
 

 

 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ филиалдарында оқуға үміткердің 

сауалнамасы 

Анкета 

претендента для обучения в филиалах АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

___________________________ 
Тегі/Фамилия (туу туралы куәлік немесе жеке куәлік бойынша/ 

согласно свидетельства о рождении или удостоверения личности) 

___________________________________ 
Аты/Имя Әкесінің аты/Отчество (туу туралы куәлік немесе жеке куәлік бойынша/ 

согласно свидетельства о рождении или удостоверения личности) 

 

Азаматтығы 

Гражданство 
_____________________________________________________________________ 

Туған күні 

Дата рождения 

 

_____________________________________________________________________ 

Ұлты 

Национальность 

 

_____________________________________________________________________ 

Сынып 

Класс 

 

_____________________________________________________________________ 

болжанып отырған оқу сыныбын көрсетіңіз/ 

укажите предполагаемый класс обучения 

Оқу тілі 

Язык обучения 

 

_____________________________________________________________________ 

болжанып отырған оқу тілін көрсетіңіз/ 

укажите предполагаемый язык обучения 

Қай мектептен келді 

Из какой школы 

прибыл 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Мектептің толық атауы мен қаласы/Полное наименование и город школы 

Байланыс деректері 

Контактные данные 

 

үй телефоны/ 

домашний телефон ____________________________________________________ 

 

ұялы телефоны/ 

мобильный телефон___________________________________________________ 

 

e-mail _______________________________________________________________ 

 

Төменгі кестені құжат қабылдаған қызметкер толтырады 

Данная таблица заполняется сотрудником, отвечающим за прием документов 

 
 

Ескертпелер/Замечания:____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Тексерді/Проверил ________________________________________________________________________________________              

      (Жауапты қызметкердің аты-жөні, лауазымы/Ф.И.О., должность ответственного сотрудника) 

 

Қолы/подпись ________________________   Тексерген күні/дата проверки _______________________ 

 

Табельдердің жылдық орташа балы  

Годовой средний балл табеля 

Сыныбы/ 

Класс 

Орташа балы/ 

Средний балл 

  

 



 

_______________________ 
Ата-анасының/заңды өкілдің қолы 

Подпсиь родителя/законного представителя 

Оқу барысындағы жетістіктері 

Учебные достижения 

№ Қатысқан шаралар атауы 

(олимпиадалар, 

зияткерлік марафондар, 

ғылыми жобалар, 

шығармашылық 

байқаулар және 

т.б.)/Наименование 

мероприятий 

(олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, научные 

проекты, творческие 

конкурсы и т.д.) 

Шараның өту 

деңгейі 

(мектепішілік, 

аудандық, 

облыстық 

т.с.с)/уровень 

проведения 

мероприятий 

(районный, 

областной и т.д.) 

Қатысқан 

мерзімі/ 

Период 

участия 

Пәні/ 

Предмет 

Нәтижелері 

(алған 

орны)/ 

Результаты 

(занятое 

место) 

      

      

      

      

      

 

Қосымша жүктемелері (үйірмелер, секциялар және т.б.) 

Дополнительные занятия (кружки, секции и др.) 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 

 

Ата-аналары, қамқоршылары туралы мәліметтер: 

Сведения о родителях, попечителях: 

Туысқандық 

дәрежесі/ 

Степень родства 

Аты-жөні, 

туған жылы/ 

ФИО, год рождения 

Жұмыс/оқу орны, 

қызметі/ 

Место работы/учебы, 

должность 

Мекен-жайы, үй, 

жұмыс телефоны, 

қаланың коды/ 

Домашний адрес, 

домашний и рабочий 

телефон, код 

населенного пункта 

Әкесі 

Отец 

   

Анасы 

Мать 

   

Қамқоршылары 

Попечители 

   

 



 

_______________________ 
Ата-анасының/заңды өкілдің қолы 

Подпсиь родителя/законного представителя 

Тұрғылықты орнының толық мекен-жайы 

(облыс, қала, аудан, ауыл, көше, үй, пәтер)/ 

Полный адрес места проживания (область, 

город, район, село, улица, дом, квартира) 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Тіркелген орнының толық мекен-жайы 

(облыс, қала, аудан, ауыл, көше, үй, пәтер)/ 

Полный адрес места прописки (область, 

город, район, село, улица, дом, квартира) 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Жатақхана қажет пе? (басқа жақта тұратын балаларға)/ 

Нуждаетесь ли вы в общежитии? (для иногородних детей) 

Иә/ 

Да 

 Жоқ/ 

Нет 

 

 

* Байланыс деректеріңіз өзгерген жағдайда 5 күн аралығында қабылдау комиссиясының 

мүшелерін ескерту қажет 

* В случае изменения контактных данных в течение 5 дней необходимо оповестить 

членов приемной комиссии 

 

 

Мен _____________________________________________________________________,  
 Ата-анасының/заңды өкілінің тегі, аты, әкесінің аты 

______________________________________________________________(бұдан әрі - үміткер)  
   Үміткердің тегі, аты, әкесінің аты 

ата-анасы/заңды өкілі осы сауалнамада көрсетілген барлық ақпараттың толық және нақты 

болып табылатынын растаймын.  

