 1  
жылдан
1 5  
жылға 
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

1 6  
жылдан
жоғары

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

ғылым 
докторы

ғылым 
кандидаты

магистр

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58



      2 - тарау (мемлекеттік ұйымдары)

№ Қызметі

педагог қызметкерлердің саны, адам оның ішінде ауылдық жерде 
педагог қызметкерлер, адамбарлығы

штат  
бойынша

қосымша 
жұмыс 
істейтіндер

есепті 
жылдың 
1  3 1  
қазанына

соның ішінде

барлығы 
штат  
бойынша

толық 
жұмыс 
күнінде 
жұмыс 
істейтіндер

толық емес
жұмыс 
күнінде 
жұмыс 
істейтіндер

1 
мөлшерлемеден
жоғары (1,5) 
бар

әйелдер

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1 директор

2
директордың 
оқу-өндірістік жұмысы 
бойынша орынбасары

3
директордың мамандық 
оқыту бойынша 
орынбасары

4
директордың оқу-тәрбие 
жұмысы бойынша 
орынбасары

5
директордың оқу 
жұмысы бойынша 
орынбасары

6
директордың 
оқу-әдістемелік жұмысы 
жөніндегі орынбасары

7
директордың ақпараттық 
технологиялары 
бойынша орынбасары

8 бөлім меңгерушісі

9 әдіскер

10 психолог

11 аға шебер

12 өңдірістік оқыту 
шеберлері

12.1
онын ішінде өндірісінен 
тартылған өңдірістік 
оқыту шеберлері

13 тәрбиешілер



14 дене тәрбиесінің 
оқытушылары

15
алғашқы әскери 
дайындық оқытушылары

16
барлық оқытушылар 
оның ішінде

17

жалпы гуманитарлық 
ж ә н е  
әлеуметтік-экономикалық
пәндер бойынша

18
жалпы білім беретін 
пәндер бойынша

19 жалпыкәсіптік және 
арнайы пәндер бойынша

20

б а р л ы қ  
инженер-педагогикалық 
қызметкерлердің 1 мен 16
жолдар бойынша 
қосындысы

      Кестенің жалғасы

№ Қызметі

оның ішінде

білімі бар, адам о с ы  
жүйеде
5 
жылдан
артық 
өтілі 
бар

санаты бар, адам

жоғарғы техникалық және 
кәсіптік

жалпы
орта

жоғары оқу 
орындарында
оқитындар

жоғары бірінші
барлығы

оның ішінде 
инженер 
педагогикалық

барлығы
оның ішінде 
инженер 
педагогикалық

А Б 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 директор

2
директордың 
оқу-өндірістік жұмысы 
бойынша орынбасары

3
директордың мамандық 
оқыту бойынша 
орынбасары

4
директордың оқу-тәрбие 
жұмысы бойынша 
орынбасары

5
директордың оқу 
жұмысы бойынша 
орынбасары

6
директордың 
оқу-әдістемелік жұмысы 
жөніндегі орынбасары

7
директордың ақпараттық 
технологиялары 
бойынша орынбасары



8 бөлім меңгерушісі

9 әдіскер

10 психолог

11 аға шебер

12 өңдірістік оқыту 
шеберлері

12.1
онын ішінде өндірісінен 
тартылған өңдірістік 
оқыту шеберлері

13 тәрбиешілер

14 дене тәрбиесінің 
оқытушылары

15 алғашқы әскери 
дайындық оқытушылары

16 барлық оқытушылар 
оның ішінде

17

жалпы гуманитарлық 
ж ә н е  
әлеуметтік-экономикалық
пәндер бойынша

18 жалпы білім беретін 
пәндер бойынша

19 жалпыкәсіптік және 
арнайы пәндер бойынша

20

б а р л ы қ  
инженер-педагогикалық 
қызметкерлердің 1 мен 16
жолдар бойынша 
қосындысы

      жалғасы
кеткен педагог 
қызметкерлер, адам

жас көрсеткіштері, адам

2 5  
жасқа 
дейін

оның ішінде 
әйел адамдар

25 жастан 29
жасқа дейін

оның ішінде 
әйел адамдар

30 жастан 34
жасқа дейін

оның ішінде 
әйел адамдарбарлығы

әкімшіліктің 
бастамасы 
бойынша

23 24 25 26 27 28 29 30



      Кестенің жалғасы
жас көрсеткіштері, адам

35 жастан 
39 жасқа 
дейін

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

40 жастан 
44жасқа 
дейін

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

45жастан 
49жасқа 
дейін

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

50 жастан 
54жасқа 
дейін

оның ішінде
ә й е л  
адамдар

31 32 33 34 35 36 37 38

      Кестенің жалғасы
жас көрсеткіштері, адам

зейнеткерлік
жаста

о н ы ң  
ішінде 
ә й е л  
адамдар

55 жастан 59 
жасқа дейін

оның ішінде 
әйел адамдар

60 жастан 64 
жасқа дейін

оның ішінде 
әйел адамдар

6 5  
жастан 
жоғары

оның ішінде 
әйел адамдар

39 40 41 42 43 44 45 46



      жалғасы

жұмыс өтілі, адам

мамандарға
деген  
сұраныс

ғылыми лауазымдары, 
дәрежелері бар, адам

5 
жылға
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

6 
жылдан
1 0  
жылға 
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

1 1  
жылдан
1 5  
жылға 
дейін

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

1 6  
жылдан
жоғары

оның 
ішінде 
әйел 
адамдар

ғылым 
докторы

ғылым 
кандидаты магистр

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58



Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін білім 
ұйымдарының педагог қызметкерлерінің сапалық және сандық құрамы туралы 
мәліметтер, меншік нысаны бойынша" (Индекс: № 4-ТК, кезеңділігі-жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      20 жол, 1 бөлім = ∑ 1-16 жолдары әрбір жол үшін, 12.1 бағанды алмағанда
      2 бөлім 1 бөлімге ұқсас тек мемлекеттік ұйымдар үшін толтырылады.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
103- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Техникалық және кәсіптік білім 
ұйымдарының инженерлік-педагогикалық қызметкерлерінің біліктіліктерін 
арттыруды ұйымдастыру туралы мәліметтер, меншік нысаны бойынша 
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 ___ - 20___ оқу жылы

      Ескерту. 103-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 5- ТК нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Техникалық және кәсіптік білім департаменті
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан



№ Қызмет

барлық, 
біліктілікті 
арттыруға 
өт ін іш 
білдірген 
қызметкерлер
саны, адам (
есепт і  
кезеңде)

оның 
ішінде 
е с е п  
кезеңінде
біліктілік
арттыру 
курсынан
өткендері
, адам
.

оның ішінде өткендері

Қазақстан 
Республикасы
Білім және 
ғ ы л ы м  
министрлігі
"Өрлеу" 
Біліктілікті 
арттыру 
ұлттық 
орталығы" 
акционерлік 
қоғамы, адам

"Кәсіпқор" 
холдингі" 
коммерциялық
е м е с  
акционерлік 
қоғамы, адам

шетелдік 
орталықтарда
,

халықаралық
жобалар 
аясындағы 
көшпелі 
курстар, 
адам

кәсiпорындар 
базасында 
тағылымдамадан
өту, адам

А Б 1 2 3 4 5 6 7

1 облыс бойынша барлығы

2 директорлар

3 директордың 
орынбасарлары

4 өндірістік оқыту 
шеберлері

5 әдіскер

6
жалпыкәсіптік және 
арнайы пәндер 
оқытушылары

7 алғашқы әскери 
дайындық оқытушылары

8 жалпы білім беретін пән 
оқытушылары

9

жалпы гуманитарлық 
ж ә н е  
әлеуметтік-экономикалық
пәндер оқытушылары

10 психологтар

11
2-10 жолдарда 
көрсетілмеген 
лауазымдар

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Техникалық және кәсіптік білім ұйымдарының инженерлік-педагогикалық 



қызметкерлерінің біліктіліктерін арттыруды ұйымдастыру туралы мәліметтер, 
меншік нысаны бойынша" (Индекс: № 5-ТК, кезеңділігі-жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      2 баған = ∑ баған 3-8 әрбір жол үшін
      1 жол = ∑ жол 2-11 әрбір баған үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
104- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Меншік нысаны бойынша 
техникалық және кәсіптік білім ұйымдарының материалдық-техникалық 
базасын нығайту туралы мәліметтер. Меншік нысанына бойынша, техникалық 
және кәсіптік білім ұйымдарының жатақханалары туралы мәліметтер 
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 ___ - 20___ оқу жылы

      Ескерту. 104-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 6-ТК нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Техникалық және кәсіптік білім департаменті
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1 - тарау

№
Көрсеткіштер 
атауы

барлық
желі

меншік нысаны ғимарат түрі оқушылар орны

асхана, 
о н д а  
отыратын
орындар

о қ у  
кабинеттерінің
, жалпы саны 
бірлік

жеке менш 
ж е к е  
меншік (
с а н ы )  
собственное

жалға 
алынғаны
(саны)

типтік бейімделген
барлық
оқушы
орны

о н ы ң  
ішінде 
қосымша 
енгізілген 
оқушылар 
орны (жаңа
ашылған 
колледждер
)

А Б 1 2 3 4 5 6 7 9 10



1

О б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы

1.1
соның ішінде 
мемлекеттік 
ұйымдарда

1.2
ауылды жерде 
(барлық 
санынан)

2 республикалық

      Кестенің жалғасы

№
Көрсеткіштер 
атауы

оның ішінде

зертханалар
, бірлік

оның ішінде 
заманауи оқыту 
құрылғыларымен
жабдықталған 
зертханалар (
соңғы 10 жылға)

шеберханалардың
саны

оның ішінде 
заманауи оқыту 
құрылғыларымен
жабдықталған 
шеберханалар (
соңғы 10 жылға)

о қ у  
полигондары

жалпы 
б іл ім  
беретін 
кабинеттер
,бірлік

жалпы 
б і л і м  
беретін 
ж ә н е  
арнайы 
пәндер 
кабинеттері

А Б 11 12 13 14 15 16 17

1

О б л ы с /  
республикалық
маңызы бар 
қала, астана 
бойынша 
барлығы

1.1
соның ішінде 
мемлекеттік 
ұйымдарда

1.2
ауылды жерде 
(барлық 
санынан)

2 республикалық

      жалғасы
Материалдық-техникалық базасының жабдықтауын қажет етеді

жабдықтауды 
қажет ететін 
техникалық 
және кәсіптік 
білім беру 
ұйымдарының
саны

оның ішінде

о қ у  
кабинеттері

жалпы 
б іл ім  
беретін 
кабинеттер

жалпыкәсіптік
және арнайы 
пәндер  
кабинеті , 
бірлік

зертханалар шеберханалар
о қ у  
полигондары

о қ у  
шаруашылықтары

авто (
тракто) 
дромдар
саны

20 21 22 23 24 25 26 27 28



      Кестенің жалғасы
Заманауи оқыту құрылғыларымен жабдықталғандар саны, бірлік

қаз ірг і  
заманғы оқу 
жабдықтармен
техникалық 
және кәсіптік 
білім беру 
ұйымдарының
саны

оның ішінде

о қ у  
кабинеттері

жалпы 
б іл ім  
беретін 
кабинеттер

жалпыкәсіптік
және арнайы 
пәндер  
кабинеті , 
бірлік

зертханалар шеберханалар
о қ у  
полигондары

о қ у  
шаруашылықтары

авто (
тракто) 
дромдар
саны

29 30 31 32 33 34 35 36 37

      2 - тарау

№ Көрсеткіштер 
атауы

барлық
желі

жатақханалары 
бар техникалық 
және кәсіптік 
білім беру 
ұйымдарының 
саны

есепті кезеңде жаңадан 
енгізілген жатақханалар саны

жатақхананы қажет ететіндер, адам

оның 
ішіне 
жеке 
меншік

оның 
ішінде 
жалға 
алынатын

жатақханалардың
жобалық қуаты (
орындардың 
саны)

жатақханалар
саны, бірлік

жатақханадағы
орындар саны,
бірлік

жатақханаларда
м ұ қ т а ж  
студенттердің 
жалпы саны

жатақханадағы
орындармен 
қамтамасыз 
етілгендер

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1 барлығы

1.1
соның ішінде 
мемлекеттік 
ұйымдарда

1.2

соның ішінде
ауылды жерде 
(барлық 
санынан)

2 республикалық

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________



Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Техникалық және кәсіптік білім ұйымдарының материалдық-техникалық 
базасын нығайту туралы мәліметтер, меншік нысаны бойынша." (Индекс: № 6-
ТК, кезеңділігі-жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      10 баған, 1 бөлім = ∑ баған 11-12 әрбір жол үшін;
      20 баған, 1 бөлім = ∑ баған 21-28 әрбір жол үшін;
      29 баған, 1 бөлім = ∑ баған 30-37 әрбір жол үшін;
      7 баған, 2 бөлім = ∑ баған 8-10 әрбір жол үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
105- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Кәсіпорынның техникалық және
кәсіптік білім ұйымдарының әріптестігін дамыту туралы мәліметтер, меншік 
нысаны бойынша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 _
__ - 20___ оқу жылы

      Ескерту. 105-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 7- ТК нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Техникалық және кәсіптік білім департаменті
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

дуалды оқытуды 
енг і з ген  

Кадрларды 
дайындау 

Кадрларды 
дайындау бойынша 



№ Көрсеткіштер 
атауы

барлық
желі

дуалды 
оқытуды 
енгізген 
барлық 
колледждер
, бірлік

техникалық, 
технологиялық 
ж ә н е  
ауылшаруашылық
бойынша  
колледждер,

келісім шарт 
жасалған 
кәсіпорындары 
м е н  
компаниялардың
саны

о н ы ң  
ішінде 
дуалды 
оқыту 
шеңберінде
, бірлік

кәсіпорындар, 
компаниялармен 
ж а с а л ғ а н  
келісім-шарттардың
саны, бірлік

о н ы ң  
ішінде 
дуалды 
оқыту 
шеңберінде
, бірлік

А Б 1 2 3 4 5 6 7

1
барлығы 
о б л ы с  
бойынша

1.1
мемлекеттік 
ұйымдарда

1.2
мемлекеттік 
е м е с  
ұйымдарда

2 республикалық

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштер 
атауы

Б і л і м  
алушылардың
жалпы саны

о н ы ң  
ішінде 
дуалды 
оқыту 
шеңберінде
, бірлік

мемлекеттік 
тапсырыспен 
оқитын білім 
алушылардың
жалпы саны

о н ы ң  
ішінде 
дуалды 
оқыту 
шеңберінде
, бірлік

кәсіпорын, компания, 
ұйым техникалық және 
кәсіптік білім беретін оқу
орындарының 
материалдық-техникалық
жабдықтауға көмек 
көрсетілуі

кәсіпорын, компания, 
ұйым кәсіпорын 
тапсырысы бойынша 
білім алушыларды 
оқытуға көмек көрсетілуі

қойылған 
жабдық 
бірліктерінің
саны, бірлік

соның 
ішінде 
дуальды 
оқыту 
шеңберінде
, бірлік

барлық 
кәсіпорындар
бойынша 
оқытылды 
саны, адам

соның 
ішінде 
дуальды 
оқыту 
шеңберінде
, адам

А Б 8 9 10 11 12 13 14 15

1
барлығы 
о б л ы с  
бойынша

1.1
мемлекеттік 
ұйымдарда

1.2
мемлекеттік 
е м е с  
ұйымдарда

2 республикалық

      жалғасы
техникалық және 
кәсіптік білім беру 
ұйымдарының білім 
алушыларына 
шәк іртақы  
тағайындалуы

кәсіпорында 
тағылымдамадан 
өткен техникалық
және кәсіптік 
білім беретін оқу 
орындары 
оқытушыларының

соның 
ішінде 
дуальды 
оқыту 

кәсіпорында
практикадан
ө т к е н  
техникалық 
ж ә н е  
кәсіптік 
б і л і м  

соның 
ішінде 
дуальды 
оқыту 

дуалды оқыту 
шеңберінде 

о н ы ң  
ішінде 
жұмысқа 
орналысқан

қамқоршылық
кеңестері 
құрылған 
техникалық 
және кәсіптік 

соның 
ішінде 



және өндірістік 
о қ ы т у  
шеберлерінің 
саны, адам

шеңберінде
, адам

беретін оқу 
орындары 
б і л і м  
алушылар 
саны, адам

шеңберінде
, адам

бітірушілердің
саны,

түлектердің
саны

б і л і м  
ұйымдарының
саны, бірлік

білім 
алушылар
саны

дуальды 
оқыту 
шеңберінде
б і л і м  
алушылар, 
адам

16 17 18 19 20 21 22 23 24

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Кәсіпорынның техникалық және кәсіптік білім ұйымдарының әріптестігін 
дамыту туралы мәліметтер, меншік нысаны бойынша"
(Индекс: № 7-ТК, кезеңділігі-жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
106- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Техникалық және кәсіптік білім 
ұйымдарының тәрбие жұмыстары бойынша мәліметтер, меншік нысаны 
бойынша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін 
енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер 
қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 ___ - 20___ оқу
жылы

      Ескерту. 106-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 8- ТК нысан
      Кезеңділігі: жылдық



      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Техникалық және кәсіптік білім департаменті
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№
Көрсеткіштер 
атауы

барлық
желі

о н ы ң  
ішінде"Рухани 
жаңғыру" 
бағдарламасының
"Тәрбие және 
білім" кіші 
бағдарламасын 
іске асыру 
шеңберінде 
іс-шараларға 
қатысқан 
колледждердің 
саны

қосымша үйірмелерге қатысатын білім алушылар саны, адам

барлығы

оның ішінде

б и  
үйірмесі

техникалық 
шығармашылық

сәнтеатры
көркемдік 
шығармашылық

4 - 7  
бағандарда 
көрсетілмеген
үйірмелер

А B 1 2 3 4 5 6 7 8

1
о б л ы с  
бойынша

1.1
соның ішінде 
мемлекеттік 
ұйымдарда

1.2

соның ішінде 
ауылды жерде 
(барлық 
санынан)

2 республикалық

      Кестенің жалғасы

№
Көрсеткіштер 
атауы

спорттық секцияларға қатысатын білім алушылар саны, адам қоғамдық-пайдалы 
қызметке тартылған
білім алушылар 
саны (еріктілік 
қызметіне қатысу, 
жастар  іс і  
комитеттерінде, 
облыстық және 
республикалық 
іс-шаралар, 
форумдар,  
олимпиадалар, 
Универсиада)

