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ЛИЦЕНЗИЯ

"Орал гуманитарлық-техникалық колледжі" мекемесіБерiлдi

(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайы,  БСН реквизиттері / жеке тұлғаның тегi, аты,
әкесiнiң аты толығымен, ЖСН реквизиттері)

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ.,
АМАНЖОЛОВ, № 108 үй, -, БСН: 980740000146

Білім беру саласындағы қызметҚызмет түрі

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызмет түрінің
нақты атауы)

31.07.2008 жылы 0036433

Лицензия түрі

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-1бабына сәйкес)

Батыс Қазақстан облысы Білім беру басқармасы. Батыс Қазақстан
облысының әкімдігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

Е.КатаевБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(лицензияр басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және аты-жөні)

Орал қ.Берілген жер
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

0036433

2008 жылғы 31 шілде

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Аударма ісі (түрлері бойынша)02310100

Аудармашы4S023101011

Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)06130100

Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушысы4S061301032

Басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету және
мұрағаттану

03220200

Іс қағаз жүргізушісі4S032202023

Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі01140100

Бастауыш білім беру мұғалімі4S011401014

Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі4S011401025

Дене тәрбиесі және спорт01140500

Дене тәрбиесі мұғалімі4S011405016

Әлеуметтік жұмыс09230100

Әлеуметтік қызметкер4S092301027

Информатика01140700

Бастауыш және негізгі орта білім берудің информатика мұғалімі4S011407018

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту01120100

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі4S011201029

Музыкалық білім беру01140200

Мектепке дейінгі, бастауыш және негізгі орта білім берудің музыка
мұғалімі

4S0114020110

Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың
педагогикасы мен әдістемесі

01140600

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі4S0114060111

Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі4S0114060212

Шетел тілі мұғалімі4S0114060513

Өзін-өзі тану01140400

Бастауыш және негізгі орта білім берудің өзін-өзі тану мұғалімі4S0114040114
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№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Шаштараз өнері10120100

Суретші-модельер4S1012010215

Батыс Қазақстан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету
департаментінің 14.04.2021 ж. № 362 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Орал гуманитарлық-техникалық колледжі" мекемесі

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә.,
Орал қ., улица АМАНЖОЛОВА, № 108 үй, БСН/ЖСН: 980740000146

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Батыс Қазақстан
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті»
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Қосымшаның нөмірі

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 14 сәуір