Біле тұра жалған немесе толық емес деректерді беру үміткердің конкурстан шығып 

қалуына, сондай-ақ тағайындалған жағдайда «Өркен» білім беру грантынан айыруға әкеп 

соғатыны маған мәлім. 

Мен төменгілермен:  

- «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымдарында дарынды 

балалардың оқуын төлеу үшін Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің-Елбасының 

«Өркен» білім беру грантын тағайындау ережесінің талаптарымен; 

- Зияткерлік мектептері оқушыларының ішкі тәртіп Ережелеріне сәйкес іскерлік, 

классикалық болып табылатын бірыңғай  мектеп формасы мен оқушылардың сыртқы 

келбетіне қойылатын талаптармен таныстым. 

Үміткерге Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің - Елбасының «Өркен» 

білім беру грантын тағайындаған жағдайда мен Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 

заңына сәйкес, Зияткерлік мектептерінде белгіленген барлық ережелерді орындауға, 

сонымен қатар, үміткердің сыртқы келбеті мен бірыңғай мектеп формасын кию 

міндеттемесіне қойылатын талаптарды орындауына кепіл беремін.  

Жоғарыда көрсетілген талаптар мен міндеттемелерді орындамаған жағдайда 

оқушының Зияткерлік мектептердің құқықтық актілерінде көрсетілген тәртіптік шараларға 

тартылуы мен оның Зияткерлік мектебінен шығарылуына дейін алып келетіні маған мәлім. 

Конкурсқа қатысу барысында Зияткерлік мектебі алған сауалнамалық деректерді, 

конкурстық іріктеу нәтижелерін конкурстық, апелляциялық комиссиялар мүшелеріне және 

шетелдік серіктестерге, мемлекеттік органдарға, сарапшыларға және өзге де мүдделі 



 

 

ұйымдарға беруге, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ интернет – ресурсында 

орналастыруға қарсы емеспін. 

 Мен үміткердің биометриялық мәліметтерін өңдеуге келісемін. 

Үміткердің конкурстық іріктеудің барлық кезеңдеріне қатысуына дербес 

жауапкершілікте боламын және үміткердің конкурстың барлық кезеңдерінен делдалдардың 

қатысуынсыз өтуіне міндеттенемін. Конкурстан өту кезінде конкурстың кезеңдерін 

ұйымдастыруға және өткізуге жауап беретін ұйымдардың қызметкерлерімен ізетті болуға 

міндеттенемін. 

 

 

Я ________________________________________________________________________, 
 Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя 

______________________________________________________________ (далее - претендент) 
Фамилия, имя отчество претендента  

подтверждаю, что вся информация, представленная в данной анкете, является полной  

и достоверной. 

Мне известно, что предоставление заведомо ложных или неполных данных ведет  

к исключению претендента из конкурса, а также к лишению образовательного гранта 

«Өркен» в случае его присуждения. 

Я ознакомлен(а) с требованиями:  

- Правил присуждения и размеров образовательного гранта Первого Президента 

Республики Казахстан - Елбасы «Өркен» для оплаты обучения одаренных детей  

в автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»; 

- к единой школьной форме и внешнему виду учащихся, для которых предусмотрен 

деловой, классический стиль согласно Правил внутреннего распорядка для учащихся 

Интеллектуальных школ.  

Я обязуюсь, в случае присуждения претенденту образовательного гранта «Өркен»,  

в соответствии с законом Республики Казахстан «Об образовании» выполнять все правила, 

установленные в Интеллектуальных школах, в том числе гарантирую соблюдение 

претендентом требований к внешнему виду и обязанности ношения единой школьной 

формы. 

Мне известно, что в случае несоблюдения вышеперечисленных требований  

и обязанностей это может повлечь за собой дисциплинарные меры в отношении учащегося, 

предусмотренные правовыми актами Интеллектуальных школ, вплоть до его отчисления из 

Интеллектуальной школы. 

Я не возражаю передаче анкетных данных претендента, результатов конкурсного 

отбора, полученных Интеллектуальной школой в ходе участия в конкурсе, членам 

конкурсной и апелляционной комиссии, зарубежным партнерам, государственным органам, 

экспертам и иным заинтересованным организациям, а также размещении результатов 

конкурсного отбора на интернет-ресурсе АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». 

Я даю согласие на обработку биометрических данных претендента. 

Я несу персональную ответственность за явку претендента на все этапы конкурсного 

отбора и обязуюсь обеспечить прохождение претендентом всех этапов конкурса 

самостоятельно, без участия посредников. При прохождении претендентом конкурса 

обязуюсь быть вежливым с сотрудниками организаций, отвечающих за организацию  

и проведение этапов конкурсного отбора.  

  

Күні _______________________________                Подпись ____________________________ 

Дата                                                                                Қолы 