оның ішінде

барлығы футбол волейбол бокс
қазақша
күрес

шахмат

1 1 - 1 5  
бағандарда 
көрсетілмеген
с п о р т  
секциялары

А B 10 11 12 13 14 15 16 17

1
о б л ы с  
бойынша



1.1 соның ішінде 
мемлекеттік 
ұйымдарда

1.2

соның ішінде 
ауылды жерде 
(барлық 
санынан)

2 республикалық

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Техникалық және кәсіптік білім ұйымдарының тәрбие жұмыстары бойынша 
мәліметтер, меншік нысаны бойынша" 
(Индекс: № 8-ТК, кезеңділігі-жылдық) Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысан
Форма предназначена для сбора административных данных Ерекше білім беру 
қажеттілігі бар контингентке техникалық және кәсіптік білім беру 
мекемелерінде
кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз ету туралы мәліметтер
Сведения о состоянии обеспечения безбарьерного доступа для контингента с 
особыми образовательными
потребностями в организациях технического и профессионального образования
Есепті кезең 20 ___ - 20___ оқу жылы
Отчетный период 20 ___ - 20 ___ учебный год

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 08.08.2017 № 
 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 398

қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 9-ТК нысан 
      : форма № ТП – 9Индекс
       жылдық Кезеңділігі:
       годовая Периодичность:
       Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім Респонденттер:



басқармалары, республикалық техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары 
       Управления образования акиматов областей, городов Астаны, Респонденты:
Алматы, республиканские организации технического и профессионального 
образования
       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қайда ұсынылады:
Техникалық және кәсіптік білім департаменті
       в Департамент Технического и профессионального Куда представляется:
образования Министерства образования и науки Республики Казахстан
      : қазанТапсыру мерзімі
       октябрьСрок представления:
      1 – тарау                                                                                                                              
раздел 1

К ө р с е т к і ш т е р  а т а у ы
Наименование показателей №

б і л і м  
алушылардың 
жалпы саны/ 
о б щ а я  
численность 
обучающихся

есепті жылы 
қабылданды/
принято в 
отчетном году

есепті жылы 
бітіргендер/
выпущено в 
отчетном году

всего из них 
женщин

всего из них 
женщин

всего из них 
женщин

А Б 1 2 3 4 5 6

ерекше білім беру қажеттіліктері бар контингент/ 
контингент с особыми образовательными 
потребностями, чел

1

Денсаулығы бойынша ерекше білім беру қажеттілігі 
бар білім алушыларға арналған топтар, бірлік, соның 
ішінде:/ группы для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в здоровье, ед., в 
том числе: (сумма строк 3+10)

2

есту қабілеті бұзылған (естiмейтін, нашар еститiн, 
кейiннен естімей саңырау болып қалған) білім 
алушыларға арналған, бірлік/ для обучающихся с 
нарушением слуха (неслышащие, слабослышащие, 
позднооглохшие), ед

3

көру қабілеті бұзылған (көзi көрмейтiн, нашар көретiн,
кейiннен соқыр болып қалған) білім алушыларға 
арналған, бірлік/ для обучающихся с нарушением 
зрения (незрячие, слабовидящие, поздноослепшие), ед
.

4

тiрек-қозғалыс аппаратының функциялары бұзылған 
білім алушыларға арналған, бірлік / для обучающихся 
с нарушением функции опорно-двигательного 
аппарата, ед

5

сөйлеу қабiлетi бұзылған білім алушыларға арналған, 
бірлік/ для обучающихся с нарушением речи, ед

6



ақыл-ойының дамуы кенжелеп қалған білім 
алушыларға арналған, бірлік/ для обучающихся с 
умственной отсталостью, ед

7

психикалық дамуы тежелген білім алушыларға 
арналған, бірлік / для обучающихся с задержкой 
психического развития, ед

8

эмоциялық-еркі және мiнез-құлқы бұзылған білім 
алушыларға арналған, бірлік / для обучающихся с 
расстройством эмоционально-волевой сферы и 
поведения, ед.

9

күрделi бұзылыстары бар, оның iшiнде соқыр-саңырау
болып қалған білім алушыларға арналған, бірлік/
для обучающихся со сложными нарушениями, в том 
числе со слепоглухотой, ед.

10

                                                                                                                  2 – тарау       раздел 2

Көрсеткіштер 
а т а у ы  /  
Наименование 
показателей

Барлық 
колледждер
саны /  
Количество
колледжей 
всего

оның ішінде, коллидждер саны, бар болуы /из них, количество колледжей, имеющие

Үй-жайға кіру/ Вход в помещение Ү й - ж а й д а ғ ы  қ о з ғ а л ы с  б е л г і л е р і /
Пути движения в помещении

Пандустардың
бар болуы / 
Наличие 
пандусов

екі жақты 
тұтқаның бар 
б о л у ы  (
жарақаттамайтын
,
үстінен және 
астына көлденең 
аяқталған) /
Наличие  
поручней с двух 
с т о р о н :
( горизонтальные
завершения 
вверху и внизу,
с  н е  
травмирующим 
окончанием)

Кіру алаңында
ж ә н е  
тайғанамайтын
кіреберістің 
бар болуы /
Наличие не 
скользкого 
покрытия на 
крыльце и 
входной 
площадке

Колледжге 
қ о л  
жетімділік 
белгісін 
орнату /
Установление
з н а к а  
доступности 
колледжа

Пандустардың
бар болуы/
Наличие 
пандусов

Мүгедектерге 
арналған 
көтергіштің 
жабдықтары / 
Оборудование
подъемника 
д л я  
инвалидов

Облыс/ Астана, 
А л м а т ы  
қалалары, 
бойынша 
барлығы/ Итого 
по области/ 
городов Астана, 
Алматы

Республикалық/ 
Республиканские



                                                                                                                                    Жалғасы 
      продолжение
Телекоммуникациялық және ақпараттық 
қ ұ р а л д а р  /
Средства информации и телекоммуникации

Оқу-әдістемелікпен қамтамасыз ету/ 
Учебно-методическое обеспечение

Арнайы кадрлармен қамтамасыз ету/ Специальный 
кадровый состав

Қажетті 
жазбалардың
бар болуы/ 
Наличие 
необходимых
надписей

С ө й л е у  
ақпараттарының
ж ә н е  
маяктардың бар 
б о л у ы  /  
Наличие 
речевых 
информаторов и
маяков

Жедел  
ақпаратты 
көрсету 
үшін жеңіл 
м ә т і н  
дисплейдің 
болуы /
Наличие 
световых 
текстовых 
табло для 
вывода 
оперативной
информации

Арнайы 
оқулықтар 
болуы/ 
Наличие 
специальной
учебной 
литературы

А р н а й ы  
оқу-әдістемелік және
о қ у  
материалдарының 
б о л у ы /
Н а л и ч и е  
специальных 
учебно-методических
и дидактических 
материалов

Арнайы оқыту 
бағдарламасының
болуы/ Наличие 
специальной 
у ч е б н о й  
программы

Сурдопедагог Тифлопедагог

15 16 17 18 19 20 21 22

      Білім басқармасының басшысы 
      Руководитель Управления образования _____________________________ қолы ___
_
      подпись
      М.О. Тегі, Аты және Әкесінің аты (болған жағдайда)
       М.П Фамилия, Имя и Отчество (при наличии)
      телефон

№ 9-ТК "Ерекше білім беру қажеттілігі бар контингентке техникалық және 
кәсіптік білім беру мекемелерінде
кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз ету туралы мәліметтер" әкімшілік есеп 
нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. № 9-ТК "Ерекше білім беру қажеттілігі бар контингентке техникалық және 
кәсіптік білім беру мекемелерінде кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз ету туралы 
мәліметтер" әкімшілік есеп беру нысандарының статистикалық көрсеткіштерін енгізу 
www.e.edu.kz сайтында орналасқан "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асады.
      2. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар адамдар (балалар) – денсаулығына 
байланысты білім алуда ұдайы немесе уақытша қиындық көріп жүрген, арнайы, жалпы 
білім беретін оқу бағдарламалары мен қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын 
қажет ететін.



      3. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1-ші баған =

баған 3-5 әрбір жол үшін;
      2-ші баған =

баған 4-6 әрбір жол үшін;
      7-ші жол =

8 – 15 жолдар әрбір баған үшін;

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
"Сведения о состоянии обеспечения безбарьерного доступа для контингента с 
особыми образовательными
потребностями в организациях технического и профессионального образования
" № ТП-9

      1. Внесение статистических данных показателей формы административной 
отчетности "Сведения о состоянии обеспечения безбарьерного доступа для 
контингента с особыми образовательными потребностями в организациях технического
и профессионального образования" № ТП-9 осуществляется в ИС "Национальная 
образовательная база данных", размещенной на сайте www.e.edu.kz.
      2. Следующие определения применяются в целях заполнения данной формы 
административной отчетности:
      Лица (дети) с особыми образовательными потребностями -лица, которые 
испытывают постоянные или временные трудности в получении образования, 
обусловленные здоровьем, нуждающиеся в специальных, общеобразовательных 
учебных программах и образовательных программах дополнительного образования.
      3. Арифметико-логический контроль:
      графа 1 =

3-5 граф для каждой строки;
      графа 2 =

4-6 граф для каждой строки;
      строка 7 =

8-15 строк для каждой графы.



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных Техникалық және 
кәсіптік білім беру ұйымдарының аккредитациясы және сертификациясы 
туралы мәліметтер
Сведения по аккредитации и сертификации организаций технического и 
профессионального образования Есепті кезең 20 ___ - 20___ оқу жылы
Отчетный период 20 ___ - 20 ___ учебный год

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 08.08.2017 № 
 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 398

қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      : № 10-ТК нысан Индексі
      : форма № ТП - 10Индекс
       жылдық Кезеңділігі:
       годовая Периодичность:
       Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім Респонденттер:
басқармалары, республикалық техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары 
       Управления образования акиматов областей, городов Астаны, Респонденты:
Алматы, республиканские организации технического и профессионального 
образования
       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қайда ұсынылады:
Техникалық және кәсіптік білім департаменті
       в Департамент Технического и профессионального Куда представляется:
образования Министерства образования и науки Республики Казахстан
      : қазанТапсыру мерзімі
       октябрьСрок представления:

Көрсеткіштер атауы 
Наименование 
показателей

№

аккредитация 
рәсімінен өткен 
колледждер/
колледжи,  
прошедшие 
процедуру 
аккредитации (ед)

*ҰБА "Холдинг Кәсіпқор
" тәжірибесін енгізіп 
жатқан колледждер/
колледжи, внедряющих 
опыт *НАО "Холдинг 
Касипкор"(ед)

тәуелсіз сертификациядан 
өткен колледждер 
т ү л е к т е р і /
выпускники колледжей, 
прошедшие независимую 
сертификацию (чел)

А Б 1 2 3

Облыс/ Астана, Алматы 
қалалары, бойынша 
б а р л ы ғ ы /
Итого по области/ 
городов Астана, Алматы

1

мемлекетекеттік 
ұйымдарында/ в 

2



государственных 
организациях

мемлекеттік емес 
ұйымдарында/ в 
негосударственных 
организациях

3

      Білім басқармасының басшысы 
       Руководитель Управления образования _________________ қолы ____
      подпись 
      М.О. Тегі, Аты және Әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П Фамилия, Имя и Отчество (при наличии)
      телефон

№ 10-ТК "Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының аккредитациясы 
және сертификациясы
туралы мәліметтер"әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. № 10-ТК "Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының аккредитациясы 
және сертификациясы туралы мәліметтер" әкімшілік есеп беру нысандарының 
статистикалық көрсеткіштерін енгізу www.e.edu.kz сайтында орналасқан "Ұлттық білім
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асады.
      2. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында төмендегідей 
анықтамалар қолданылады:
      *ҰБА - Ұлттық білім академиясы
      3. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1-ші жол =

2-3 жолдар әрбір баған үшін

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
"Сведения по аккредитации и сертификации организаций технического
и профессионального образования" № ТП-10

      1. несение статистических данных показателей формы административной 
отчетности "Сведения по аккредитации и сертификации организаций технического и 
профессионального образования" № ТП-10 осуществляется в ИС "Национальная 
образовательная база данных", размещенной на сайте www.e.edu.kz.
      2. Следующие определения применяются в целях заполнения данной формы 
административной отчетности:
      *НАО - Национальной академия образования
      3. Арифметико-логический контроль:



      строка 1 =

2-3 строк для каждой графы

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
107 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жоғары білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында күндізгі 
оқунысанында оқитын студенттердің контингенті Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 107-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 1-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан, 28 ақпан

жолдың
№

мамандық
атауы/ 
оқыту 
бағыты

оқыту тілі

ағымдағы жылдағы қабылдау, адам оқитындар, адам

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

республикалық
бюджет  
есебінен 
мемлекеттік 
тапсырыс 
бойынша

жергілікті 
бюджет 
есебінен 
мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы 
негізде 
ө з  
есебінен

ақылы
негізде
өзге

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 барлығы

1.1
мамандықтар
бойынша 
барлығы

1.1.1
оның ішінде 
қазақ тілінде

1.1.2 оның ішінде 
орыс тілінде



1.1.3 оның ішінде 
ш е т е л  
тілінде

      Кестенің жалғасы

жолдың
№

оқитындар, адам

курс

1-ші 2-ші 3-ші 4-ші 5-ші

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

А 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

      Кестенің жалғасы

жолдың
№

оқитындар, адам ағымдағы жылғы бітірушілер
, адам

күтілетін бітірушілердің 
саны, адам

курс

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде 
6-ші

7-ші

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

мемлекеттік
тапсырыс

ақылы
негізде

мемлекеттік
тапсырыс

ақылы
негізде

А 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 
1

 
1.1

1.1.1

1.1.2

 
1.1.3

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жоғары білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында 
күндізгі оқу нысанында оқитын студенттердің контингенті" (Индекс: № 1-ЖО, 
кезеңділігі – жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      3 баған = ∑ 4-7 бағандар
      8 баған = ∑ 9-24 бағандар
      25 баған = ∑ 26, 27 бағандар
      28 баған = ∑ 29, 30 бағандар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
108 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жоғары білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында сырттай оқу 
нысанында білім алатын студенттердің контингенті Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 108-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 2-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

жолдың
№

мамандық
атауы/ 
оқыту 
бағыты

оқыту тілі

ағымдағы жылдағы қабылдау, адам оқитындар, адам

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

республикалық
бюджет  
есебінен 
мемлекеттік 
тапсырыс 
бойынша

жергілікті 
бюджет 
есебінен 
мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы 
негізде 
ө з  
есебінен

ақылы
негізде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1 барлығы

1.1
мамандықтар
бойынша 
барлығы

1.1.1
оның ішінде 
қазақ тілінде

1.1.2 оның ішінде 
орыс тілінде

1.1.3
оның ішінде 
ш е т е л  
тілінде

      Кестенің жалғасы

жолдың
№

оқитындар, адам

курс

 
1-ші

2-ші 3-ші 4-ші 5-ші

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

А 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

      Кестенің жалғасы

жолдың 
№

ағымдағы жылғы бітірушілер, адам күтілетін бітірушілердің саны, адам

барлығы
оның ішінде

барлығы
оның ішінде

мемлекеттік тапсырыс 
бойынша

ақылы 
негізде

мемлекеттік тапсырыс 
бойынша

ақылы 
негізде

А 25 26 27 28 29 30

 
1

 
1.1

1.1.1

1.1.2

 
1.1.3

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы



Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жоғары білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында 
сырттай оқу нысанында білім алатын студенттердің контингенті" (Индекс: № 2-
ЖО, кезеңділігі – жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      3 баған = ∑ 4-7 бағандар
      8 баған = ∑ 9-24 бағандар
      25 баған = ∑ 26, 27 бағандар
      28 баған = ∑ 29, 30 бағандар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
109 қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы 
магистранттардың контингенті Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 109-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 3-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

ағымдағы жылғы қабылдау,адам оқитындар, адам

оның ішінде оның ішінде

республикалық
бюджет  
есебінен 

жергілікті 
бюджет 
есебінен ақылы 

негізде ақылы
негізде

ақылы
негізде



жолдың
№

мамандық атауы/ 
оқыту бағыты

оқыту 
тілі барлығы барлығы

мемлекеттік 
тапсырыс 
бойынша

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ө з  
есебінен

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 барлығы

 
1.1

ғылыми-педагогикалық
бағыт бойынша

1.1.1 оның ішінде әйелдер:

1.1.2 мамандықтар бойынша
барлығы

1. 1. 2. 
1

оның 
ішінде
:қазақ 
тілінде

1. 1. 2. 
2

оның 
ішінде
:орыс 
тілінде

1. 1. 2. 
3

оның 
ішінде
:шетел
тілінде

      Кестенің жалғасы

жолдың
№

оқитындар, адам ағымдағы жылғы бітірушілер, адам күтілетін бітірушілердің саны, адам

2-ші жыл

барлығы

о н ы ң
ішінде

барлығы

о н ы ң
ішінде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде қорғайтындар қорғамайтындар

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде қорғайтындар

А 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1

 
1.1

1.1.1

1.1.2

1. 1. 2. 
1

1. 1. 2. 
2

1. 1. 2. 
3

      Кестенің жалғасы
ағымдағы жылғы қабылдау, адам оқитындар, адам



жолдың
№

мамандық 
атауы/ оқыту
бағыты

оқыту 
тілі

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде 1-ші жыл

республикалық
бюджет  
есебінен 
мемлекеттік 
тапсырыс 
бойынша

жергілікті 
бюджет 
есебінен 
мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы 
негізде 
ө з  
есебінен

ақылы
негізде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.2
бейіндік 
б а ғ ы т  
бойынша

1.2.1
оның ішінде 
әйелдер:

1.2.2
мамандықтар
бойынша 
барлығы

1. 2. 2. 
1

оның 
ішінде
:қазақ 
тілінде

1. 2. 2. 
2

оның 
ішінде
:орыс 
тілінде

1. 2. 2. 
3

оның 
ішінде
:шетел
тілінде

      Кестенің жалғасы

жолдың
№

оқитындар, адам ағымдағы жылғы бітірушілер, адам күтілетін бітірушілердің саны, адам

