
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім 

берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына 

оқуға қабылдауға арналған қабылдау квотасының мөлшерін бекіту туралы 

Сілтеме. Тақырыпқа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 12.05.2016.№ 

288(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі) 

Іске асыру мақсатында24-1 тармақша) 4-бап және8-тармақ"Білім 

туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 26-

бабы Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Бекiтiлген мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысынан техникалық және 

кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi және жоғары бiлiм берудiң бiлiм беру 

бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдауға 

арналған қабылдау квоталары мөлшерi: 

1) I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар 

арасынан шыққан азаматтарға – 1 пайыз; 

2) жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының 

қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдарға – 0,5 пайыз; 

3) ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын 

мамандықтар бойынша ауыл жастары арасынан шыққан азаматтарға – 30 

пайыз; 

4) Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты 

қазақ адамдарға – 4 пайыз; 

5) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларға, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

жастар қатарынан Қазақстан Республикасының азаматтарына – 1 пайыз; 

6) ауыл жастары арасынан Қазақстан Республикасының Үкіметі 

айқындайтын өңірлерге қоныс аударатын Қазақстан Республикасының 

азаматтарына – 10 пайыз; 
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7) төрт және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар отбасы 

балаларына - 5 пайыз; 

8) кемінде үш жыл осындай мәртебесі бар толық емес отбасылардың 

балаларына - 1 пайыз; 

9) бала кезінен мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасы 

балаларына, бірінші және екінші топтағы мүгедектерге – 1 пайыз. 

Сілтеме. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 12.05.2016.№ 

288(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 ж.№ 

923(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 21.04.2021 бастап№ 256(алғашқы ресми жарияланған 

күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). 

2. Жарамсыз деп тануЖарлықҚазақстан Республикасы Үкіметінің 

2008 жылғы 28 наурыздағы № 296 «Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі және жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын 

іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау үшін қабылдау 

квотасын белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 

28 наурыздағы N 296 қаулысы Қазақстан Республикасы, 2008 ж., N 17, 157-

бап). 

3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн 

өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

 

Премьер министр  

Қазақстан Республикасы К.Мәсімов 
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