
Нұр-Сұлтан қаласы Назарбаев Зияткерлік мектеп   

жанындағы жатақханадан оқушыларға орын беру тәртібі бойынша  

ата-аналарға арналған  

НҰСҚАУЛЫҚ 

 

Құрметті ата-аналар! 

 

            2020-2021 оқу жылында оқушыларға жатақханадан орын берілуі үшін 

ата-аналар өтшніші мен тиісті құжаттары 2020 жылдың 02-12 желтоқсан 

аралығында қабылданатынын хабардар етеміз. 

Казіргі эпидемиологиялық жағдайға және карантиндік шаралардың 

сақталуына байланысты құжаттарды қабылдау онлайн режимінде 

жүзеге асырылады. 

Электрондық пошта: school@ib.nis.edu.kz 
  

 

Арыз беруші заңды өкіл өтінішпен қоса келесі құжаттарды  тапсырады: 

1) туу туралы куәліктің көшірмесі, ЖСН көрсетілген туу туралы куәлікке 

қосымша беттің көшірмесі және оқушының жеке куәлігінің көшірмесі; 

2) оқушының заңды өкілдерінің жеке куәлігінің көшірмесі; 

3) egov.kz электрондық үкімет порталынан оқушының және оның заңды 

өкілдерінің тіркелген мекенжайы бойынша деректер (скриншот). Өтініш 

берілген күні сол мекен-жай бойынша тіркелгеніне кемінде 1 (бір) жыл уақыт 

өтуі керек. Бұл талап басқа қалалар мен ауылдарда тұратын оқушыға және 

оның заңды өкілдеріне қатысты.  

   Басқа жағдайларда (мекенжай бойынша тіркелгеніне 1 жылдан кем болған 

жағдайда) төмендегі құжаттарды ұсынады: 

- жұмысы ауысып, басқа жерге жақын арада көшкен жағдайда міндетті түрде 

жұмысқа қабылдау туралы бұйрық көшірмесі, жұмыс орнынан анықтама;  

- басқа да отбасылық жағдайларға байланысты басқа жерге көшкен жағдайда 

egov.kz электрондық үкімет порталының деректер базасынан растайтын 

құжаттар немесе білім алушының және оның заңды өкілдерінің нақты 

тұрғылықты жері көрсетілген кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 

анықтамасы;  

4) оқушының заңды өкілдерінің жалақысы көрсетілген жұмыс орнынан 

анықтама немесе ата-ананың (баланың заңды өкілінің) жұмыссыз ретінде 

тіркелгенін растайтын өңірдің, елді мекеннің жергілікті атқарушы органның 

анықтамасы; 
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5) заңнамада белгіленген тәртіппен соңғы 6 ай ішінде берілген бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысы қаражатының түсуі және 

қозғалысы туралы ақпарат: 

6) егер оқушы көп балалы отбасынан шыққан болса, басқа кәмелетке 

толмаған балалардың туу туралы куәлігінің көшірмесі және кәмелетке толған 

балаларына күндізгі оқу формасында оқитыны туралы оқу орнынан 

анықтама; 

7) егер оқушы немесе оқушының заңды өкілдері І, ІІ және ІІІ топтағы 

мүгедектер болып табылса, заңнамада белгіленген форма бойынша 

мүгедектігі туралы анықтама; 

8) аз қамтылған азаматтар үшін – өтініш беруші және оның отбасы заңнамада 

белгіленген тәртіппен жергілікті атқарушы органдар тарапынан мемлекеттік 

атаулы әлеуметтік көмек алатынын растайтын анықтама; 

9) ішкі істер органдары, жергілікті атқарушы органдар беретін, өтініш 

берушінің және оның отбасының қолайсыз отбасы ретінде есепке алынғанын 

растайтын анықтама (болған жағдайда); 

10) егер оқушы толық емес отбасынан шыққан жағдайда, оқушының ата-

анасының біреуінің жоқтығын растайтын құжаттардың көшірмесі (қайтыс 

болғаны туралы, некені бұзу туралы куәліктің көшірмесі, № 4 нысан). 

   

  Санитарлық-гигиеналық норма бойынша жатақханадан орын алған 

оқушылар орналату уақыты кезінде келесі медициналық 

анықтамаларды тапсырулары керек: 

1. Гельминттер жұмыртқасына нәжіс талдауы; 

2. Ішек тобына бір реттік зертханалық зерттеу талдауы; 

3. Мекен-жайы бойынша эпидемиологиялық жағдайы таза екендігі 

жөнінде учаскелік дәрігердің анықтамасы (орналасуға 3 күн қалғанда). 

      

 

 

Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің  

мекен- жайы:   Хусейн бен Талал көшесі, 19 

Байланыс телефондары:                                                                               

Қабылдау бөлмесі :   8(7172)55-80-33 

Электронды пошта: school@ib.nis.edu.kz 
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