2-ші жыл

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде қорғайтындар қорғамайтындар

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде қорғайтындар

А 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.2

1.2.1

1.2.2

1. 2. 2. 
1

1. 2. 2. 
2

1. 2. 2. 
3

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________



Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 
беру ұйымдарындағы магистранттардың контингенті" (Индекс: № 3-ЖО, 
кезеңділігі – жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      3 баған = ∑ 4-7 бағандар
      8 баған = ∑ 9, 10 бағандар
      8 баған = ∑ 11-14 бағандар
      15 баған = ∑ 16, 17 бағандар
      15 баған = ∑ 18, 19 бағандар
      20 баған = ∑ 21, 22 бағандар
      20 баған = ∑ 23, 24 бағандар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
110 қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы 
докторанттардың контингенті Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 110-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.Индексі: № 4-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан



жолдың
№

мамандық 
атауы/ оқыту 
бағыты

ағымдағы жылғы қабылдау, 
адам

оқитындар, адам

барлығы
мемлекеттік 
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

барлығы

оның ішінде

мемлекеттік 
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

1 -
ші  
жыл

2 -
ші  
жыл

3 -
ші  
жыл

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 барлығы

1.1 философия 
докторы

1.1.1 оның ішінде:
қазақ тілінде

1.1.2
оның ішінде:
орыс тілінде

1.1.3
оның ішінде:
шетел тілінде

1.1.4 оның ішінде 
әйелдер:

1.2 бейіндік бағыт 
бойынша

1.2.1 оның ішінде:
қазақ тілінде

1.2.2 оның ішінде:
орыс тілінде

1.2.3 оның ішінде:
шетел тілінде

1.2.4 оның ішінде 
әйелдер:

      Кестенің жалғасы

жолдың
№

ағымдағы жылғы бітірушілер, адам күтілетін бітірушілердің саны, адам

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

қорғайтындар қорғамайтындар
мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

ақылы
негізде

қорғайтындар қорғамайтындар

А 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3



1.2.4

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 
беру ұйымдарындағы докторанттардың контингенті" (Индекс: № 4-ЖО, 
кезеңділігі – жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      2 баған = ∑ 3, 4 бағандар
      5 баған = ∑ 6, 7 бағандар
      5 баған = ∑ 8-10 бағандар
      11 баған = ∑ 12, 13 бағандар
      11 баған = ∑ 14, 15 бағандар
      16 баған = ∑ 17, 18 бағандар
      16 баған = ∑ 19, 20 бағандар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
112- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдары оқытушыларының біліктілігін арттыру туралы мәліметтер Әкімшілік
деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz 
сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 112-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 6-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық



      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1-бөлім

жолдың
№

мамандық 
топтары

б а р л ы ғ ы  
профессорлық-оқытушылық
құрам саны,адам

біліктілігін жоғарылатқандар, адам

Қазақстан 
Республикасының
жоғарғы оқу 
орында

шетелдің 
жоғары оқу 
орындарында

ғылыми 
орталықтар

кәсіпорындар салалық 
орталықтар

А 1 2 3 4 5 6 7

1 барлығы

1.1 білім

1.2 гуманитарлық 
ғылымдар

1.3 құқық

1.4 өнер

1.5

әлеуметтік 
ғылымдар, 
экономика және 
бизнес

1.6 жаратылыстану 
ғылымдары

1.7
техникалық 
ғылымдар және 
технология

1.8 ауылшаруашылық
ғылымдары

1.9 қызмет көрсету

1.10 әскери іс және 
қауіпсіздік

1.11
денсаулық сақтау 
және әлеуметтік 
қамтамасыз ету

1.12 ветеринария

      Кестенің жалғасы

жолдың
№

біліктілігін жоғарылату түрі, адам
ұзақтылығы 
және көлемі, 
сағат

қаржыландыру көзі, мың теңге

курстар стажировкалар семинарлар тренингтер
7 2  
сағатқа
дейін

7 2  
сағаттан
жоғары

мемлекеттік 
тапсырыс 
есебінен бөлінген
қаржы

бюджеттен 
тыс қаржы 
есебінен

А 9 10 11 12 13 14 15 16

1



1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

      2-бөлім

жолдың
№

мамандық 
топтары

б а р л ы ғ ы  
профессорлық-оқытушылық
құрам саны,адам

біліктілігін жоғарылатқандар, адам

Қазақстан 
Республикасының
жоғарғы оқу 
орында

шетелдің 
жоғары оқу 
орындарында

ғылыми 
орталықтар

кәсіпорындар салалық 
орталықтар

А 1 2 3 4 5 6 7

1 барлығы

1.1 педагогикалық 
ғылымдар

1.2
өнер және 
гуманитарлық 
ғылымдар

1.3

әлеуметтік 
ғылымдар, 
журналистика 
және ақпара

1.4 бизнес, басқару 
және құқық

1.5

жаратылыстану 
ғылымдары, 
математика және 
статистика

1.6 коммуникациялық
технологиялар

1.7
инженерлік, өңдеу
және құрылыс 
салалары

1.8

а у ы л  
шаруашылығы 
ж ә н е  
биоресурстар

1.9 қызмет көрсету



1.10 ұлттық қауіпсіздік
және әскери іс

1.11

денсаулық сақтау 
және әлеуметтік 
қамтамасыз ету (
медицина)

1.12 ветеринария

      Кестенің жалғасы

жолдың
№

біліктіліг ін жоғарылату
түрі, адам

ұзақтылығы және 
көлемі, сағат

қаржыландыру көзі,
мың теңге

курстар стажировкалар семинарлар тренингтер
72сағатқа
дейін

72сағаттан
жоғары

мемлекеттік 
тапсырыс 
есебінен 
бөлінген 
қаржы

бюджеттен
тыс қаржы
есебінен

А 9 10 11 12 13 14 15 16

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдары оқытушыларының біліктілігін арттыру туралы 
мәліметтер" 
(Индекс: № 6-ЖО, кезеңділігі – жылдық)



 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
113 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жоғары білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы тәрбие жұмыстары 
туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20_
_-20__ оқу жылы

      Ескерту. 113-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индексі: № 7-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

жолдың
№

жоғарыоқу
орнының 
атауы

жоғары 
оқуорнының 
барлық  
студенттерінің
саны, адам

оның ішінде адам

байқау (жарыс,олимпиада)женімпаздары

спорттық 
секцияға
қатысатындар

оның ішінде, 
ұлттық спорт 
түрлеріне 
қатысатындар

о н ы ң  
ішінде, 
спорттық 
секцияға 
қатысатын
мүгедектер

халықаралық республикалық облыстық қалалық

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
      "Жоғары білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы 
тәрбие жұмыстары туралы мәліметтер"
      (Индекс: № 7-ЖО, кезеңділігі – жылдық)
      1.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
114 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарының материалдық-техникалық жабдықталуы туралы мәліметтер 
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 114-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 8-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

жоғары 
о қ у  
орнының
атауы

оқу корпусы зертханалар спорттық ғимараттылар және 
объектілер

корпустың
№ немесе 
атауы

ғимараттың
түрі

қолданылуға
еңгізілген 
жылы

жалпы 
ауданы
,ш.м

аудиториялық
қоры,ш.м.

аудиториядан
тыс қор,ш.м.

зертхана
профилі

жабдықтау
жылы

спорттық
объектің 
атауы

қолданылуға
еңгізілген 
жылы

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық жабдықталуы 
туралы мәліметтер" 
(Индекс: № 8-ЖО, кезеңділігі – жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
115 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жатақханалармен қамтылу 
жөніндегі мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20_
_-20__ оқу жылы

      Ескерту. 115-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 9-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

жолдың
№

жоғары 
о қ у  
орнының
атауы

жатақхананың материалдық-техникалық базасы студенттер туралы деректер, 
адам

жатақхананың
саны, бірлік

қолданалуға
еңгізілген 
жыл

жалпы 
ауданы, 
шаршыметр

жатақхананың
т ү р і  (
секциялық, 
коридорлы)

жатақхананың
т ө с е к -  
орындар саны
, бірлік

басқақалалық
студенттер 
саны

ш е т е л  
студенттерінің
саны

А 1 2 3 4 5 6 7 8



      Кестенің жалғасы

жолдың
№

студенттер туралы деректер, адам

жатақханада 
тұру жылдық 
ақысы, теңге

жатақханада 
тұру ай сайын 
ақысы, теңге

жатақхананы қажет ететіндер

жатақханаларда 
м ұ қ т а ж  
студенттердің 
жалпы саны

жатақханадағы 
орындармен 
қамтамасыз 
етілгендер

жатақханадағы 
орындармен 
қамтамасыз 
етілмегендер

А 9 1 0
11

11 12 13

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жатақханалармен қамтылу жөніндегі мәліметтер" (Индекс: № 9-ЖО, 
кезеңділігі – жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      9 баған = ∑ 10, 11 бағандар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
116 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жоғары оқу орындары 
бітірушілерінің жұмысқа орналасуы туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 116-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 10-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық



      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

жолдың
№

мамандық
атауы/
оқыту 
бағыты

ағымдағы жылғы 
бітірушілер, адам

ж ұ м ы с қ а  
орналасқандар

оның ішінде жұмысқа орналасқандары, 
адам

ж ұ м ы с п е н  
қамтылғандар

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

барлығы
оның ішінде 
мемлекеттіктапсырыс
бойынша

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

мамандық
бойынша

мамандық
бойынша 
емес

мамандық
бойынша

мамандық 
бойынша 
емес

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 барлығы

      Кестенің жалғасы

жолдың
№

оның ішінде ж ұ м ы с п е н  
қамтылмағандар

оқу жалғастыруда
б а л а  
күтіміне 
байланысты

шетелге 
шығумен 
байланысты
(жұгмыс)

әскерге 
шақырту

I және II 
топтағы 
мүгедектер

жұмыс
орнын 
іздеуде

барлығы

о н ы ң  
ішінде 
мемлекеттік
тапсырыс 
бойынша

магистратура докторантура резидентура

А 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 
1

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жоғары оқу орындары бітірушілерінің жұмысқа орналасуы туралы мәліметтер
" 
(Индекс: № 10-ЖО, кезеңділігі – жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына 117 – қосымша
Приложение 117 к приказу

Министра образования и науки



Республики Казахстан
от 27 декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных Жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын
білім беру ұйымдарындағы студенттердің (магистранттардың, 
докторанттардың) алмасуы жөніндегі мәліметтер
Сведения по обмену студентов (магистрантов, докторантов) в организациях 
образования,
реализующих образовательные программы высшего и послевузовского 
образования

      Ескерту. 117-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
08.08.2017  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 398
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

      :  №  Ж О - 1 1  н ы с а н  И н д е к с і
      :  ф о р м а  №  В П - 1 1И н д е к с
       ж ы л д ы қ  е з е ң д і л і г і :
       г о д о в а я  П е р и о д и ч н о с т ь :
       Ж о ғ а р ы  о қ у  о р ы н д а р ыР е с п о н д е н т т е р :
       Высшие учебные заведенияРеспонденты:
       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қайда ұсынылады:
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне 
       в Департамент высшего и послевузовского образования Куда представляется:
Министерства образования и науки Республики Казахстан 
      :  қ а з а нТ а п с ы р у  м е р з і м і
       октябрьСрок представления:

Жол№
№ 
строки

Көрсеткіштер
Показатели

алмасуға 
жіберілген 
студенттердің
саны,адам 
количество 
студентов, 
направленных
по обмену,чел
.

студент 
жіберілген
е л /
страна, 
к у д а  
направлен
студент

студент 
жіберілген
жоғарғы 
оқу орны
высшее 
учебное 
заведение,
к у д а  
направлен
студент

мамандығы 
специальность

б ө л у  
мерзімі,күн
сроки  
пребывания
,дней

о қ у  
бағдарламасы
программа 
обучения



А 1 2 3 4 5 6 7

1

студенттердің 
а л м а с у ы
обмен студентов, 
всего:

1.1

оның ішінде оқып
жатқандар
в том числе 
обучающихся:

1.2

мемлекеттік грант
а р қ ы л ы  
з а  с ч е т  
образовательных 
грантов

1.3 ақылы негізінде
на платной основе

2

магистранттардың
а л м а с у ы
о б м е н  
магистрантов, 
всего:

2 . 1
 

оның ішінде оқып
жатқандар 
в том числе 
обучающихся:

2.2

мемлекеттік грант
а р қ ы л ы
з а  с ч е т  
образовательных 
грантов

2.3 ақылы негізінде
на платной основе

3

докторанттардің 
а л м а с у ы
о б м е н  
докторантов,
всего:

3.1

оның ішінде оқып
жатқандар
в том числе 
обучающихся:

3.2

мемлекеттік грант
а р қ ы л ы
з а  с ч е т
образовательных 
грантов

3.3
ақылы негізінде
на платной основе

        Ректор ___________________________қолы ____ подпись
          М.О Тегі, аты әкесінің аты (болған жағдайда)



      М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
      телефон

№ ЖО-11 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
бағдарламаларын
іске асыратын білім беру ұйымдарындағы студенттердің (магистранттардың, 
докторанттардың)
алмасуы жөніндегі мәліметтер" әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша 
түсініктеме

      Осы әкімшілік есеп нысаны жоғары білімді басқарудың бірыңғай жүйесінде 
автоматтандырылған  түрде  жинақталады.
      2 бағанда алмасуға жіберілген студенттердің саны,адам көрсетіледі.
      3 бағанда студент жіберілген ел/ көрсетіледі
      4 бағанда студент жіберілген жоғарғы оқу орны көрсетіледі.
      5  б а ғ а н д а  м а м а н д ы ғ ы  к ө р с е т і л е д і .
      6  бағанда  бөлу  мерз імі ,күн  көрсет ілед і .
      7 бағанда оқу бағдарламасы көрсетіледі.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
"Сведения по обмену студентов (магистрантов, докторантов) в организациях 
образования,
реализующих образовательные программы высшего и послевузовского 
образования" № ВП-11

      Данная форма административной отчетности собирается в автоматизированном 
виде единой системы управления высшим образованием. 
      В графе 2 указывается количество студентов, направленных по обмену,чел
      В графе 3 указывается страна, куда направлен студент
      В графе 4 указывается высшее учебное заведение, куда направлен студент
      В  г р а ф е  5  у к а з ы в а е т с я  с п е ц и а л ь н о с т ь
      В графе 6 указывается сроки пребывания, дней
      В графе 7 указывается программа обучения

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
118 - қосымша



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жоғары білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын ақпараттандыру туралы
мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін 
енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер 
қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу 
жылы

      Ескерту. 118-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 12-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№
жоғары оқу 
орнының 
атауы

компьютерлер
саны

республикалық жоғарғы оқу орны аралық
электронды кітапханаға кіру мүмкіндігі

интернетке қосылу

желілер
саны

интернетке қосылу 
жүйесінің  
жылдамдығы

10 мбит/
с дейін

10 мбит/с 
жоғары

А 1 2 3 4 5 6

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жоғары білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын 
ақпараттандыру туралы мәліметтер" 
(Индекс: № 12-ЖО, кезеңділігі – жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы



№ 570 бұйрығына
119 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу 
орындарының ұлттық академиялық рейтингтерге қатысуы Әкімшілік 
деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz 
сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 119-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 13-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ жоғары оқу орнының 
атауы

рейтинг құратын мекеме 
атауы

білім беру бағдарламасының 
атауы

рейтингідегі 
орны

А 1 2 3 4

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын жоғары оқу орындарының ұлттық академиялық рейтингтерге 
қатысуы" 
(Индекс: № 13-ЖО, кезеңділігі – жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің



2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына

120 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын жоғарғы оқу 
орындарына шақырылатын шетелдік оқытушылар туралы мәліметтер 
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 120-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 14-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы:Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

жоғары 
о қ у  
орнының
атауы

профессор-оқытушы
құрамның жалпы 
саны

шетелдік 
оқытушылар
м е н  
кеңесшілер 
саны

шетелдік 
оқытушы 
немесе 
кеңесшінің
тегі, аты 
ж ә н е  
әкесінің 
аты

азаматтығы

лекциялар 
м е н  
сабақтар 
жүргізілген
б іл ім  
саласының 
атауы

ғылыми 
дәреже (
академиялық
дәреже)

келу мерзімі

басталуы аяқталуы

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын жоғарғы оқу орындарына шақырылатын шетелдік оқытушылар 



туралы мәліметтер" 
(Индекс: № 14-ЖО, кезеңділігі – жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
121 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жұмысберушілер мен шетелдік 
инвесторлардың қаражаты есебінен білім алатын студенттер туралы мәліметтер
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 121-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 15-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      1-бөлім

жолдың
№

жоғары 
о қ у  
орнының
атауы

жасасқан 
келісімдер
саны

келісім-шарт 
негізінде 
білім алатын 
студенттер 
саны, адам

ж ұ м ы с  
берушінің 
н е м е с е  
шетелдік 
инвестордың 
қаражаты 
есебінен білім 
а л а т ы н  
студенттер 
саны,адам

білім саласына бойынша

білім гуманитарлық
ғылымдар

құқық өнер

әлеуметтік
ғылымдар,
экономика
ж ә н е  
бизнес

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

      Кестенің жалғасы
білім саласына бойынша

жұмыс 
беруші 
немесе 
шетелдік
инвестор

студенттердің
ж а л п ы  
санынан 
ж ұ м ы с  
берушінің 
немесе  
шетелдік 

техникалық 
ғылымдар 

денсаулық 
сақтау 
ж ә н е  



жолдың
№

(кіммен 
келісім 
жасалды
)

инвестордың 
қаражаты 
есебінен 
білім алатын 
студенттердің
үлесі

жаратылыстану
ғылымдары

ж ә н е  
технологиялар

ауылшаруашылық
ғылымдары

қызмет
көрсету

әскери іс 
ж ә н е  
қауіпсіздік

әлеуметтік 
қамтамасыз
ету

ветеринария

А 10 11 12 13 14 15 16 17 18

      2-бөлім

жолдың
№

жоғары 
о қ у  
орнының
атауы

жасасқан 
келісімдер
саны

келісім-шарт
негізінде 
білім алатын
студенттер 
саны, адам

жұмыс  
берушінің 
немесе 
шетелдік 
инвестордың
қаражаты 
есебінен 
білім алатын
студенттер 
саны,адам

