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ЛИЦЕНЗИЯ

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Халық әртістері
ағайынды Абдуллиндер атындағы Шығыс Қазақстан өнер
училищесі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Берiлдi

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

Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, , Өскемен қ., 30-шы Гвардиялық
дивизияшылар көшесі , № 6 үй., БСН: 120940005047

Білім беру саласындағы қызметҚызмет түрі

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

05.10.2012 жылы 12014591

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

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

Шығыс Қазақстан облысының Білім саласындағы бақылау
департаменті

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

ДАНИЯРОВ БАГЛАН КАПАЕВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

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

Өскемен қ.Берілген жер



12014591Лицензияның нөмiрi

05.10.2012Лицензияның берiлген
күнi

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензияланатын қызмет түрiнiң құрамына кiретiн жұмыстар мен қызметтердiң
лицензияланатын түрлерiнiң тiзбесi

12014591

Лицензияның сериясы

Негізгі орта білім беру;

"Шығыс Қазақстан облысының Білім саласындағы
бақылау департаменті"мемлекеттік мекемесі

Лицензияға қосымшаны
берген орган

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

003Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

ДАНИЯРОВ БАГЛАН КАПАЕВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(лицензияны берген орган басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және
аты-жөні)

24.10.2012Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi

Өскемен қ.Қала

ӨтінішЛицензия беру үшiн
негiздеме
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12014591

2012 жылғы 05 қазан

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

Вокалдық өнер02150300

Дәстүрлі ән салу әртісі, балалар музыка мектебінің оқытушысы4S021503021

2021 жылғы 23 сәуірдегі №103 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Халық әртістері
ағайынды Абдуллиндер атындағы Шығыс Қазақстан өнер
училищесі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

070002, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ
.Ә., улица 30-й Гвардейской Дивизии , № 4 үй, БСН/ЖСН:
120940005047

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Шығыс Қазақстан
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесінің

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 004

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 23 сәуір



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12014591

2012 жылғы 05 қазан

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

Аспаптық орындау (аспап түрлері бойынша)02150100

Концертмейстер, балалар музыка мектебінің оқытушысы4S021501011

Оркестр әртісі (дирижер), балалар музыка мектебінің оқытушысы4S021501022

Халық аспаптар оркестрінің әртісі (дирижер), балалар музыка
мектебінің оқытушысы

4S021501033

Вокалдық өнер02150300

Академиялық ән салу әртісі, балалар музыка мектебінің оқытушысы4S021503014

Әлеуметтік-мәдени қызмет (түрлері бойынша)02150900

Театр ұжымын ұйымдастырушы, оқытушы4S021509015

Музыка теориясы02150200

Музыкатанушы, балалар музыка мектебінің оқытушысы4S021502016

Халықтық көркем шығармашылығы (түрлері
бойынша)

02151000

Көркемөнерпаздар хореографиялық ұжымының жетекшісі, оқытушы4S021510017

Балалар тобының музыкалық жетекшісі, оқытушы4S021510048

Хорды дирижерлау02150400

Хормейстер, оқытушы4S021504019

2021 жылғы 23 сәуірдегі №103 бұйрығыБеру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының "Халық әртістері
ағайынды Абдуллиндер атындағы Шығыс Қазақстан өнер
училищесі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

070002, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ
.Ә., улица 30-й Гвардейской Дивизии , № 4 үй, БСН/ЖСН:
120940005047

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім жәнеЛицензиар

(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)
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(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Шығыс Қазақстан
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесінің

Басшы (уәкілетті тұлға)

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

Қосымшаның нөмірі 005

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 23 сәуір


