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ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕСІ
МКҚК «АЛМАТЫ ПОЛИГРАФИЯ КОЛЛЕДЖІ»
Жалпы ережелері
МКҚК «Алматы полиграфия колледжіне» оқуға қабылдау ережесі (әрі қарайЕреже) техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасын жүзеге
асыратын білім беру ұйымдарындағы оқуға қабылдаудың Типтік ережелеріне
сәйкес әзірленген және АПК оқуға қабылдау тәртібін Қазақстан Республикасының
2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім беру туралы» Заңына сәйкес, сонымен қатар
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы №130, 2012 жылғы
23 тамыздағы №180 Қаулыларымен белгіленеді.
МКҚК «Алматы полиграфия колледжіне» оқуға негізгі орта (негізгі жалпы),
жалпы орта (жалпы орта) білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары,
сонымен қатар Еуразэқ-қа* мүше шетел азаматтары және Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен азаматтығы жоқ тұлғалар
қабылданады.
Колледжге оқуға түсу кезінде Қазақстан Республикасының азаматтары
болып табылмайтын қазақ ұлтының азаматтарына, жетім балалар мен атаанасының қамқорлығынсыз қалған балаларға Қазақстан Республикасының 2007
жылғы 27 шілдедегі №319-ІІІ «Білім беру» Заңымен бекітілген (26-бап, 8-тармақ)
қабылдау квотасы қарастырылған.
Құжаттарды қабылдауды ұйымдастыру және қабылдау емтиханын
өткізу
Колледждің күндізгі оқу бөліміне азаматтардың өтініштерін қабылдау 20
маусымнан 20 тамыз аралығында, ал сырттай оқу бөліміне 20 маусымнан 20
қыркүйек аралығында жүзеге асырылады.
Колледжге оқуға қабылдау туралы өтінішке оқуға түсушілер білімі туралы
құжаттың түпнұсқасын, флюрокескінімен бірге №086-У үлгісі бойынша
медициналық анықтаманы, баланың денсаулық төлқұжатын (063 екпе картасы),
3х4см көлемдегі суреттерін қосып тапсырады.
Жеке басын куәландыратын құжаттарды оқуға түсушінің өзі ұсынады.
МКҚК «Алматы полиграфия колледжінің» қабылдау емтихандары төмендегі
біліктілігі бойынша:
- 1227072- «Баспа ісінің маманы»;
- 122703 2-«Баспагері»;
- 122702 2-«Брошуралаушы-түптеуші»;
- 122709 2-«Кесуші»;
- 1227052–«Полиграфия өнеркәсібі ұйымының жабдықтарын монтаждаушы»
сұхбат түрінде өткізіледі.

Келесі біліктіліктері бойынша:
- 122710 3 – «Техник -технолог»,
- 122711 3 – «Жабдықтарды эксплуатациялау және жөндеу технигі»,
- 040201 3 – «Жарнама дизайны»,
- 050504 3 – «Фототехник»,
- 051501 3 – «Менеджер»,
- 051305 3 – «Маркетолог»
қабылдау емтихандары тестілеу түрінде өткізіледі:
- негізгі орта білім базасы бойынша -математика және тіл (қазақ және орыс);
Сұхбаттасу және қабылдау сынақтары 21 тамыздан 28 тамызға дейінгі
аралықта өткізіледі.
Оқыту бюджеттік және ақылы негізде жүзеге асырылады.
Жоғары, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын аяқтаған тұлғалар
10 айға дейін оқиды (2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 Қаулы)
Білім алушылардың құрамына қабылдау
Колледжге азаматтарды оқуға қабылдау негізгі орта немесе жалпы орта
білімі туралы құжатта көрсетілген бейінді пәндері бойынша бағаларын ескерумен
іріктеу және сұхбаттасу нәтижелері бойынша қабылданады.
Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлерді даярлаудың мемлекеттік
тапсырысы бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау конкурсын өткізу
кезінде «Алтын белгі» белгісімен марапатталған тұлғалардың және білім беру
саласының өкілетті органдарымен тізімі белгіленетін соңғы үш жылдағы жалпы
білім беру пәндері бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жарыстардың
жеңімпаздарының(бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен
марапатталғандардың), сонымен қатар ағымдағы жылдағы жалпы білім беру
пәндері бойынша республикалық олимпиадалар мен ғылыми жарыстардың
жеңімпаздарының(бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен
марапатталғандар), олимпиада, конкурс және спорттық жарыстардың пәндеріне
олардың таңдаған
мамандықтары
сәйкес келген жағдайда олардың
артықшылықтары басым болады.
Мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау
конкурсын өткізу кезінде көрсеткіштері бірдей болған жағдайда жетім балалар мен
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың (растайтын құжаттары бар
болған жағдайда) құқтары басымырақ болады.
МКҚК «Алматы полиграфия колледжіне» жеке кәсіптері, мамандықтары,
оқыту тілі бойынша комиссияның ашық отырысында қабылдау жүргізіледі.