білім саласына бойынша

педагогикалық
ғылымдар

өнер және 
гуманитарлық
ғылымдар

әлеуметтік 
ғылымдар, 
журналистика
және ақпарат

бизнес,
басқару
және 
құқық

жаратылыстану
ғылымдары, 
математика 
ж ә н е  
статистика

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

      Кестенің жалғасы

жолдың
№

білім саласына бойынша

жұмыс 
беруші 
немесе 
шетелдік
инвестор
(кіммен 
келісім 
жасалды
)

ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар

инженерлік
, өңдеу 
ж ә н е  
құрылыс 
салалары

а у ы л  
шаруашылығы
ж ә н е  
биоресурстар

қызмет
көрсету

ұлттық 
қауіпсіздік
ж ә н е  
әскери іс

денсаулық 
сақтау 
ж ә н е  
әлеуметтік 
қамтамасыз
е т у  (
медицина)

ветеринария

А 10 11 12 13 14 15 16 17

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жұмыс берушілер мен шетелдік инвесторлардың қаражаты есебінен білім 



алатын студенттер туралы мәліметтер" (Индекс: № 15-ЖО, кезеңділігі – 
жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      4 баған = ∑ 5-16 бағандар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
123 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ғылыми зерттеулердің 
нәтижелерін өндіріске трансферттеу негізінде білім және ғылымды 
интеграциялау арқылы инновациялық қызмет туралы мәліметтер Әкімшілік 
деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz 
сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 123-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 17-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

жол
№

жұмыс орны
жұмыс 
орнының
атауы

нәтижелері өндіріске 
енгізілген инновациялық 
жобалардың атауы

іргелі және қолданбалы зерттеулерді 
орындауға  қатысқан  
профессорлық-оқытушылық құрам саны, 
адам

А 1 2 3 4

 
1

ғылыми зертхана

 
2

технопарк

 
3

ғылыми орталық

 
4

ғылыми-зерттеу 
институт

5 бизнес-инкубатор

6
коммерцияландыру
кеңсесі



Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін өндіріске трансферттеу негізінде білім 
және ғылымды интеграциялау арқылы инновациялық қызмет туралы 
мәліметтер" 
(Индекс: № 17-ЖО, кезеңділігі – жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
124 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарындағы импакт-факторы бар басылымдарда ғылыми мақалалары бар 
профессорлық-оқытушылық құрамы туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 124-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 18-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

жолдың
№

ғылыми мақаланы жариялаған 
оқытушының және немесе ғылыми 
қызметкердің аты,жөні,тегі

ғылым
саласы

жарияланған 
ғылыми 
мақалалардың 
саны

импакт-факторы
б а р  
басылымдардың
атауы

импакт-факторы 
б а р  
басылымдардың 
шыққан жылы



А 1 2 3 4 5

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын импакт-факторы бар басылымдарда ғылыми мақалалары бар 
профессор-оқытушылар құрамы туралы мәліметтер" (Индекс: № 18-ЖО, 
кезеңділігі – жылдық)

      1. Әкімшілік есептілік нысанын толтыру мақсатында төмендегідей анықтамалар 
қолданылады:
      Импакт-фактор - ғылыми журналдың маңыздылығының сандық көрсеткіші.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
125 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ғылыми-зерттеу және 
тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін іске асырудан тапқан 
кірістері туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20_
_-20__ оқу жылы

      Ескерту. 125-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 19-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне



      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

жоғары 
о қ у  
орнының
атауы

нәтижелерді іске асырудан тапқан кірістер, 
мың теңге жоғары оқу орнының

г р а н т т ы қ
қаржыландырылудың
жалпы көлемі, мың 
теңге

жоғарғы оқу орындарының 
г р а н т т ы қ  
қаржыландырылуының 
жалпы көлемінен 
тәжірибелік-конструкторлық
жұмыстардың нәтижелерін 
іске асырудан тапқан 
кірістердің үлесі

ғылыми-зерттеу
жұмыстарынан

тәжірибелік-конструкторлық
жұмыстарынан

А 1 2 3 4 5

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың 
нәтижелерін іске асырудан тапқан кірістері туралы мәліметтер"
(Индекс: № 19-ЖО, кезеңділігі – жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
126 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жоғары оқу орнының 
аккредиттеуден өту мәліметтері Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 126-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 20-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары



      Қайда ұсынылады:Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
      Институционалдық аккредиттеуден өту туралы мәлімет
      1-бөлім

№ жоғары оқу орнының 
атауы

ұлттық тізілімге енгізілген аккредиттеу 
органының атауы

аккредиттеудің қолданылу 
мерзімі

басталуы аяқталуы

А 1 2 3 4

      Мамандандырылған аккредиттеуден өту туралы мәлімет
      2-бөлім

№
жоғары оқу 
орнының атауы

б і л і м  б е р у  
бағдарламасының атауы 
және коды

ұлттық тізілімге енгізілген 
аккредиттеу органының атауы

аккредиттеудің 
қолданылу мерзімі

басталуы аяқталуы

А 1 2 3 4 5

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жоғарыоқуорнының аккредиттеуден өтумәліметтері" (Индекс: № 20-ЖО, 
кезеңділігі – жылдық)

      1. Әкімшілік есептілік нысанын толтыру мақсатында төмендегідей анықтамалар 
қолданылады:
      Аккредиттеу - Жоғары оқу орнының жеке білім беру бағдарламаларының немесе 
жоғары оқу орнының қызметінің сапасын белгіленген стандарттар мен критерийлердің 
талаптарына сәйкестілігін жалпы бағалайтын аккредитациялық органдары арқылы 
жүргізілетін үрдіс.
      Институционалды аккредиттеу- білім беру ұйымның жалпы аккредиттеуі.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
127 - қосымша



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік есебінен азаматтық жоғары оқу орнының қызметін қаржыландыру 
туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20_
_-20__ оқу жылы

      Ескерту. 127-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 21-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

жоғары 
о қ у  
орнының
атауы

жоғары оқу орының 
білім беру қызметін 
ж а л п ы  
қаржыландырудың 
к ө л е м і н е н  
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік есебінен 
қаржыландыру үлесі, 
%

жоғары оқу орнының білім беру 
қызметін қаржыландыру, мың 
теңге

жоғары оқу орының 
ғылыми және 
инновациялық 
қ ы з м е т і н  
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік есебінен 
қаржыландыру үлесі, 
%

жоғары оқу орнының ғылыми және 
инновациялық қызметің қаржыландыру
,
мың тенге

республикалық
бюджет  
есебінен 
қаржыландыру

мемлекеттік-жеке
кәсіпкерлік 
есебінен 
қаржыландыру

республикалық
бюджет  
есебінен 
қаржыландыру

мемлекеттік-жекешелік
әріптестік есебінен 
қаржыландыру

А 1 2 3 4 5 6 7

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Мемлекеттік-жекешелік әріптестік есебінен азаматтық жоғары оқу орнының 
қызметін қаржыландыру туралы мәліметтер" 
(Индекс: № 21-ЖО, кезеңділігі – жылдық)

Қазақстан Республикасы



 
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
128 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Орта білім беретін 
ұйымдарының ақпараттандыру туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 128-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № К-1 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, "
Назарбаев зияткерлік мектептері" Дербес білім беру ұйымдары, басқа ведомствоға 
қарасты мемлекеттік ұйымдар
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Мектепке дейінгі және орта білім комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№
Көрсеткіштер 
атауы

мектептердің
саны, бірлік

барлық 
оқушылар
, адам

барлық 
мұғалімдер
, адам

ақпараттық-коммуникациондық
технологияларды оқытуда 
пайдалану бойынша біліктілігін
арттырудан өткен мұғалімдер 
саны, адам

мектептерде 
оқу үрдісінде 
қолданылатын
компьютерлік
техниканың 
жалпы саны, 
бірлік

соңғы 5 
жылда сатып 
алынған 
мектептердегі
компьютерлік
техниканың 
саны, бірлік

А В 1 2 3 4 5 6

1 облыс бойынша 
барлығы

1.1 ауылдық жерде

1.2
күндізгі  
мемлекеттік 
мектептер

1.2.1 ауылдық жерде

1.3 жеке меншік

1.3.1 ауылдық жерде

1.4 кешкі мектептер

1.4.1 ауылдық жерде



1.5 а р н а й ы  
мектептер

1.5.1 ауылдық жерде

1.6

девиантты-мінез
құлықты 
балаларға 
арналған 
мектептер

1.6.1 ауылдық жерде

1.7

ерекше режимде
ұстайтын 
арналған 
мектептер

1.7.1 ауылдық жерде

1.8

республикалық 
мектептер (
Қазақстан 
Республикасы 
Білім және 
ғ ы л ы м  
министрлігі)

1.8.1 ауылдық жерде

1.9

Қазақстан 
Республикасы 
Денсаулық 
с а қ т а у  
министрлігінің 
ведомствосына 
бағынысты 
ұйымдардың 
жанындағы 
мектептер

1.9.1 ауылдық жерде

1.10

Қазақстан 
Республикасы 
Қорғаныс 
министрлігіне 
ведомстволық 
мектептер

1.10.1 ауылдық жерде

1.11

Қазақстан 
Республикасы 
Мәдениет және 
с п о р т  
министрлігіне 
ведомстволық 
мектептер

1.11.1 ауылдық жерде

"Назарбаев 
зияткерлік 



1.12 мектептері" 
Дербес білім 
беру ұйымдары

1.12.1 ауылдық жерде

1.13

"Назарбаев 
зияткерлік 
мектептері" 
Дербес білім 
беру ұйымы 
филиалындағы 
Халықаралық 
мектеп

1.13.1 ауылдық жерде

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштер 
атауы

интерактивтік
тақталардың 
саны, бірлік

лингафонды-мультимедиалық
кабинеттердің саны, бірлік

интернетке 
к і р у  
мүмкіндігібар
мектептердің 
саны, бірлік

оның ішінде 
жылдамдығы
4 Мбит/с 
д е й і н  
интернет 
желісіне 
қосылған 
мектептердің
саны, бірлік

оныңішінде 
жылдамдығы
4 Мбит/с 
және одан 
жоғары 
интернет 
желісіне 
қосылған 
мектептердің
саны, бірлік

білім беру процесінде 
ақпараттық-коммуникациондық
технологияларды (электрондық
журналдар мен күнделіктерді) 
қолданатын мектептердің саны

А В 9 10 11 12 13 14

1 облыс бойынша 
барлығы

1.1 ауылдық жерде

1.2
күндізгі  
мемлекеттік 
мектептер

1.2.1 ауылдық жерде

1.3 жеке меншік

1.3.1 ауылдық жерде

1.4 кешкі мектептер

1.4.1 ауылдық жерде

1.5 а р н а й ы  
мектептер

1.5.1 ауылдық жерде

1.6

девиантты-мінез
құлықты 
балаларға 
арналған 
мектептер



1.6.1 ауылдық жерде

1.7

ерекше режимде
ұстайтын 
арналған 
мектептер

1.7.1 ауылдық жерде

1.8

республикалық 
мектептер (
Қазақстан 
Республикасы 
Білім және 
ғ ы л ы м  
министрлігі)

1.8.1 ауылдық жерде

1.9

Қазақстан 
Республикасы 
Денсаулық 
с а қ т а у  
министрлігінің 
ведомствосына 
бағынысты 
ұйымдардың 
жанындағы 
мектептер

1.9.1 ауылдық жерде

1.10

Қазақстан 
Республикасы 
Қорғаныс 
министрлігіне 
ведомстволық 
мектептер

1.10.1 ауылдық жерде

1.11

Қазақстан 
Республикасы 
Мәдениет және 
с п о р т  
министрлігіне 
ведомстволық 
мектептер

1.11.1 ауылдық жерде

1.12

"Назарбаев 
зияткерлік 
мектептері" 
Дербес білім 
беру ұйымдары

1.12.1 ауылдық жерде

"Назарбаев 
зияткерлік 
мектептері" 
Дербес білім 



1.13 беру ұйымы 
филиалындағы 
Халықаралық 
мектеп

1.13.1 ауылдық жерде

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Орта білім беретін ұйымдарының ақпараттандыру туралы мәліметтері" (
Индекс: № К-1, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалықбақылау:
      1 жол = ∑ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 жолдар, әрбір баған 
үшін
      8 баған = 2/5 бағанға әрбір жол үшін
      11 баған = ∑ 12, 13 бағандар, әрбір жол үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
129 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Техникалық және кәсіптік білім 
ұйымдарын ақпараттандыру туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 129-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № К-2 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары



      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Техникалық және кәсіптік білім департаменті
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№
Көрсеткіштер 
атауы

колледждердің
жалпы саны, 
бірлік

барлық 
студенттер
, адам

барлық 
педагог
кадрлар
, адам

барлық 
информатика 
оқытушылары
, адам

ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды оқытуда 
пайдалану бойынша 
біліктілігін арттырудан өткен 
педагог кадрлар саны, адам

колледждерде
оқу үрдісінде 
қолданылатын
компьютерлік
техниканың 
жалпы саны, 
бірлік

соңғы 5 жылда 
сатып алынған 
колледждердегі
компьютерлік 
техниканың 
саны

А В 1 2 3 4 5 6 7

1
о б л ы с  
бойынша 
барлығы

1.1 ауылдық 
жерде

1.2 коммуналдық

1.2.1 ауылдық 
жерде

1.3
республикалық
колледждер

1.3.1 ауылдық 
жерде

1.4 жеке меншік

1.4.1
ауылдық 
жерде

      Кестенің жалғасы

№
Көрсеткіштер 
атауы

е с е п т е н  
шығарылған 
компьютерлердің
саны, бірлік

1 
компьютерге
келетін 
студенттер 
саны, адам (
формула 
бойынша)

интерактивтік
тақталардың 
саны, бірлік

интернетке 
к і р у  
мүмкіндігі бар
колледждердің
саны, бірлік

оныңішінде 
жылдамдығы 
4 Мбит/с 
д е й і н и  
нтернет 
желісіне 
қосылған 
колледждердің
саны, бірлік

оныңішінде 
жылдамдығы 
4 Мбит/с және
одан жоғары 
интернет 
желісіне 
қосылған 
колледждердің
саны, бірлік

А В 8 9 10 11 12 13

1
о б л ы с  
бойынша 
барлығы

1.1 ауылдық 
жерде

1.2 коммуналдық

1.2.1 ауылдық 
жерде

1.3 республикалық
колледждер



1.3.1 ауылдық 
жерде

1.4 жеке меншік

1.4.1 ауылдық 
жерде

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Техникалық және кәсіптік білім ұйымдарын ақпараттандыру туралы 
мәліметтер" (Индекс: № К-2, кезеңділігі-жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 жол = ∑ 1.2, 1.3, 1.4 жолдар, әрбір баған үшін
      9 баған =2/6 баған әрбір жол үшін
      11 баған = ∑ 12, 13 бағандар, әрбір жол үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына 131 – қосымша
Приложение 131 к приказу

Министра образования и науки
Республики Казахстан

от 27 декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных
Жоғары білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан 
Республикасының
жоғары оқу орындарында оқитын шетел студенттері туралы мәліметтер (1 
тарау)
Сведения об организациях образования реализующих образовательные 
программы высшего образования
Республики Казахстан, в которых обучаются иностранные студенты (раздел 1)
Жоғары білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан 
Республикасында білім алатын



шет елдік студенттер, сонымен қатар шет елге оқуға шығатын Қазақстан 
Республикасының азаматтары
туралы маліметтер (2 тарау)
Сведения об иностранных студентах, обучающихся в Республике Казахстан, а 
также граждан Республики Казахстан, выезжающих на обучение за рубеж (
раздел 2)
в организациях образования, реализующих образовательные программы 
высшего образования

      Ескерту. 131-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
08.08.2017  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 398
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Е с е п т і  к е з е ң  2 0 _ _ - 2 0 _ _  о қ у  ж ы л ы
Отчетный период 20__-20__ учебный год
      :  №  Ж О - 2 2  н ы с а н  И н д е к с і
      :  ф о р м а  №  В П - 2 2И н д е к с
       ж ы л д ы қ  К е з е ң д і л і г і :
       г о д о в а я  П е р и о д и ч н о с т ь :
       Ж о ғ а р ы  о қ у  о р ы н д а р ыР е с п о н д е н т т е р :
       Высшие учебные заведенияРеспонденты:
       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қайда ұсынылады:
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
       в Департамент высшего и послевузовского образования Куда представляется:
Министерства образования и науки Республики Казахстан 
      :  қ а з а нТ а п с ы р у  м е р з і м і
       о к т я б р ьС р о к  п р е д с т а в л е н и я :
                                                                                                            1 тарау       раздел 1

№

Жоғары оқу 
орнының 
орыс тіліндегі
толық атауы
Полное 
наименование
высшего 
учебного 
заведения на 
русском 
языке

жоғары оқу 
о р н ы н ы ң  
мемлекеттік тілдегі 
толық атауы полное 
наименование 
высшего учебного 
заведения на 
государственном 
языке

жоғары оқу 
орнының 
латиницадағы 
толық атауы 
п о л н о е  
наименование 
высшего  
учебного 
заведения на 
латинице

орыс тіліндегі
қысқартылған
а т а у ы  
сокращенное 
название на 
русском 
языке

мемлекеттік 
тілдегі қысқаша 
а т а у ы  
сокращенное 
название на 
государственном
языке

латиницадағы
қысқаша 
а т а у ы
сокращенное 
название на 
латинице

А 1 2 3 4 5 6



Тіркеу нөмірі 
Регистрационный
номер

қайта тіркеу 
куні дата 
перерегистрации

ұ й ы м  
нысаны1 
ф о р м а  
организации1

м е н ш і к  
нысаны2 
ф о р м а  
собственности2

мемлекеттік 
м ә н і  
государственная
принадлежность

лицензия
нөмірі 
номер 
лицензии

мемлекет 
государство

облыс
область, 
провинция

7 8 9 10 11 12 13 14

Аудан
Район

елді-мекен населенный
пункт

көше шағын 
а у д а н
у л и ц а ,  
микрорайон

үй
дом

корпус
корпус

байланыс телефоны 
контактный телефон

электрондық 
п о ч т а
электронная 
почта

15 16 17 18 19 20 21

                                                            2 тарау       раздел 2

№

Латиницада 
жазылған тегі
Фамилия на 
латинице

латиницада
а т ы
и м я  
латиница

латиницада 
әкесінің аты
отчество 
латиница

кирилицада
т е г і
фамилия 
кириллица

кирилицада
а т ы
и м я  
кириллица

кирилицада 
әкесінің аты
отчество 
кириллица

туған 
к ү н і
д а т а  
рождения

жынысы
пол

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Құжаты 
бойынша 
азаматтығы
Гражданство
п о  
документу

