АҚТК-нің қабылдау шарттары :
I.КМҚК «Алматы құрылыс- техникалық
колледжі» Қазақстан
Республикасының азаматы ,шетел азаматы және азаматтығы жоқ тұлғалар
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
тәртіппен
қабылданады. Негізгі орта (жалпы негізгі) , жалпы орта(орта
жалпы),техникалық және кәсіптік (кәсіптік бастауыш және кәсіптік
орта),орта білімнен кейінгі,жоғарғы(жоғары және жоғары кәсіптік)білімі бар
. «Оқуға қабылдау білім беру ұйымының типтік ережелеріне сәйкес, оқу
бағдарламаларын іске асыратын техникалық және кәсіптік білім беру»
қаулысымен ҚР 2012 жыл 19 қаңтарда бекітілді.
Байқау негізінде мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес тегін
техникалық және кәсіптік білім беру,ҚР-ң азаматтары мен азаматтығы жоқ
адамдарға ,үнемі ҚР-да тұратын,егер осы деңгейдегі білімді олар бірінші рет
алса беріледі
Шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамның құжатын ұсынады, олардың
мәртебесін айқындайтын туралы белгісі бар тіркеу бойынша тұрғылықты
жері:
1) шетелдік - шетелдіктің Қазақстан республикасында тұруға ықтиярхат;
2) азаматтығы жоқ тұлға - азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі;
3) босқын - босқын куәлігі;
4) баспана іздеуші тұлға - баспана іздеуші тұлғаның куәлігін;
5) оралман - оралман куәлігі.
Оқуға түсу кезінде «Алматы құрылыс- техникалық колледжі» КМҚК «Білім
туралы заңның»8 тармақтың 26-бабында анықталған және ҚР –сы Үкіметінің
қаулысы 2012 28 ақпан №264 «оқуға түскен кезде білім беру ұйымы,
техникалық және кәсіптік бағдарламаларды іске асыру орта білімнен кейін
және жоғарғы білім» беру үшін:
1) азаматтардың арасынан I, ІІ топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер,
мүгедек-балалар - 1 пайыз;
2) жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша қатысушылар мен мүгедектеріне 0,5 пайыз;
3) азаматтардың арасынан ауыл (село) жастары айқындайтын мамандықтар
бойынша әлеуметтік-экономикалық дамуы ауылдың (селоның) - 30 пайыз;
4) ұлты қазақ адамдардың Қазақстан Республикасының азаматы болып
табылмайтын - 2 пайыз;
5) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған - 1 пайыз.

Азаматтары бар техникалық және кәсіптік (кәсіптік бастауыш және кәсіптік
орта), жоғары (жоғары кәсіптік) білімі және қабылдануы мүмкін білім беру
ұйымдарына оқуға тиісті кәсіптік оқу бағдарламалары бойынша
қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін.
Пәндерінің тапсыру нысаны мен тізбесін қабылдау емтихандарын осы
санаттағы тұлғалар үшін білім беру ұйымы белгілейді.
