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

Іс айналысуымен

-Ерекше шарттары

«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

Сарсенгалиева Гулнара АкмурзиевнаБасшы (уәкілетті тұлға)

«02» қыркүйек 2009 ж.Алғашқы берілген күні:

Білім беру қызметі

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес)

(лицензиардың толық атауы)

(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)

1 - 1

«____» __________ ______ г.Лицензияның қолдану
кезеңі:

Берілген орны

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сыныпЕскерту:

(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә.,
Орал қ., улица Академика Асана Тайманова, № 135 үй, БСН/ЖСН:
990340009474

Лицензия

№ KZ07LAA0003160021.06.2021 жыл

Берілген "Орал жоғары гуманитарлық-экономикалық колледжі" мемлекеттік
емес мекемесі

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ07LAA00031600

2021 жылғы 21 маусым

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

Банк және сақтандыру ісі04120100

Банк операциялары жөніндегі менеджер4S041201031

Басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету және
мұрағаттану

03220200

Іс қағаз жүргізушісі4S032202022

Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі01140100

Бастауыш білім беру мұғалімі4S011401013

Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі4S011401024

Дене тәрбиесі және спорт01140500

Дене тәрбиесі мұғалімі4S011405015

Информатика01140700

Бастауыш және негізгі орта білім берудің информатика мұғалімі4S011407016

Кітапхана ісі03220100

Кітапханашы4S032201017

Құқықтану04210100

Заңгер4S042101018

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту01120100

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі4S011201029

Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың
педагогикасы мен әдістемесі

01140600

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі4S0114060110

Батыс Қазақстан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету
департаментінің 21.06.2021 ж. № 410 бұйрығы

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Орал жоғары гуманитарлық-экономикалық колледжі"
мемлекеттік емес мекемесі

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә.,
Орал қ., улица Академика Асана Тайманова, № 135 үй, БСН/ЖСН:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

990340009474

«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) Сарсенгалиева Гулнара Акмурзиевна

(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 001

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 21 маусым

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ07LAA00031600

2021 жылғы 21 маусым

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

Ақпараттық жүйелер технигі4S061301053

Есеп және аудит04110100

Бухгалтер4S041101024

Батыс Қазақстан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету
департаментінің 21.06.2021 ж. № 410 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Орал жоғары гуманитарлық-экономикалық колледжі"
мемлекеттік емес мекемесі

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә.,
Орал қ., улица Академика Асана Тайманова, № 135 үй, БСН/ЖСН:
990340009474

«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) Сарсенгалиева Гулнара Акмурзиевна

(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 002

Берілген орны

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 21 маусым

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.