жеке басын 
куәландыратын 
құжат түрі
вид документа 
удостоверяющего
личность

паспорт/жеке 
күәлік нөмірі 
номер паспорта/
документа 
удостоверяющего
личность

паспорт/жеке 
куәлік берілген 
күн дата выдачи 
паспорта/
документа 
удостоверяющего
личность

жеке басын 
куәландыратын 
құжаттың 
қолданылу 
м е р з і м і
срок действия 
документа 
удостоверяющего
личность

жеке басын 
куәландыратын 
құжаттың 
жай-күйі  
состояние 
документа 
удостоверяющего
личность

9 10 11 12 13 14

Ұ л т ы  (
анықтамадан 
тандау)3 
национальность
(выбор из 
справочника)3

т у ғ а н  
мемлекеті (
сөздіктен 
тандау)4 
государство 
рождения (
выбор из 
справочника
)4

туған 
облысы
область 
рождения

т у ғ а н  
елді-мекені
населенный
пункт  
рождения

тұратын 
мемлекеті (
анықтамадан
тандау)
государство 
проживания 
(выбор из 
справочника
)

тұратын 
облысы
область, 
провинция 
проживания

тұратын 
ауданы
район  
проживания

тұратын 
елді-мекені
населенный
пункт  
проживания

15 16 17 18 19 20 21 22

                                                                                                      жалғасы       продолжение
Тұратын 
көшесі, 
ш а ғ ы н  

тұратын 
корпусы

тұратын 
пәтер і  

байланыс 
телефоны 

ұялы 
телефоны

электронды 
п о ч т а



ауданы
улица ,  
микрорайон 
проживания

тұратын үйі
д о м  
проживания

корпус 
проживания

квартира 
проживания

контактный 
телефон

сотовый 
телефон

электронная
почта

білімі  
образование

23 24 25 26 27 28 29 30

О қ у  
орнының 
атауы
Нназвание
учебного 
заведения

факультет, 
мектеп факультет
школа

мамандық 
специальность

о қ у ы  
басталған 
күн дата
начала 
обучения

оқуы аяқталған 
күн  дата  
завершения
обучения

аяқтау себебі 
причина 
завершения

ескерту 
примечание

31 32 33 34 35 36 37

       Ректор ___________________________қолы ____
       подпись
          М.О Тегі, аты әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
      телефон

№ ЖО-22 Жоғары білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан 
Республикасының
жоғары оқу орындарында оқитын шетел студенттері туралы мәліметтер (1 
тарау)
Жоғары білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан 
Республикасында білім алатын шет елдік студенттер,
сонымен қатар шет елге оқуға шығатын Қазақстан Республикасының 
азаматтары
туралы маліметтер (2 тарау)" әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша 
түсініктеме

      1 - Ұйымның нысаны –Қазақстан Республикасының меншік нысандары мен түрлері 
ж і к т е у ш і с і н е  с ә й к е с  ;
      2 - Меншік нысаны –Қазақстан Республикасының меншік нысандары мен түрлері 
ж і к т е у ш і с і н е  с ә й к е с  ;
      3  -  Ұ л т ы  –  Ұ л т т а р  ж і к т е у і ш і н е  с ә й к е с  
      4 - Туылға мемлекет, тұратын мемлекет- әлем елдері жіктеуішіне сәйкес
      * - Жіктеуіштер Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 



Статистика комитетінің сайтында орналасқан (www.stat.kz).
      Осы әкімшілік есеп нысаны жоғары білімді басқарудың бірыңғай жүйесінде 
автоматтандырылған түрде жинақталады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
"Сведения об организациях образования реализующих образовательные 
программы высшего образования
Республики Казахстан, в которых обучаются иностранные студенты" (раздел 1)
"Сведения об иностранных студентах, обучающихся в Республике Казахстан, а 
также граждан Республики
Казахстан, выезжающих на обучение за рубеж в организация образования
реализующих образовательные программы высшего образования" (раздел 2) № 
ВП-22

      1 - Форма организации - в соответствии с Классификатором 
организационно-правовых форм хозяйствования Республики Казахстан;
      2 - Форма собственности - в соответствии с Классификатором форм и видов 
с о б с т в е н н о с т и  Р е с п у б л и к и  К а з а х с т а н ;
      3 - Национальность - в соответствии с Классификатором национальностей;
      4 - Государство рождения, государство проживания- в соответствии с 
К л а с с и ф и к а т о р о м  с т р а н  м и р а ;
      * - Классификаторы находятся на сайте Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан (www.stat.kz).
      Данная форма административной отчетности собирается в автоматизированном 
виде единой системы управления высшим образованием

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных
Ұлттық студенттік лига қатысатын жоғары оқу орындарының саны
Количество высших учебных заведений, участвующих в Национальной 
студенческой лиге
Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

      :  №  Ж О -  2 5  н ы с а н  И н д е к с і
      :  ф о р м а  №  В П - 2 5И н д е к с
       ж ы л д ы қ  К е з е ң д і л і г і :
       г о д о в а я  П е р и о д и ч н о с т ь :



       Ж о ғ а р ы  о қ у  о р ы н д а р ы  Р е с п о н д е н т т е р :
       Высшие учебные заведенияРеспонденты:
       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қайда ұсынылады:
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне 
       в Департамент высшего и послевузовского образования Куда представляется:
Министерства образования и науки Республики Казахстан 
      :  қ а з а нТ а п с ы р у  м е р з і м і
       о к т я б р ьС р о к  п р е д с т а в л е н и я :
      
Жолдың
№
№ 
строки
 

Жоғары оқу орнының атауы 
Наименование высшего учебного 
заведения

студенттер
с а н ы /  
Количество 
студентов

Ұлттық студенттік лига қатысатын 
с т у д е н т т е р  с а н ы
Количество студентов, участвующих в 
Национальной студенческой лиге

А 1 2 3

      ___________________________  ____Ректор қолы
       подпись
          М.О Тегі, аты әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
      телефон

№ ЖО-25 "Ұлттық студенттік лига қатысатын жоғары оқу орындарының саны"
әкімшілік есеп нысанын толтыру жөніндегі түсініктеме

      Осы әкімшілік есеп нысаны жоғары білімді басқарудың бірыңғай жүйесінде 
автоматтандырылған  түрде  жинақталады.
      1 бағанда Жоғары оқу орнының атауы көрсетіледі
      2  бағанда  студенттер  саны  көрсет ілед і
      3 бағанда Ұлттық студенттік лига қатысатын студенттер саны көрсетіледі

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
"Количество высших учебных заведений, участвующих в Национальной 
студенческой лиге" № ВП-25

      Данная форма административной отчетности собирается в автоматизированном 
виде единой системы управления высшим образованием. 
      В графе 1 указывается Наименование высшего учебного заведения.
      В графе 2 указывается Количество студентов
      В графе 3 указывается Количество студентов, участвующих в Национальной 
студенческой лиге



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных Назарбаев 
Университетінің тәжірибесін енгізетін ЖОО-лардың саны
Количество вузов, внедряющих опыт Назарбаев университета Есепті кезең 20_
_-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

      :  №  Ж О -  2 6  н ы с а н  И н д е к с і
      :  ф о р м а  №  В П - 2 6И н д е к с
       ж ы л д ы қ  К е з е ң д і л і г і :
       г о д о в а я  П е р и о д и ч н о с т ь :
       Ж о ғ а р ы  о қ у  о р ы н д а р ы  Р е с п о н д е н т т е р :
       Высшие учебные заведенияРеспонденты:
       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қайда ұсынылады:
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне 
       в Департамент высшего и послевузовского образования Куда представляется:
Министерства образования и науки Республики Казахстан 
      :  қ а з а нТ а п с ы р у  м е р з і м і
       о к т я б р ьС р о к  п р е д с т а в л е н и я :
      
Жолдың №
№ строки
 

Назарбаев Университетінің тәжірибесін енгізетін жоғары оқу орнының атауы/
Наименование высшего учебного заведения, внедряющего опыт Назарбаев университета

А 1

      ___________________________  ____ Ректор қолы
      подпись
          М.О Тегі, аты әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
      Телефон

№ ЖО-26 "Назарбаев Университетінің тәжірибесін енгізетін ЖОО-лардың саны
"
әкімшілік есеп нысанын толтыру жөніндегі түсініктеме

      Осы әкімшілік есеп нысаны жоғары білімді басқарудың бірыңғай жүйесінде 
автоматтандырылған  түрде  жинақталады.
      1 бағанда Назарбаев Университетінің тәжірибесін енгізетін жоғары оқу орнының 
атауы көрсетіледі



Пояснение по заполнению формы административной отчетности
"Количество вузов, внедряющих опыт Назарбаев университета" № ВП-26

      Данная форма административной отчетности собирается в автоматизированном 
виде единой системы управления высшим образованием. 
      В графе 1 указывается Наименование высшего учебного заведения, внедряющего 
опыт Назарбаев университета.

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных ЖОО-лардың 
жалпы санынан корпоративтік басқару органдары (байқау кеңестері, 
қамқоршылық
кеңестер және директорлар кеңесі) жұмыс істейтін ЖОО-лардың саны
Количество вузов, в которых функционируют органы корпоративного 
управления
(наблюдательные советы, попечительские советы и советы директоров), от 
общего числа вузов
Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

      :  №  Ж О  -  2 7  н ы с а н  И н д е к с і
      :  ф о р м а  №  В П - 2 7И н д е к с
       ж ы л д ы қ  К е з е ң д і л і г і :
       г о д о в а я  П е р и о д и ч н о с т ь :
       Ж о ғ а р ы  о қ у  о р ы н д а р ы  Р е с п о н д е н т т е р :
       Высшие учебные заведенияРеспонденты:
       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қайда ұсынылады:
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне 
       в Департамент высшего и послевузовского образования Куда представляется:
Министерства образования и науки Республики Казахстан 
      :  қ а з а нТ а п с ы р у  м е р з і м і
       о к т я б р ьС р о к  п р е д с т а в л е н и я :
      
Жолдың
№
№ 
строки
 

 
Корпоративтік басқару органдары жұмыс 
істейтін жоғары оқу орнының атауы/
Наименование высшего учебного заведения, в 
котором функционируют органы 
корпоративного управления

Байқау кеңесі
Наблюдательный
совет

Қамқоршылық 
к е ң е с і
Попечительский
совет

Директорлар
кеңес і
С о в е т  
директоров

А 1 2 3 4



      ___________________________  ____ Ректор қолы
       подпись
          М.О Тегі, аты әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
      телефон

№ ЖО-27 "ЖОО-лардың жалпы санынан корпоративтік басқару органдары (
байқау кеңестері,
қамқоршылық кеңестер және директорлар кеңесі) жұмыс істейтін ЖОО-лардың
саны"
әкімшілік есеп нысанын толтыру жөніндегі түсініктеме

      Осы әкімшілік есеп нысаны жоғары білімді басқарудың бірыңғай жүйесінде 
автоматтандырылған  түрде  жинақталады.
      Ж О О  –  ж о ғ а р ғ ы  о к у  о р ы н ы
      1 графада Корпоративтік басқару органдары жұмыс істейтін жоғары оқу орнының 
а т а у ы  к ө р с е т і л е д і
      2  г р а ф а д а  Б а й қ а у  к е ң е с і  к ө р с е т і л е д і
      3  графада Қамқоршылық кеңесі  көрсетіледі
      4 графада Директорлар кеңесі көрсетіледі

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
"Количество вузов, в которых функционируют органы корпоративного 
управления
(наблюдательные советы, попечительские советы и советы директоров), от 
общего числа вузов" № ВП-27

      Данная форма административной отчетности собирается в автоматизированном 
виде единой системы управления высшим образованием. 
      В У З  –  в ы с ш е е  у ч е б н о е  з а в е д е н и е
      В графе 1 указывается Наименование высшего учебного заведения, в котором 
функционируют органы корпоративного управления.
      В графе 2 указывается Наблюдательный совет 
      В графе 3 указывается Попечительский совет
      В графе 4 указывается Совет директоров

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных



Білім беру қажеттіліктері ерекше студенттерді оқыту үшін тең жағдайлар мен 
кедергісіз қолжетімділік
жасаған жоғары оқу орындарының желісі, контингенті
Сеть, контингент высших учебных заведений, создавших равные условия и 
безбарьерный доступ для обучения студентов
с особыми образовательными потребностями
Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

      :  №  Ж О  –  2 8  н ы с а н  И н д е к с і
      :  ф о р м а  №  В П - 2 8И н д е к с
       ж ы л д ы қ  К е з е ң д і л і г і :
       г о д о в а я  П е р и о д и ч н о с т ь :
       Ж о ғ а р ы  о қ у  о р ы н д а р ы  Р е с п о н д е н т т е р :
       Высшие учебные заведенияРеспонденты:
       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қайда ұсынылады:
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне 
       в Департамент высшего и послевузовского образования Куда представляется:
Министерства образования и науки Республики Казахстан 
      :  қ а з а нТ а п с ы р у  м е р з і м і
       октябрьСрок представления:

Жолдың
№
№ 
строки
 

Жоғары оқу 
орнының 
а т а у ы  
Наименование
высшего 
учебного 
заведения

студенттер
саны/  
количество
студентов

Мамандығын 
көрсете отырып 
білім беру 
қажеттіліктері 
е р е к ш е  
студенттердің 
саны (оның ішінде 
қанша студент 
мүгедектер, 
топтың түрін 
көрсету) /
Количество
студентов с 
о с о б ы м и  
образовательными 
потребностями с 
указанием 
специальностей
(из них, сколько 
студентов имеют 
инвалидность, 
указать группы)

Білім беру қажеттіліктері 
оқыту үшін тең жағдайлар 
мен кедергісіз  
қолжетімділік жасаған үшін
іс-шаралар саны (пандустар,
арнайы жабдықтау, 
лифтілер ,  оқу  
бағдарламалары, ПОӘК,
ақпараттық және 
кітапханалық ресурстармен 
және т.б.қамтамасыз ету )/
Количество мероприятий по
созданию равных условий и
безбарьерный доступ (
пандусы, подъемники, 
лифты, учебные программы
, УМКД, обеспечение 
информационными и 
библиотечными ресурсами 
и др.)

О қ у  
бағдарламаларының
және *ПОӘК саны (
мамандықтың 
немесе білім беру 
бағдарламасының 
а т а у ы ) /
Количество 
учебных программ 
и  * У М К Д  (
наименование 
специальности или 
образовательной 
программы)

А 1 2 3 4 5



      ___________________________  ____ Ректор қолы
       подпись
          М.О Тегі, аты әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
      телефон

№ ЖО-28 "Білім беру қажеттіліктері ерекше студенттерді оқыту үшін тең 
жағдайлар мен кедергісіз қолжетімділік
жасаған жоғары оқу орындарының желісі, контингенті"
әкімшілік есеп нысанын толтыру жөніндегі түсініктеме

      Осы әкімшілік есеп нысаны жоғары білімді басқарудың бірыңғай жүйесінде 
автоматтандырылған  түрде  жинақталады.
      1 бағанда Жоғары оқу орнының атауы көрсетіледі
      2  бағанда  студенттер  саны  көрсет ілед і
      3 бағанда Мамандығын көрсете отырып білім беру қажеттіліктері ерекше 
студенттердің саны (оның ішінде қанша студент мүгедектер, топтың түрін көрсету) 
к ө р с е т і л е д і
      4 бағанда Білім беру қажеттіліктері оқыту үшін тең жағдайлар мен кедергісіз 
қолжетімділік жасаған үшін іс-шаралар саны (пандустар, арнайы жабдықтау, лифтілер, 
оқу бағдарламалары, ПОӘК,ақпараттық және кітапханалық ресурстармен және 
т . б . қ а м т а м а с ы з  е т у )  к ө р с е т і л е д і
      5 бағанда Оқу бағдарламаларының және *ПОӘК саны (мамандықтың немесе білім 
беру бағдарламасының атауы) көрсетіледі

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
"Сеть, контингент высших учебных заведений, создавших равные условия и 
безбарьерный доступ для обучения студентов с особыми образовательными
потребностями" № ВП-28

      Данная форма административной отчетности собирается в автоматизированном 
виде единой системы управления высшим образованием. 
      В графе 1 указывается Наименование высшего учебного заведения.
      В графе 2 указывается количество студентов
      В графе 3 указывается Количество студентов с особыми образовательными 
потребностями с  указанием специальностей
      (из них, сколько студентов имеют инвалидность, указать группы)
      В графе 4 указывается Количество мероприятий по созданию равных условий и 
безбарьерный доступ (пандусы, подъемники, лифты, учебные программы, УМКД, 



обеспечение информационными и библиотечными ресурсами и др.)
      В графе 5 указывается Количество учебных программ и *УМКД (наименование 
специальности или образовательной программы).