II. Құжаттарды қабылдауды ұйымдастыру және түсу емтихандарын өткізу
КМҚК "Алматы құрылыс-техникалық колледжі" оқуға азаматтардың
өтініштерін қабылдау, түсу емтихандарын өткізу, әңгімелесу, практикалық
жұмыстарын және студенттер құрамына алу үшін қабылдау комиссиясы
құрылады, ол өз жұмысын 1 маусымнан кешікпей;
Жұмысын ұйымдастыру жөніндегі қабылдау комиссияларының азаматтарды
оқуға қабылдау өңірлерге барып құрылтайшының келісімі бойынша
шешіледі;
Қабылдау ережесі туралы ақпарат, сондай-ақ шешім қабылдау
комиссиясының өтініштерді қабылдау, түсу емтихандарын өткізу жөніндегі
кесте, сұхбаттасу, тәжірибелік жұмыстардың нәтижелерін қабылдау
уақытында жеткізіледі түсетін;
Оқуға азаматтардың өтініштерін қабылдау КМҚК "Алматы құрылыстехникалық колледжі" 0 жүзеге асырылады 20 маусым мен 20 тамыз
аралығында;
Оқуға қабылдау туралы өтінішке қосымша оқуға КМҚК "Алматы құрылыстехникалық колледжі" талапкерлер қоса береді:
- білім туралы құжаттың түпнұсқасы;
- медициналық анықтама № 086-У нысаны флюрография (1 және 2 топтағы
мүгедектер және бала кезінен мүгедектер медициналық-әлеуметтік
сараптаманың қорытындысы);
- 4 фотосурет 3x4:
- жеке басын куәландыратын құжаттарды талапкердің жеке ұсынылады;
- ақылы және келісімділік формадағы талапкерден шартқа сәйкес өтініш
бөлек есепке алынады;
Түсу емтихандары талапкерлердің КМҚК "Алматы құрылыс - техникалық
колледжі" әңгімелесу түрінде өткізіледі және 1-апталық өндірістік тәжірибе;
Оқуға түсетін тұлғалар білім беретін оқу бағдарламалары бойынша
техникалық және кәсіптік білім беру, орта буындағы мамандарды даярлауды
қарастыратын, түсу емтихандары күндізгі оқу бөліміне 1 тамыз бен 28 тамыз
аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына 1 тамыз бен 25

қыркүйек аралығында; өнер және мәдениет мамандықтары бойынша арнайы
немесе шығармашылық емтихандары 21 - 28 шілде өткізіледі.
10. Түсетін тұлғалар үшін оқудың күндізгі нысанына оқу бағдарламалары
бойынша техникалық және кәсіптік білім беру бойынша кадрлар даярлауды
көздейтін бұқаралық кәсіптер мен неғұрлым күрделі (аралас) кәсіптер,
әңгімелесу - 1 тамыздан 28 тамыз аралығында, оқудың кешкі нысанына 1
тамыз бен 25 қыркүйек аралығында өткізіледі.
III. Білім алушылар құрамына қабылдау
11. Білім алушылар құрамына қабылдау оқу бағдарламалары бойынша
техникалық және кәсіптік білім беру, орта буын мамандарын даярлауды
көздейтін жүргізіледі:
1) күндізгі оқу нысанына - 25 тамыз бен 30 тамыз аралығында;
2) оқудың кешкі және сырттай нысанына - 15 қыркүйек пен 30 қыркүйек.
Білім алушылар құрамына қабылдау оқу бағдарламалары бойынша
техникалық және кәсіптік білім беру бойынша кадрлар даярлауды көздейтін
бұқаралық кәсіптер мен неғұрлым күрделі (аралас) кәсіптер жүргізіледі - 25
тамыз бен 30 тамыз ескеріле отырып іріктеу негізінде бейіндік пәндер
бойынша бағалары көрсетілген білім туралы құжаттар " негізгі орта немесе
жалпы орта білім берудің, әңгімелесу нәтижесі, сондай-ақ сапасы өндірістік
практика іріктеу Шарттарын білім беру ұйымдары айқындайды.
Қабылдау конкурсын өткізу кезінде студенттер құрамына мемлекеттік
тапсырыс бойынша артықшылығы бар:
1) "Алтын белгі" белгісімен марапатталған тұлғалар;
2) жеңімпаздары және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жарыстардың
жалпы білім беретін пәндер бойынша, сондай-ақ республикалық
олимпиадалар мен ғылыми жарыстардың жалпы білім беретін пәндер сәйкес
келген жағдайда ағымдағы жылғы таңдаған пәніне қабылданады
Көрсеткіштері бірдей болған жағдайда қабылдау конкурсын өткізу кезінде
студенттер құрамына мемлекеттік тапсырыс бойынша айрықша құқығына
(растайтын құжаттары болған кезде) ие болады: жетім балалар, ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған теңестірілген тұлғалар және жеңілдіктер мен
кепілдіктер бойынша соғысқа қатысушыларға және соғыс мүгедектеріне бар
тұлғалар білімі туралы құжаттары (куәліктері, аттестаттары, дипломдары)
бітірген;
Тіркеу қабылдау қабылдау комиссиясының ашық отырысында,және
мамандықтар бойынша өткізіледі,және оқыту тілі көрсетіледі (қазақ
тілі,орыс тілі)