Основные правила
Настоящие правила приема на обучение в КГКП «Алматинский колледж
полиграфии» (далее – Правила) разработаны на оснавании Типовых правил
приема на
обучение
в
организации
образования, реализующие
профессиональные учебные программы техниеческого и профессионального
образования и устанавливают порядок приема на обучние АКП в соответствии с
Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», а также с
Постановлениями Правительства Республики Казахстан №130 от 19 января
2012года, №180 от 23 августа 2012года.
В КГКП «Алматинский колледж полиграфии» принимаются граждане
Республики Казахстан, имеющие основное среднее (основное общее), общее
среднее (среднее общее) образование, а также иностранные граждане члены
ЕвраЭС* и лица без гражданства в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан.
При поступлении на обучение в колледж предусматривается квота приема,
утвержденная Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года №319-ІІІ «Об
образовании» (статья 26, пункт 8), для;
лиц казахской национальности, не являющихся гражданами
Республики Казахстан.
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Организация приема документов и проведения вступительных
экзаменов
Прием заявлений граждан на дневное обучение в колледже осуществляется
с 20 июня по 20 августа, на заочное – с 20 июня по 20 сентября.
К заявлению о приеме на обучение в колледже поступающие прилагают
подлинник документа об образовании, медиинскую справку по форме №086-У с
приложением флюороснимка, паспорт здоровья ребенка (с картой прививок 063), 6
фото размером 3х4см.
Документы,удостоверяющие личность поступающего, предъевляются лично.
Вступительные экзамены в КГКП «Алматинский колледж полиграфии» для
квалификаций: 1227072-«Специалист издательского дела»,
122703 2-«Печатник», 122702 2-«Брошюровщик-переплетчик», 122710 3 –
«Техник-техник», 122709 2-«Резчик», 122705 2 – «Монтажник оборудования
организаций полиграфической промышленности» проводятся в форме
собеседования.
Для квалификаций:
122710 3 – «Техник-технолог»,
122711 3 – «Техник по эксплуатации и ремонту оборудования»,
040201 3 – «Дизайн рекламы»,
050504 3 – «Фототехник»,
051501 3 – «Менеджер»,
051305 3 – «Маркетолог»
вступительные экзамены проводятся в виде тестирования:
на базе основного среднего образования -математика и язык
(казахский или русский);

Собеседование и вступительные испытания проводятся с 21 августа по 28
августа.
Обучение осуществляется на бюджетной и платной* основах.
Лица, закончившие организации образования в высшим, техническим и
профессиональным образованием обучаются до 10 месяцев (Постановление №1080
от 23 августа 2012 года).
Зачислению в состав обучающихся
Зачисление граждан на обучение в колледж осуществляется с 25августа по
30 августа на оснавании отбора с учетом оценок по профильным предметам,
указанных в документах об образовании основного среднего или общего среднего
образования, и результатов собеседования.
При проведении конкурса на зачисление в состав обучающихся
погосударственному заказу на подготовку кадров с техническим и
профессиональным образованием преимущество имеют:
1)
лица, награжденные знаком «Алтын белгі»;
2)
победители международных олимпиад и научных соревнаваний по
общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй и
третьей степеней) последних трех лет, перечень которых определяется
уполномоченным органом в области образования, а также победители
республиканских олимпиад и научных соревнований по общеобразовательным
предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степеней)
текущего года при условии соответствия выбранной ими специальности предмету
олимпиады, конкурса или спортивного соревнования.
В случае одинаковых показателей при проведении конкурса на зачисление в
состав обучающихся по государственному заказу преимущественное право (при
наличии подтверждающих документов) имеют дети – сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей.
Зачисление в КГКП «Алматинский колледж полиграфии» производится на
открытом заседании приемной комиссии раздельно по профессиям, специальнотям,
языкам обучения.
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