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных Салалық 
шеңберлер мен кәсіптік стандарттар негізінде әзірленген білім беру 
бағдарламалар туралы мәліметтер
Сведения по образовательным программам, разработанных на основе 
отраслевых рамок
и профессиональных стандартов
Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

      :  №  Ж О -  2 9  н ы с а н  И н д е к с і
      :  ф о р м а  №  В П - 2 9И н д е к с
       ж ы л д ы қ  е з е ң д і л і г і :
       г о д о в а я  П е р и о д и ч н о с т ь :
       Ж о ғ а р ы  о қ у  о р ы н д а р ы  Р е с п о н д е н т т е р :
       Высшие учебные заведенияРеспонденты:
       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қайда ұсынылады:
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне 
       в Департамент высшего и послевузовского образования Куда представляется:
Министерства образования и науки Республики Казахстан 
      :  қ а з а нТ а п с ы р у  м е р з і м і
       октябрьСрок представления:

Жолдың
№
№ 
строки
 

Жоғары оқу 
орнының 
а т а у ы  
Наименование
высшего 
учебного 
заведения

Мамандық 
а т а у ы /  
Наименование
специальности

Салалық шеңберлер мен кәсіптік 
стандарттар негізінде әзірленген білім 
беру бағдарламаның атауы/ Наименование
образовательной программы, 
разработанной на основе отраслевой 
рамки или профессиоанльного стандарта

Бекітілген салалық 
біліктілік шеңбері 
немесе кәсіптік 
стандарт атауы (
бұйрық № және 
бекітілген күні)/
Наименование 
утвержденной 
отраслевой рамки 
квалификации или 
профессионального 
стандарта (№ и дата 
приказа)

А 1 2 3 4



      ___________________________  ____ Ректор қолы
       подпись
          М.О Тегі, аты әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
      телефон

№ ЖО-29 "Салалық шеңберлер мен кәсіптік стандарттар негізінде әзірленген 
білім беру бағдарламалар туралы
мәліметтер" әкімшілік есеп нысанын толтыру жөніндегі түсініктеме

      Осы әкімшілік есеп нысаны жоғары білімді басқарудың бірыңғай жүйесінде 
автоматтандырылған  түрде  жинақталады.
      1 бағанда Жоғары оқу орнының атауы көрсетіледі
      2  б а ғ а н д а  М а м а н д ы қ  а т а у ы  к ө р с е т і л е д і
      3 бағанда Салалық шеңберлер мен кәсіптік стандарттар негізінде әзірленген білім 
б е р у  б а ғ д а р л а м а н ы ң  а т а у ы  к ө р с е т і л е д і
      4 бағанда Бекітілген салалық біліктілік шеңбері немесе кәсіптік стандарт атауы (
бұйрық № және бекітілген күні)көрсетіледі

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
"Сведения по образовательным программам, разработанных на основе 
отраслевых рамок
и профессиональных стандартов" № ВП-29

      Данная форма административной отчетности собирается в автоматизированном 
виде единой системы управления высшим образованием. 
      В графе 1 указывается Наименование высшего учебного заведения.
      В графе 2 указывается Наименование специальности
      В графе 3 указывается Наименование образовательной программы, разработанной 
на основе отраслевой рамки или профессиоанльного стандарта 
      В графе 4 указывается Наименование утвержденной отраслевой рамки 
квалификации или профессионального стандарта (№ и дата приказа)

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных Шетелдік 
сарапшылармен бірлесіп ИИДМБ шеңберінде әзірленген
жаңа білім беру бағдарламаларының саны
Количество новых образовательных программ, в том числе разработанных
в рамках ГПИИР совместно с зарубежными экспертами



Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

      :  №  Ж О -  3 0  н ы с а н  И н д е к с і
      :  ф о р м а  №  В П - 3 0И н д е к с
       ж ы л д ы қ  К е з е ң д і л і г і :
       г о д о в а я  П е р и о д и ч н о с т ь :
       Ж о ғ а р ы  о қ у  о р ы н д а р ы  Р е с п о н д е н т т е р :
       Высшие учебные заведенияРеспонденты:
       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қайда ұсынылады:
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне 
       в Департамент высшего и послевузовского образования Куда представляется:
Министерства образования и науки Республики Казахстан 
      :  қ а з а нТ а п с ы р у  м е р з і м і
       октябрьСрок представления:

Жолдың
№
№ 
строки
 

Жоғары оқу орнының 
атауы Наименование 
высшего учебного 
заведения

Мамандық 
а т а у ы /  
Наименование
специальности

ИИДМБ білім 
б е р у  
бағдарламасының
а т а у ы /
Наименование 
образовательной 
программы 
ГПИИР

*ИИДМБ білім беру бағдарламасын 
әзірлеуге қатысқан шетелдік 
сарапшының аты-жөні, лауазымы, 
ж ұ м ы с  о р н ы /
ФИО, должность, место работы 
зарубежного эксперта, принявшего 
участие в разработке образовательной 
программы *ГПИИР

А 1 2 3 4

      ___________________________  ____ Ректор қолы
       подпись
          М.О Тегі, аты әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
      Телефон

№ ЖО-30 "Шетелдік сарапшылармен бірлесіп ИИДМБ шеңберінде әзірленген
жаңа білім беру бағдарламаларының саны"
әкімшілік есеп нысанын толтыру жөніндегі түсініктеме

      Осы әкімшілік есеп нысаны жоғары білімді басқарудың бірыңғай жүйесінде 
автоматтандырылған  түрде  жинақталады.
      *ИИДМБ - индустриялық-инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы
      1 бағанда Жоғары оқу орнының атауы көрсетіледі
      2  б а ғ а н д а  М а м а н д ы қ  а т а у ы  к ө р с е т і л е д і
      3 бағанда ИИДМБ білім беру бағдарламасының атауы көрсетіледі



      4 бағанда ИИДМБ білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатысқан шетелдік 
сарапшының аты-жөні, лауазымы, жұмыс орны көрсетіледі

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
"Количество новых образовательных программ, в том числе разработанных 
в рамках ГПИИР совместно с зарубежными экспертами" № ВП-30

      Данная форма административной отчетности собирается в автоматизированном 
виде единой системы управления высшим образованием. 
      *ГПИИР - Государственная программа индустриально-инновационного развития
      В графе 1 указывается Наименование высшего учебного заведения.
      В графе 2 указывается Наименование специальности
      В графе 3 указывается Наименование образовательной программы ГПИИР
      В графе 4 указывается ФИО, должность, место работы зарубежного эксперта, 
принявшего участие в разработке образовательной программы ГПИИР

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
132- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Білім беру ұйымдарына 
жұмсалатын шығыстар (бюджеттік қаражат) туралы мәліметтер Әкімшілік 
деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz 
сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ жыл

      Ескерту. 132-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № Қ-1 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Бюджеттік жоспарлау департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қаңтар

Мектепке дейінгі білімге 
жұмсалатын шығыстар, мың теңге

жалпы орта білімге жұмсалатын 
шығыстар, мың теңге

қосымша білім беруге 
жұмсалатын шығыстар, мың теңге

техникалық және кәсіптік білім 
беруге жұмсалатын шығыстар, 
мың теңге



№ барлығы оның ішінде оның ішінде барлығы оның ішінде барлығы оның ішінде

мемлекеттік
ұйымдарда

жекеменшік
ұйымдарда

барлығы
мемлекеттік
ұйымдарда

жекеменшік
ұйымдарда

мемлекеттік
ұйымдарда

жекеменшік
ұйымдарда

мемлекеттік
ұйымдарда

 
А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Білім беру ұйымдарына жұмсалатын шығыстар (бюджеттік қаражат) туралы 
мәліметтер" (Индекс: № Қ-1, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2 - 3 бағандар;
      4 баған = ∑ 5 - 6 бағандар;
      7 баған = ∑ 8 - 9 бағандар;
      10 баған = ∑ 11 - 12 бағандар.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
133- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жалпы орта білімнің жаппай 
оқыту қоры бойынша жұмсалатын шығындар туралы мәліметтер Әкімшілік 
деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz 
сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ жыл

      Ескерту. 133-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № Қ-2 нысан
      Кезеңділігі: жылдық



      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Бюджеттік жоспарлау департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қаңтар

№ Барлығы
қалалық жер ауылдық жер

бюджет қаражаты 
есебінен, мың теңге

бюджеттен тыс қаражат
есебінен, мың теңге

Бюджет қаражаты 
есебінен, мың теңге

бюджеттен тыс қаражат
есебінен, мың теңге

А 1 2 3 4 5

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жалпы орта білімнің жаппай оқыту қоры бойынша жұмсалатын шығындар 
туралы мәліметтер" (Индекс: № Қ-2, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2 - 5 бағандар.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
134- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Білім беру ұйымдарына 
жұмсалатын күрделі сипаттағы шығындардың көлемі туралы мәліметтер 
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ жыл

      Ескерту. 134-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № Қ-3 нысан
      Кезеңділігі: жылдық



      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Бюджеттік жоспарлау департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қаңтар

№
Көрсеткіштердің
атауы

мектепке дейінгі 
білімге жалпы орта білімге

қосымша білім 
беруге

техникалық және 
кәсіптік білім беру 
ұйымдарына

бюджет 
қаражаты
есебінен,
м ы ң  
теңге

бюджеттен
т ы с  
қаражат 
есебінен, 
мың теңге

бюджет 
қаражаты
есебінен,
м ы ң  
теңге

бюджеттен
т ы с  
қаражат 
есебінен, 
мың теңге

бюджет 
қаражаты
есебінен,
м ы ң  
теңге

бюджеттен
т ы с  
қаражат 
есебінен, 
мың теңге

бюджет 
қаражаты
есебінен,
м ы ң  
теңге

бюджеттен
т ы с  
қаражат 
есебінен, 
мың теңге

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

 
1

О б л ы с /  
Нұр-Сұлтан, 
Алматы және 
Шымкент 
қалалары, 
бойынша 
барлығы

 
2

Күрделі жөндеу

 
3

Н е г і з г і  
қаражатты 
иемдену

4 Кұрылыс

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Білім беру ұйымдарына жұмсалатын күрделі сипаттағы шығындардың көлемі 
туралы мәліметтер" (Индекс: № Қ-3, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық –логикалық бақылау:
      1 жол = ∑ 2-4 жолдар, әрбір бағандар үшін.

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің



 2012 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 570 бұйрығына

135- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Білім беру ұйымдағы 
жұмсалатын ақылы қызметтердің көлемі туралы мәліметтер Әкімшілік 
деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz 
сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ жыл

      Ескерту. 135-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № Қ-4 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Бюджеттік жоспарлау департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қаңтар

№
Көрсеткіштердің
атауы

мектепке дейінгі 
ұйымдарда

жалпы орта білім беру 
ұйымдарында

қосымша білім беру 
ұйымдарында

техникалық және 
кәсіптік білім беру 
ұйымдарында

мемлекеттік
ұйымдарда

ж е к е  
меншік 
ұйымдарда

мемлекеттік
ұйымдарда

ж е к е  
меншік 
ұйымдарда

мемлекеттік
ұйымдарда

ж е к е  
меншік 
ұйымдарда

мемлекеттік
ұйымдарда

ж е к е  
меншік 
ұйымдарда

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

 
1

Білім беру 
қызметі, мың 
теңге

2
Ата-ана төлемі, 
мың теңге

 
3

Ата-ана  
төлемінің 
орташа өлшемі, 
мың теңге

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы



Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Мемлекеттік білім беруұйымдағы жұмсалатын ақылы қызметтердің көлемі 
туралы мәліметтер" 
(Индекс: № Қ-4, кезеңділігі –жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
136- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Білім беру ұйымдарындағы 
педагог қызметкерлердің орташа айлық жалақысы туралы мәліметтер 
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ жыл

      Ескерту. 136-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № Қ-5 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Бюджеттік жоспарлау департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қаңтар

№
Көрсеткіштердің
атауы

мектепке дейінгі 
ұйымдарда

жалпы орта білім беру 
ұйымдарында

қосымша білім беру 
ұйымдарында

техникалық және 
кәсіптік білім беру 
ұйымдарында

мемлекеттік
ұйымдарда

ж е к е  
меншік 
ұйымдарда

мемлекеттік
ұйымдарда

ж е к е  
меншік 
ұйымдарда

мемлекеттік
ұйымдарда

ж е к е  
меншік 
ұйымдарда

мемлекеттік
ұйымдарда

ж е к е  
меншік 
ұйымдарда

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

 
1

Мөлшерлеме 
с а н ы  (
тәрбиешілер, 
педагогтар), 
бірлік



2
Айлық еңбекақы
төлеу қоры (
тәрбиешілер, 
педагогтар), 
мың теңге

 
3

Бір айдағы 
орташа айлық 
мөлшері (
тәрбиешілер, 
педагогтар), 
мың теңге

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Білім беру ұйымдарындағы педагог қызметкерлердің орташа айлық жалақысы 
туралы мәліметтер" (Индекс: № Қ-5, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
 3 жол = 2 жол / 1 жолға, әрбір баған үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына 137 – қосымша
Приложение 137 к приказу

Министра образования и науки
Республики Казахстан

от 27 декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беру мектептердегі қызығушылығы бойынша
спорт секцияларына және үйірмелерге қатысатын балалар туралы мәліметтер
Сведения о посещении учащимися спортивных секций и кружков
по интересам в дневных государственных общеобразовательных школах



      Ескерту. 137-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
08.08.2017  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 398
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

      :  №  П - 3 9  н ы с а н  И н д е к с і
      :  ф о р м а  №  П - 3 9  И н д е к с
      
       ж ы л д ы қ  К е з е ң д і л і г і :
       г о д о в а я  П е р и о д и ч н о с т ь :
      
       Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім Респонденттер:
б а с қ а р м а л а р ы
       Управления образования акиматов областей, городов Астана, АлматыРеспонденты:
      
      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қайда ұсынылады: 
Мектепке дейінгі және орта білім департаментіне 
      в Департамент дошкольного и среднего образования Куда представляется: 
Министерства образования и науки Республики Казахстан
      
      :  қ а з а нТ а п с ы р у  м е р з і м і
       октябрьСрок представления:

Көрсеткіштер 
а т а у ы
Наименование
показателей

барлығы
всего

о н ы ң  і ш і н д е  с п о р т  с е к ц и я л а р ы
из них спортивные секции

волейболдық
волейбольные

баскетболдық
баскетбольные

футболдық
футбольные

теннис
теннис

шаңғы 
тебу 
спорты
лыжный
спорт

коньки тебу 
с п о р т ы
конькобежный
спорт

күрес (
барлық
түрлері
)
борьба
(все 
виды)

ұлттық 
ойындар
национальные
игры

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

үйірмелер 
с а н ы  (
секциялар), 
б і р л і к
количество 
кружков (
секций), ед.

оның ішінде 
ауылдық 
ж е р д е



из них в 
сельской 
местности

ақысыз  
үйірмелер 
с а н ы  (
секциялар), 
б і р л і к
количество 
бесплатных 
кружков (
секций), ед.

оқушылар 
саны, адам
количество 
учащихся, чел
.

оның ішінде 
ауылдық 
ж е р д е
из них в 
сельской 
местности

оның ішінде 
қыздар,
и з  н и х  
девочек

оның ішінде 
қазақ тілінде 
оқитын,
и з  н и х  
обучаются на 
казахском 
языке

       Білім басқармасының басшысы
       Руководитель Управления образования _________________ қолы ____ 
      подпись 
      М.О. Тегі, Аты және Әкесінің аты (болған жағдайда) 
      М.П Фамилия, Имя и Отчество (при наличии)
      телефон

№ П-39 "Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беру мектептердегі қызығушылығы
бойынша спорт секцияларына және үйірмелерге қатысатын балалар туралы 
мәліметтер"
әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша түсініктеме



      1. № П-39 "Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беру мектептердегі қызығушылығы 
бойынша спорт секцияларына және үйірмелерге қатысатын балалар туралы мәліметтер
" әкімшілік есеп беру нысандарының статистикалық көрсеткіштерін енгізу 
www.e.edu.kz сайтында орналасқан "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асады.

      2. Арифметико-логикалық бақылау:
      1 баған =

2-11 бағандар, әрбір жол үшін
      12 баған =

13-21 бағандар, әрбір жол үшін.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
"Сведения о посещении учащимися спортивных секций и кружков
по интересам в дневных государственных общеобразовательных школах" № П-
39

      1. Внесение статистических данных показателей формы административной 
отчетности "Сведения о посещении учащимися спортивных секций и кружков по 
интересам в дневных государственных общеобразовательных школах" № П-39 
осуществляется в ИС "Национальная образовательная база данных", размещенной на 
сайте www.e.edu.kz.

      2. Арифметико-логический контроль:
      графа 1 =

граф 2-11 для каждой строки
      графа 12 =

граф 13-21 для каждой строки.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
138- қосымша



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Күрделі шығындарды 
есептемегенде жылына білім беру ұйымдарында 1 оқушыға кететін орташа 
шығыс туралы мәліметтер (мемлекеттік тапсырыс) Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ жыл

      Ескерту. 138-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № Қ-6 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Бюджеттік жоспарлау департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қаңтар

№ Көрсеткіштердің
атауы

мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында жалпы орта білім беру ұйымдарында

барлығы
қалалық жер ауылдық жер

барлығы
қалалық жер ауылдық жер

мемлекеттік
ұйымдарда

жекеменшік
ұйымдарда

мемлекеттік
ұйымдарда

жекеменшік
ұйымдарда

мемлекеттік
ұйымдарда

жекеменшік
ұйымдарда

мемлекеттік
ұйымдарда

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
контингент, 
адам

2

оқу және 
тәрбиеге 
жұмсалатын 
шығыс, мың 
теңге

 
3

1 оқушыға 
кететін орташа 
шығыс, мың 
теңге

      жалғасы
қосымша білім беру ұйымдарында техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында

барлығы
қалалық жер ауылдық жер

барлығы
қалалық жер ауылдық жер

мемлекеттік
ұйымдарда

жекеменшік
ұйымдарда

мемлекеттік
ұйымдарда

жекеменшік
ұйымдарда

мемлекеттік
ұйымдарда

жекеменшік
ұйымдарда

мемлекеттік
ұйымдарда

жекеменшік
ұйымдарда

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Күрделі шығындарды есептемегенде жылына білім беру ұйымдарында 1 
оқушыға кететін орташа шығыс туралы мәліметтер (мемлекеттік тапсырыс)" (
Индекс: № Қ-6, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 оқушыға кететінорташа шығыс = оқу және тәрбиеге жұмсалатын шығыс 2 жол / 
контингент 1 жол
      1 баған = ∑ 2-5 бағандар, әрбір жол үшін
      6 баған = ∑ 7-10 бағандар
      11 баған = ∑ 12-15 бағандар
      16 баған = ∑ 17-20 бағандар.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
139- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Мемлекеттік жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білімге жұмсалатын шығыстар туралы мәліметтер 
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ жыл

      Ескерту. 139-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № Қ-7 нысан
      Кезеңділігі: жылдық



      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, 
басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Бюджеттік жоспарлау департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қаңтар

№ Қаржы-экономикалық көрсеткіштер барлығы

соның ішінде, 
дереккөзі бойынша

бюджет 
қаражаты

бюджеттен 
т ы с  
қаражат

А Б 1 2 3

1
мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімге 
жұмсалатын шығыстар, мың теңге, оның ішінде:

1.1 материалдық-техникалық жабдықтауға кеткен шығындар

1.2 еңбек ақысын төлеу қоры бойынша шығындар

2 бакалавриат бағдарламасы бойынша оқитындардың орташа жылдық 
контингенті, адам

3 магистратура бағдарламасы бойынша оқитындардың орташа жылдық
контингенті, адам

4 докторантура бағдарламасы бойынша оқитындардың орташа жылдық
контингенті, адам

х

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімге жұмсалатын 
шығыстар туралы мәліметтер" (Индекс: № Қ-7, кезеңділігі –жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 2-3 бағандар, әрбір жол үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
141- қосымша



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар есебінен білім беру ұйымдары 
бітірушілерінің жұмысқа орналасу мен қамту туралы мәліметтер. Жазғы 
демалыс және сауықтырумен қамтылған қиын өмір жағдайындағы балалар 
туралы мәліметтер. Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 _
_ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 141-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 2 - ҚҚ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Балалардың құқықтарын қорғау комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштердің
атауы

барлық 
бітірушілер
, адам

соның ішінде,адам
9-сынып бітірушілерінің жұмысқа орналасуы, адам

оқуларын жалғастыруда 4-6 бағандарда көрсетілмеген себептер

9-сынып 
бітірушілері

11-сынып 
бітірушілері
, адам

мектептегі
1 0  -  
сыныпта

колледжде курстарда жұмыс
істейді

мүгедектік 
ресімдегендер

сотталғандар

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 барлығы

1.1

қамқоршылық 
ж ә н е  
қорғаншылық 
бойынша

1.2 патронаттық 
тәрбиедегілер

1.3
б а л а н ы  
қабылдайтын 
отбасында

1.4

о т б а с ы  
негізіндегі 
о т б а с ы  
үлгісіндегі 
балалар  
үйлерінде



1.5 білім беру 
жүйесіндегі 
ұйымдардағы

      Кестенің жалғасы

№ Көрсеткіштердің
атауы

11-сынып бітірушілерінің жұмысқа орналасуы,адам

оқуларын жалғастыруда 13-15 бағандарда көрсетілмеген себептер

колледжде
жоғары оқу 
орындарында

курстарда
жұмыс
істейді

мүгедектік 
ресімдегендер

сотталғандар

Қазақстан 
Республикасынан
тыс жерге 
кеткендер

қайтыс 
болғандар

А Б 13 14 15 16 17 18 19 20

1 барлығы

1.1

қамқоршылық 
ж ә н е  
қорғаншылық 
бойынша

1.2 патронаттық 
тәрбиедегілер

1.3
б а л а н ы  
қабылдайтын 
отбасында

1.4

о т б а с ы  
негізіндегі 
о т б а с ы  
үлгісіндегі 
балалар  
үйлерінде

1.5
білім беру 
жүйесіндегі 
ұйымдардағы

      2 - бөлім

Аймақ
есептік кезең (
маусым-тамыз
)

о қ у  
жылының 
соңына 1-
10 сынып 
тардың 
барлық 
оқушылары

жетім балалар мен 
ата-анасының 
қамқорлығынсыз 
қалған балалар, 
қамқоршылық, 
патронаттағы 
балалар

ерекше білім беру 
қажеттілігі бар 
балалар,

аз қамтамасыз 
етілген отбасылары 
балалары

кәмелетке  
толмағандар істері 
жөн індег і  
бөліністерде есепте 
тұрған балалар

барлығы
о н ы ң  
ішінде 
қамтылғаны

барлығы
о н ы ң  
ішінде 
қамтылғаны

барлығы
о н ы ң  
ішінде 
қамтылғаны

барлығы
о н ы ң  
ішінде 
қамтылғаны

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________



Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар есебінен 
білім беру ұйымдары бітірушілерінің жұмысқа орналасу мен қамту туралы 
мәліметтер. Жазғы демалыс және сауықтырумен қамтылған қиын өмір 
жағдайындағы балалар туралы мәліметтер" (Индекс:№ 2-ҚҚ, кезеңділігі- 
жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 бөлім
      1 баған = ∑ 2-3 бағандар;
      2 баған = ∑ 4-12, 23 бағандар;
      3 баған = ∑ 13-21, 24 бағандар;
      22 баған = ∑ 23-24 бағандар;
      1 жол = ∑ 1.1-1.5 жолдар.
      2 бөлім
      18 баған = ∑ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 бағандар;
      19 баған = ∑ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 бағандар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
142- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды тұрғын үй мен қамтамасыз 
ету туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 _
_ жыл

      Ескерту. 142-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 3-ҚҚ нысан
      Кезеңділігі: жылдық



      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Балалардың құқықтарын қорғау комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қаңтар

№
Көрсеткіштердің
атауы

барлық
балалар
, адам

бекітілген
тұрғын 
үйлері 
бар, адам

оның ішінде, бірлік: тұрғын үйге мұқтаж балалар үйлері
тәрбиеленушілерінің саны, адам

меншікқұқығы
бойынша

жалпыменшікне
үлестікменшік 
құқығында

барлық

соның ішінде

жалпы 
меншікне
үлестік 
меншік 
құқығы 
есебінен

тұрғынүйіжоқтар
есебінен

А Б 1 2 3 4 5 6 7

1
қамқоршылықта
ж ә н е  
қорғаншылықта

2
патронаттық 
тәрбиедегілер

3
б а л а н ы  
қабылдайтын 
отбасында

4

о т б а с ы  
негізіндегі 
о т б а с ы  
үлгісіндегі 
балалар  
үйлерінде

5
білім беру 
жүйесіндегі 
ұйымдардағы

6
денсаулық 
с а қ т а у  
ұйымдарындағы

7

халықты 
әлеуметтік 
қ о р ғ а у  
ұйымдарындағы

8 барлығы

      жалғасы
мұқтаждар санынан мемлекеттік тұрғын үй қорынан 
тұрғын үй алу үшін кезекке қойылды, адам

есепті кезеңде тұрғын 
үй алғандар, адам

соның ішінде 
кәмелетке толғандар, 
адамбарлық

соның ішінде

жалпы меншікне үлестік 
меншік құқығы есебінен

тұрғын үйі 
жоқтар есебінен

8 9 10 11 12



Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды тұрғын 
үй мен қамтамасыз ету бойынша мәліметтер" (Индекс: №3-ҚҚ, кезеңділігі - 
жылдық)

      1. Әкімшілік есептілік нысанын толтыру мақсатында төмендегідей анықтамалар 
қолданылады:
      Мүлiк меншiк иелерiнiң әрқайсысының меншiк құқығындағы үлестерi белгiлене 
отырып (үлестiк меншiк) немесе ондай үлестер белгiленбей (бiрлескен меншiк) ортақ 
меншiкте болуы мүмкiн. "Ортақ меншiк ұғымы мен оның пайда болу негiздерi" 
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 209-бабы (Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізіміндегі актінің тіркеу нөмірі 879, 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесi Жаршысының 1994 жылғы 23-24 
номерлерiнiң жеке қосымшасы)
      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      2 баған = ∑ 3-4 бағандар әрбір жол үшін;
      5 баған = ∑ 6-7 бағандар әрбір жол үшін;
      8 баған = ∑ 9-10 бағандар әрбір жол үшін.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
143- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Білім ұйымдары жоқ ауылдық 
елді мекендерде тұратын оқушыларды тасымалдауды ұйымдастыру туралы 
мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін 
енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер 
қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу 
жылы



      Ескерту. 143-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 4-ҚҚ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Балалардың құқығын қорғау комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№

3  к м  
қашықтықтан
алыс немесе 
е л д і  
мекендер 
арасында 
табиғи 
кедергілер 
б а р  
мектептері 
жоқ барлық 
е л д і  
мекендер, 
бірлік

ондағы 
мектеп 
жасындағы
балалар 
саны, адам

ондағы, адам

көрсетілген 
оқушыларды 
тасымалдайтын 
автокөліктерсаны
, бірлік

оның ішінде, бірлік

мектеп 
маңындағы
интернатта
тұратын 
ж ә н е  
оқитын 
балалар 
саны

туыстарының
үйінде  
тұратын 
балалар саны

пәтерлерде
тұратын 
балалар 
саны

мектепке
өздігімен
баратын 
балалар 
саны

күнделікті 
тасымалдаумен
қамтамасыз 
ет ілген  
балалар саны

 
әкімдіктің 
балансында

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

      жалғасы

есептік жылда сатып алынған 
автокөлік саны, бірлік

барлық автокөліктердің 
қажеттілігі, бірлік

оның ішінде, бірлік

ескірген автокөлікті 
ауыстыру үшін

автокөліктің 
жетіспеуіне 
байланысты

12 13 14 15

Атауы Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы 
тұлға

_______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Білім ұйымдары жоқ ауылдық елді мекендерде тұратын оқушыларға 
тасымалдауды ұйымдастыру туралы мәліметтер" (Индекс: № 4 –ҚҚ, кезеңділігі
- жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      2 баған = ∑ 3-7 бағандар;
      8 баған = ∑ 9-11 бағандар;
      13 баған = ∑ 14-15 бағандар.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
144- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жалпы білім беретін 
мектептерде білім алушыларға ыстық және буфеттік тамақ ұйымдастыру 
жөніндегі мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның 
көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім 
беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20 _
_ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 144-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 5-ҚҚ нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Балалардың құқығын қорғау комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

тегін тамақтану 
құқығына ие жеке 
санаттағы барлық 
балалар, адам
(Қазақстан 
Республикасы 
Үкіметінің 2008 
ж ы л ғ ы  2 5  
қаңтардағы N 64 "
Мемлекеттік білім 



№ Көрсеткіштердің
атауы

Интернаттық
мекемелерсіз
мектеп саны,
бірлік

ондағы 
оқушылардың
саны, адам

беру мекемелерінің
мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмек 
алуға құқығы бар 
отбасылардан, 
сондай-ақ 
мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмек 
алмайтын, жан 
басына шаққандағы
табысы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің
шамасынан төмен 
отбасылардан 
шыққан білім 
алушылары мен 
тәрбиеленушілеріне
және жетім 
балаларға, 
ата-анасының 
қамқорлығынсыз 
қалып, отбасыларда
тұратын балаларға, 
т ө т е н ш е  
жағдайлардың 
салдарынан шұғыл 
жәрдемді талап 
е т е т і н  
отбасылардан 
шыққан балаларға 
және өзге де 
санаттағы білім 
алушылар мен 
тәрбиеленушілерге 
қаржылай және 
материалдық көмек
көрсетуге бөлінетін
қаражатты 
қалыптастыру, 
жұмсау бағыты мен
оларды есепке алу 
қағидалары" 
Қаулысына сәйкес)

ыстық тамақ 
ұйымдастырылған
мектеп саны, 
бірлік

ондағы 
оқушылардың
саны, адам

тегін ыстық 
тамақтандырумен
қамтылған 
оқушылар саны, 
адам.

А Б 1 2 3 4 5 6

1

О б л ы с /  
республикалық 
маңызы бар қала
,  а стана  
бойынша 
барлығы

1.1 оның ішіңде 
ауылдық жерде

      жалғасы



№

тегін тамақтану құқығына ие 
жеке санаттағы барлық балалар
,  а д а м
(Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2008 жылғы 25 
қаңтардағы N 64 "Мемлекеттік 
білім беру мекемелерінің 
мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек алуға құқығы бар 
отбасылардан, сондай-ақ 
мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек алмайтын, жан басына 
шаққандағы табысы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің шамасынан
төмен отбасылардан шыққан 
білім алушылары мен 
тәрбиеленушілеріне және жетім
балаларға, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалып, 
отбасыларда тұратын балаларға
, төтенше жағдайлардың 
салдарынан шұғыл жәрдемді 
талап ететін отбасылардан 
шыққан балаларға және өзге де 
санаттағы білім алушылар мен 
тәрбиеленушілерге қаржылай 
және материалдық көмек 
көрсетуге бөлінетін қаражатты 
қалыптастыру, жұмсау бағыты 
мен оларды есепке алу 
қағидалары" Қаулысына сәйкес
)

о н ы ң  
ішінде 
т е г і н  
ыстық 
тамақпен 
қамтамасыз
етілгені, 
адам

1 - 4  
сыныпта 
оқитындар
саны,  
адам

о н ы ң  
ішінде 
т е г і н  
ыстық 
тамақпен 
қамтамасыз
етілгендер, 
адам

тегін тамақтану 
құқығына ие жеке 
санаттағы барлық 
балалар, адам
(Қазақстан 
Республикасы 
Үкіметінің 2008 
ж ы л ғ ы  2 5  
қаңтардағы N 64 "
Мемлекеттік білім 
беру мекемелерінің
мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмек 
алуға құқығы бар 
отбасылардан, 
сондай-ақ 
мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмек 
алмайтын, жан 
басына шаққандағы
табысы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің
шамасынан төмен 
отбасылардан 
шыққан білім 
алушылары мен 
тәрбиеленушілеріне
және жетім 
балаларға, 
ата-анасының 
қамқорлығынсыз 
қалып, отбасыларда
тұратын балаларға, 
т ө т е н ш е  
жағдайлардың 
салдарынан шұғыл 
жәрдемді талап 
е т е т і н  
отбасылардан 
шыққан балаларға 
және өзге де 
санаттағы білім 
алушылар мен 
тәрбиеленушілерге 
қаржылай және 
материалдық көмек
көрсетуге бөлінетін
қаражатты 
қалыптастыру, 
жұмсау бағыты мен
оларды есепке алу 
қағидалары" 
Қаулысына сәйкес)

о н ы ң  
ішінде 
т е г і н  
ыстық 
тамақпен 
қамтамасыз
етілгені, 
адам

А 7 8 9 10 11 12



1

1.1

      жалғасы

№

1-сыныпта
оқитындар
саны,  
адам

о н ы ң  
ішінде 
т е г і н  
ыстық 
тамақпен 
қамтамасыз
етілгендер, 
адам

тегін тамақтану 
құқығына ие жеке 
санаттағы барлық 
балалар, адам
(Қазақстан 
Республикасы 
Үкіметінің 2008 
ж ы л ғ ы  2 5  
қаңтардағы N 64 "
Мемлекеттік білім 
беру мекемелерінің
мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмек 
алуға құқығы бар 
отбасылардан, 
сондай-ақ
мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмек 
алмайтын, жан 
б а с ы н а
шаққандағы 
табысы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің
шамасынан төмен 
отбасылардан 
шыққан білім 
алушылары мен 
тәрбиеленушілеріне
және жетім 
балаларға, 
ата-анасының 
қамқорлығынсыз 
қалып, отбасыларда
тұратын балаларға, 
т ө т е н ш е  
жағдайлардың 
салдарынан шұғыл 
жәрдемді талап 
е т е т і н  
отбасылардан 
шыққан балаларға 
және өзге де 
санаттағы білім 
алушылар мен 
тәрбиеленушілерге 
қаржылай және 
материалдық көмек
көрсетуге бөлінетін
қаражатты 
қалыптастыру, 

о н ы ң  
ішінде 
т е г і н  
ыстық 
тамақпен 
қамтамасыз
етілгені, 
адам

буфетт ік  
тамақтандыру 
ұйымдастырылған
мектептер саны, 
бірлік

буфеттік  
тамақтандырумен
қамтылған 
оқушыла рсаны, 
адам

о н ы ң  
ішінде 
т е г і н  
буфеттік 
тамақпен 
қамтамасыз
етілгендер, 
адам

тегін тамақтану 
құқығына ие жеке 
санаттағы барлық 
балалар, адам
(Қазақстан 
Республикасы 
Үкіметінің 2008 
ж ы л ғ ы  2 5  
қаңтардағы N 64 "
Мемлекеттік білім 
беру мекемелерінің
мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмек 
алуға құқығы бар 
отбасылардан, 
сондай-ақ 
мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмек 
алмайтын, жан 
басына шаққандағы
табысы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің
шамасынан төмен 
отбасылардан 
шыққан білім 
алушылары мен 
тәрбиеленушілеріне
және жетім 
балаларға, 
ата-анасының 
қамқорлығынсыз 
қалып, отбасыларда
тұратын балаларға, 
т ө т е н ш е  
жағдайлардың 
салдарынан шұғыл 
жәрдемді талап 
е т е т і н  
отбасылардан 
шыққан балаларға 
және өзге де 
санаттағы білім 
алушылар мен 
тәрбиеленушілерге 
қаржылай және 
материалдық көмек
көрсетуге бөлінетін
қаражатты 
қалыптастыру, 



ж ұ м с а у
бағыты мен оларды
есепке алу 
қағидалары" 
Қаулысына сәйкес)

жұмсау бағыты мен
оларды есепке алу 
қағидалары" 
Қаулысына сәйкес)

А 13 14 15 16 17 18 19 20

1

1.1

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жалпы білім беретін мектептерде білім алушыларға ыстық және буфеттік 
тамақ ұйымдастыру туралы мәліметтер"
(Индекс: № 5-ҚҚ, кезеңділігі – жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
147- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жоғары білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының көптілде білім 
алатын студенттердің контингенті Әкімшілік деректерді жинауға арналған 
нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "
Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады 
Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 147-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № ЖО-23 нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары



      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 наурыз, 31 қазан
      1-бөлім

№
жоғары оқу 
орнының атауы білім деңгейі

күндізгі бөлім 
студенттерінің жалпы
саны

білім беру салалары бойынша ағылшын тілін 
меңгерген күндізгі бөлім студенттерінің саны

білім гуманитарлық
ғылымдар

құқық өнер

әлеуметтік 
ғылымдар, 
экономика 
және бизнес

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 барлығы

1.1 бакалавриат

1.2 магистратура

1.3 докторантура

      Кестенің жалғасы

№

білім беру салалары бойынша ағылшын тілін меңгерген күндізгі бөлім студенттерінің саны

барлығыжаратылыстану
ғылымдары

техникалық 
ғылымдар 
ж ә н е  
технологиялар

ауылшаруашылық
ғылымдары

қызмет
көрсету

әскери іс 
ж ә н е  
қауіпсіздік

денсаулық 
сақтау 
ж ә н е  
әлеуметтік 
қамтамасыз
ету

ветеринария

1 10 11 12 13 14 15 16 17

1

1.1

1.2

1.3

      2-бөлім

№

жоғары 
о қ у  
орнының
атауы

білім деңгейі
күндізгі бөлім
студенттерінің
жалпы саны

білім беру салалары бойынша ағылшын тілін меңгерген күндізгі 
бөлім студенттерінің саны

педагогикалық
ғылымдар

өнер және 
гуманитарлық
ғылымдар

әлеуметтік 
ғылымдар, 
журналистика
және ақпарат

бизнес,
басқару
және 
құқық

жаратылыстану
ғылымдары, 
математика 
ж ә н е  
статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 барлығы

1.1 бакалавриат

1.2 магистратура

1.3 докторантура

      Кестенің жалғасы
білім беру салалары бойынша ағылшын тілін меңгерген күндізгі бөлім студенттерінің саны

денсаулық 
сақтау 



№ барлығыақпараттық-коммуникациялық
технологиялар

инженерлік
, өңдеу 
ж ә н е  
құрылыс 
салалары

а у ы л  
шаруашылығы
ж ә н е  
биоресурстар

қызмет
көрсету

ұлттық 
қауіпсіздік
ж ә н е  
әскери іс

ж ә н е  
әлеуметтік 
қамтамасыз
е т у  (
медицина)

ветеринария

1 10 11 12 13 14 15 16 17

1

1.1

1.2

1.3

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жоғары білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының 
көптілде білім алатын студенттердің контингенті" (Индекс: № 23-ЖО, 
кезеңділігі – жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      17 бағана= ∑ граф 5-16 бағандар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
147- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Көптілде беретін білім аясында 
ағылшын тілде беретін профессорлық-оқытушылық құрамы туралы мәлімет 
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 147-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 24-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық



      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы:Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 наурыз, 31 қазан

№ жоғары оқу 
орнының атауы

ағылшын тілінде сабақ жүргізетін 
барлық оқытушылар

оның ішінде ағылшын тілін меңгеру 
деңгейі бойынша

А1 A2 B1 B2 C1 C2

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Көптілде беретін білім аясында ағылшын тілде беретін 
профессорлық-оқытушылық құрамы туралы мәлімет" (Индекс: № 24-ЖО, 
кезеңділігі – жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      2 бағана= ∑ граф 3-8 бағандар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
147- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ұлттық студенттік лига 
қатысатын жоғары оқу орындарының саны Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 147-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 25-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық



      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

жолдың
№

жоғары 
о қ у  
орнының
атауы

студенттер
саны

ұлттық 
студенттік
л и г а  
қатысатын
студенттер
саны

дүниежүзілік 
қ ы с қ ы  
Универсиадада
қатысатын 
студенттер 
саны

дүниежүзілік 
ж а з ғ ы  
Универсиадада
қатысатын 
студенттер 
саны

Қазақстан 
Республикасының
қ ы с қ ы  
Универсиадада 
қатысатын 
студенттер саны

Қазақстан 
Республикасының
ж а з ғ ы  
Универсиадада 
қатысатын 
студенттер саны

А 1 2 3 4 5 6 7

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Ұлттық студенттік лига қатысатын жоғары оқу орындарының саны" (Индекс: 
№ 25-ЖО, кезеңділігі – жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
147- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Назарбаев Университетінің 
тәжірибесін енгізетін ЖОО-лардың саны Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 147-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 26-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы:Жоғары оқу орындары



      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан
жолдың № Назарбаев университетінің тәжірибесін енгізетін жоғары оқу орнының атауы

А 1

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Назарбаев Университетінің тәжірибесін енгізетін ЖОО-лардың саны" (Индекс:
№ 26-ЖО, кезеңділігі – жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
147- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан ЖОО-лардың жалпы санынан 
корпоративтік басқару органдары (байқау кеңестері, қамқоршылық кеңестер 
және директорлар кеңесі) жұмыс істейтін ЖОО-лардың саны Әкімшілік 
деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz 
сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық 
жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 147-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 27-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы:Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан



жолдың
№

корпоративтік басқару органдары жұмыс істейтін 
жоғары оқу орнының атауы

байқау 
кеңесі

қамқоршылық
кеңесі

директорлар 
кеңесі

А 1 2 3 4

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"ЖОО-лардың жалпы санынан корпоративтік басқару органдары (байқау 
кеңестері, қамқоршылық кеңестер және директорлар кеңесі) жұмыс істейтін 
ЖОО-лардың саны" (Индекс: № 27-ЖО, кезеңділігі – жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
147- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Білім беру қажеттіліктері 
ерекше студенттерді оқыту үшін тең жағдайлар мен кедергісіз қолжетімділік 
жасаған жоғары оқу орындарының желісі, контингенті Әкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 147-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 28-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы:Жоғары оқу орындары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

оның ішінде 
мүгедектер

о қ у  
бағдарламаларының



жолдың
№

жоғары 
о қ у  
орнының
атауы

студенттер
саны

білім беру 
қажеттіліктері
ерекше 
студенттердің
саны

пандустар
саны

арнайы 
жабдықтау
саны

лифтілер
саны

және пәннің 
оқу-әдістемелік 
кешенінің саны (
мамандықтың 
немесе білім беру 
бағдарламасының 
атауы)

барлығы
I 
топ

II  
топ

III 
топ

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Білім беру қажеттіліктері ерекше студенттерді оқыту үшін тең жағдайлар мен 
кедергісіз қолжетімділік жасаған жоғары оқу орындарының желісі, контингенті
" (Индекс: № 28-ЖО, кезеңділігі – жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      4 баған = ∑ 5-7 бағандар

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
147- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Салалық шеңберлер мен кәсіптік
стандарттар негізінде әзірленген білім беру бағдарламалар туралы мәліметтер 
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу 
nobd.iac.kz сайтында орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы

      Ескерту. 147-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 29-ЖО нысан
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары



      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

жолдың
№

жоғары 
о қ у  
орнының 
атауы

мамандық
атауы/
оқыту 
бағыты

салалық шеңберлер мен кәсіптік
стандарттар негізінде әзірленген
білім беру бағдарламаның 
атауы

бекітілген салалық 
біліктілік шеңбері 
немесе кәсіптік 
стандарт атауы

бұйрық
№

бұйрық 
бекітілген
күні

А 1 2 3 4 5 6

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Салалық шеңберлер мен кәсіптік стандарттар негізінде әзірленген білім беру 
бағдарламалар туралы мәліметтер"
(Индекс: № 29-ЖО, кезеңділігі – жылдық)

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
147- қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Жетім балаларға және 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру 
ұйымдарының қызметкерлері туралы мәліметтер Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанның көрсеткіштерін енгізу nobd.iac.kz сайтында 
орналастырылған "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесінде 
жүзеге асырылады Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы

      Ескерту. 147-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № 8-ҚҚ нысан
      Кезеңділігі: жылдық



      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
және астана әкімдіктерінің білім басқармалары
      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Балалардың құқықтарын қорғау комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 31 қазан

№ Көрсеткіштердің
атауы

қызметкерлер
саны, адам

оның 
ішінде 
қазақтар
, адам

білімі барлар, адам педагогикалық және медициналық жұмыс
өтілі бар, адам

жоғары
техникалық
ж ә н е  
кәсіптік

жалпы
орта

3 
жылға
дейін

3-тен 
8 
жылға
дейін

8-ден 13 
жылғадейін

1 3 -
тен 18
жылға
дейін

1 8  
жылдан
және 
одан 
жоғары

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 барлығы, адам

1.1 директор, адам

1.2

директордың оқу
және тәрбие 
ж ұ м ы с ы  
жөніндегі 
орынбасары, 
адам

1.3

директордың 
шаруашылық 
ж ұ м ы с ы  
жөніндегі 
орынбасары, 
адам

1.4 тәрбиешілер, 
адам

1.5 мұғалімдер, адам

1.6
психологтар, 
адам

1.7 әлеуметтік 
педагогтер, адам

1.8 логопедтер, адам

1.9
медициналық 
қызметкерлер, 
адам

1.10
педагогикалық 
қызметкерлер, 
адам

1.11

педагогикалық 
қызметпен 
айналыспағандар
, адам

      жалғасы
соның ішінде аталған мекемеде, адам санаты, адам



3 жылға 
дейін

3-тен 8  
жылға дейін

8-ден13 
жылға дейін

13-тен18 
жылға дейін

18 жылдан және 
одан жоғары

жоғары бірінші екінші санаты
жоқ

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Атауы Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы 
тұлға

_______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 
арналған білім беру ұйымдарының қызметкерлері туралы мәліметтер" (Индекс: 
№8-ҚҚ, кезеңділігі – жылдық)

      1. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = ∑ 3-5 бағандар; ∑ 6-10 бағандар; ∑ 11-15 бағандар; ∑ 16-19 бағандар.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына 156 – қосымша
Приложение 156 к приказу

Министра образования и науки
Республики Казахстан

от 27 декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма, предназначенная для сбора административных данных Мектепке 
дейінгі ұйымдарын мемлекеттік аттестаттаудың нәтижелері туралы мәлімет
Сведения о результатах государственной аттестации дошкольных организаций



      Ескерту. 156-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
08.08.2017  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 398
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Есепті кезең 20 ___ жылдың ____ жартыжылдығы
Отчетный период ____ полугодие 20 ___ года

       №  5 - Б К  н ы с а нИ н д е к с і :
       ф о р м а  №  5 - К КИ н д е к с :
       ж а р т ы ж ы л д ы қК е з е н д і л і г і :

 п о л у г о д о в а яП е р и о д и ч н о с т ь :
       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және Респондеттер:
ғылым саласындағы бақылау комитетінің Білім саласындағы бақылау департаменттері 
       Департаменты по контролю в сфере образования Комитета по Респонденты:
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 
К а з а х с т а н
      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің БілімҚайда ұсынылады: 
с а л а с ы н д а ғ ы  б а қ ы л а у  к о м и т е т і н е
      в Комитет по контролю в сфере образования и науки Куда представляется: 
Министерства образования и науки Республики Казахстан
       1 0  қ а ң т а р ,  1 0  ш і л д еТ а п с ы р у  м е р з і м і :

 10 января, 10 июляСрок предоставления:

№

Білім беру 
ұйымының 
БСН* / БИН
* 
организации
образования

Білім беру 
ұйымының
заңды атауы /
Юридическое
название 
организации 
образования

Білім беру 
ұйымының нақты
орналасқан жері /
А д р е с  
фактического 
местонахождения
организации 
образования

Мемлекеттік аттестаттау қорытындылары /
Итоги государственной аттестации

Анықталған бұзушылықтардың 
жойылғандығын айқындау 
қорытындысы /Результаты 
изучения устранения 
выявленных нарушений

бұйрықтың
№  /  №  
приказа

бұйрықтың
күні / дата 
приказа

қызмет **
ЖМББС 
сәйкес (иә/
ж о қ )  /  
деятельность 
соответствует
**ГОСО (да/
нет)

себебі / 
причины

қабылданған
шаралар / 
принятые 
меры

бұзушылықтардың
жойылды (иә/жоқ)
/ нарушения 
устранены (да/нет)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

      Департамент басшысы 
       Руководитель департамента _________________ қолы ____
      подпись 
      М.О. Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      М.П Фамилия, имя, отчество (при наличии)
      телефон



5-БК "Мектепке дейінгі ұйымдарын мемлекеттік аттестаттаудың нәтижелері 
туралы мәлімет"
әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1 бағанда Білім беру ұйымының БСН толтырылады
      2 бағанда - Білім беру ұйымының заңды атауы толтырылады
      3 бағанда - Білім беру ұйымының нақты орналасқан жері толтырылады
      4  б а ғ а н д а  б ұ й р ы қ т ы ң  №  т о л т ы р ы л а д ы
      5  бағанда  бұйрықтың  күн і  толтырылады
      6 бағанда қызмет ЖМББС сәйкес толтырылады 
      7  б а ғ а н д а  с е б е б і  т о л т ы р ы л а д ы
      8 бағанда қабылданған шаралар толтырылады
      9 бағанда анықталған бұзушылықтардың жойылғандығын айқындау қорытындысы 
т о л т ы р ы л а д ы  ( и ә / ж о қ )
      10 бағанда анықталған бұзушылықтардың жойылғандығын айқындау қорытындысы
бойынша қабылданған шаралар толтырылады
      *БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі толтырылады.
      **ЖМББС - жалпыға міндетті білім беру стандарттары

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
"Сведения о результатах государственной аттестации дошкольных организаций
" № 5-КК

      В графе 1 указывается БИН* организации образования
      В графе 2 указывается Юридическое название организации образования
      В графе 3 указывается Адрес фактического местонахождения организации 
о б р а з о в а н и я
      В  г р а ф е  4  у к а з ы в а е т с я  №  п р и к а з а
      В  г р а ф е  5  у к а з ы в а е т с я  д а т а  п р и к а з а
      В графе 6 указывается деятельность соответствует ГОСО (да/нет)
      В  г р а ф е  7  у к а з ы в а ю т с я  п р и ч и н ы
      В  г р а ф е  8  у к а з ы в а ю т с я  п р и н я т ы е  м е р ы
      В графе 9 указываются Результаты изучения устранения выявленных нарушений (
д а / н е т )
      В графе 10 указываются принятые меры по результатам изучения устранения 
в ы я в л е н н ы х  н а р у ш е н и й
      *БИН - бизнес-идентификационный номер юридического лица. 
      **ГОСО - государственный общеобязательный стандарт образования

Қазақстан Республикасы



 
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
161 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Университеттер мен бизнестің 
ҒЗТКЖ саласындағы ынтымақтастығы туралы мәліметтер Есепті кезең 20 __ - 
20__ оқу жылы

      Ескерту. 161-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индексі: № Ғ-1 нысаны
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары, ғылыми зерттеу 
институттары
      Қайда ұсыныслады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Ғылым комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 30 маусым, 31 желтоқсан
№ Көрсеткіштер мәні

А Б 1

1 Ғылыми ұйымдардың жалпы табысындағы инновациялық және ғылыми қызметтің табыс үлесі, 
%

2 Коммерцияландыру офистер, технопарктер, бизнес-инкубаторлардың саны, бірлік

3 Бизнеспен ынтымақтастықта ғылыми қызметпен айналысатын ғалымдардың үлесі, %

4 Қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстар жалпы санында коммерциаландырылған жобалар үлесі, 
%

5 Жоғары оқу орындардың және ғылыми-зерттеу институттардың ішінде еңгізу бөлімшелердің 
саны, %

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
№ Ғ-1 "Университеттер мен бизнестің ҒЗТКЖ саласындағы ынтымақтастығы 
туралы мәліметтер" (Индекс: №8-ҚҚ, кезеңділігі – жылдық)



      1. Нысан келесі бойынша толтырылады:
      1 жолдың 1 бағанада ғылыми ұйымдардың жалпы табысындағы инновациялық және
ғылыми қызметтің табыс үлесі, %
      1 жолдың 2 бағанада коммерцияландыру офистер, технопарктер, 
бизнес-инкубаторлардың саны, бірлік
      1 жолдың 3 бағанада бизнеспен ынтымақтастықта ғылыми қызметпен айналысатын 
ғалымдардың үлесі, %
      1 жолдың 4 бағанадақолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстар жалпы санында 
коммерциаландырылған жобалар үлесі, %
      1 жолдың 5 бағанада ғылыми ұйымдар мен ғалымдар қызметінің рейтингтік 
бағалауы бойынша ғылыми ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыруы, %
      Ескерту: ҒЗТКЖ – Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 27 желтоқсандағы

№ 570 бұйрығына
162 - қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ғылыми-зерттеу 
институттарының сапасы туралы мәліметтер Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу 
жылы

      Ескерту. 162-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 
24.02.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен № 71
соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Индексі: № Ғ-2 нысаны
      Кезеңділігі: жылдық
      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Жоғары оқу орындары, ғылыми зерттеу 
институтары
      Қайда ұсыныслады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Ғылым комитетіне
      Тапсыру мерзімі: 30 маусым, 31 желтоқсан
№ Көрсеткіштер мәні

А Б 1

1 зерттеушілердің жалпы санынан зерттеушілер санының өсуі, %

2 ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер жүргізетін 35 жасқа дейінгі маман-зерттеушілердің жалпы 
санынан зерттеушілер санының үлесі, %

3 Thomson Reuters (Томсон Реутерс) и Scopus (Скопус) мәлісеттері бойынша жарияланымдардың 
жалпы санынан халықаралық журналдардағы жариялымдар санының өсуі, %

4
Ғылыми-зерттеу институттары мен мемлекеттік жоғары оқу орындарында ғылыми 
жабдықтарының жаңару коэффициенті, %



5 Ғылыми ұйымдар мен ғалымдар қызметінің рейтингтік бағалауы бойынша ғылыми ұйымдар 
қызметінің тиімділігін арттыруы, %

Атауы ___________________________________ Мекен-жайы _____________________________

Телефон _________________________________

Электронды почта мекен-жайы ______________________________________

Орындаған _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _______________________________________ _____

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) қолы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме
"Ғылыми-зерттеу институттарының сапасы туралы мәліметтер" (Индекс: № Ғ-2
, кезеңділігі – жылдық)

      1. Нысан келесі бойынша толтырылады:
      1 жолдың 1 бағанада зертеушілердің санынан жалпы зерттеушілердің өсуі 
көрсетіледі .
      1 жолдың 2 бағанада ғылыми зерттеу және әзірлеуді орындайтын 35 жас шамасына 
дейін жалпы зерттеушілердің санынан зерттеу мамандарының үлесі көрсетіледі.
      1 жолдың 3 бағанада Thomson Reuters (Томсон Реутерс) и Scopus (Скопус) 
халықаралық журналында жалпы жариялау санынан жариялаудың өсуі көрсетіледі.
      1 жолдың 4 бағанада мемлекеттік жоғары оқу орнының ғылыми жабдықтау және 
ғылыми зерттеу институттарында жаңарту коэффициенті көрсетіледі.
      1 жолдың 5 бағанада ғылыми техникалық ұйымның және ғалымдардың рейтйнгтік 
бағасына сәйкес ғылыми ұйым қызметінің өсу тиімділігі көрсетіледі.
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