
Шартты түрде қабылданған білім алушыларға, Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі,  

білім беру қызметін ақылы кӛрсету туралы 

КЕЛІСІМ–ШАРТ 

 

Түркістан қаласы  № __________ «_____» _________20__ жыл 
 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы  Халықаралық қазақ-түрік Білім беру ұйымыі (ҚР білім және ғылым министрлігінің 03.02.2012ж берген 

лицензиясы N АБ 0137408) мекемесі атынан, жарғы негізінде қызмет ететін, Білім беру ұйымы президенті, Б. Абдрасилов, бұдан әрі «БІЛІМ 

БЕРУ ҰЙЫМЫ», және екінші жағынан шартты түрде қабылданған білім алушы азамат(ша) бұдан былай «БІЛІМ АЛУШЫ»  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Білім алушының аты-жөні тегі) 

осы келісім-шартты төмендегілер туралы түзді. 
 

1. 1.КЕЛІСІМ-ШАРТ НЫСАНЫ 

1.1. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымында Білім 

берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес 

_______________________________________________________________ ЖЖОКБҰ-ға екінші академиялық кезең аяқталғанға дейін күндізгі 

оқу бөліміне ақылы негізде қабылдап оқытудың күндізгі ____________ түрі бойынша, білім беруге міндеттенеді. 

1.2. Білім алушы жоғары кәсіптік білім алу үшін осы келісім-шартқа сәйкес жекелеген кесте бойынша білім беру қызметіне оқу ақысын 

төлеуді іс-жүзіне асыруға міндетті. 

 

2. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚҰҚЫҚТАРЫ 

2.1. БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫ міндеттенеді: 

2.1.1. Қазақстан Республикасы білім беру ұйымына қабылдаудың ҚР БҒМ-нің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығына сәйкес білім беру 

ұйымының білім алушылар қатарына азамат(ша) ______________________________________________________________________________  

                                                                                                                                        (Білім алушының тегі, аты, әкесінің аты) 

оқу ақысының 50% мөлшердегі алғашқы жарнасын төлеген сәттен бастап қабылдауға; 

2.1.2. Конкурс нәтижесі бойынша білім беру ұйымының білім алушы қатарына қабылданбаған жағдайда азамат(ша) 

________________________________________________ оқу ақысының төленген  50% мөлшердегі алғашқы жарнасын толығымен қайтаруға. 

2.1.3. осы Келісімшартты бекітерде білім алушыны мекеменің Жарғысымен басқа да нормативтік құқықтық құжаттарымен ережелерімен 

таныстыруға; 

2.1.4. ЖЖОКБҰ-ға екінші академиялық кезең аяқталғанға дейін кітапханаларының ақпараттық ресурстарын, компьютер техникасын, 

оқулықтарын, оқу-әдістемелік кешендерін және оқу-әдістемелік құралдарды пайдалануда еркін қолжетімділікті қамтамасыз етуге; 

2.1.5. білім алушыға өз еркімен білім беру ұйымының ғылыми, мәдени және спорттық шараларына, сондай-ақ халықаралық ғылыми, мәдени 

және спорттық өмірге қатысуға мүмкіндік беруге; 

2.1.6. ЖЖОКБҰ-ға екінші академиялық кезең аяқталғанға дейін ақылы негізде қабылданған, бірақ оқу ақысын төлеместен оқудан 

шығарылған білім алушы оқу ақысын толық төлеген жағдайда, екінші академиялық кезең аралығына қайта қалпына келтіріліп, білім алушы 

қатарына қабылдауға;  

2.1.7. білім алушы екінші академиялық кезең аралығында Білім беру ұйымынан ұзақ уақыт қол үзгені үшін оқудан шығарылса, оқу ақысы 

Білім беру ұйымының білім алушы қатарынан шығарылған күнге дейін есептелінеді. Білім алушы академиялық кезеңі мерзіміндегі толық 

оқу ақысын төлеп, себепті жағдайлармен (денсаулығына, өзге білім беру ұйымына ауысуына, жанұя жағдайына байланысты) академиялық 

кезеңін аяқтамай оқудан шыққан жағдайда, оқымаған мерзімінің төлем ақысын қайтаруға;  

2.1.8. ЖЖОКБҰ-да білім алудың 2 (екінші) академиялық кезеңі аяқталғаннан кейін аталған адамдар Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2017 жылғы 2 мамырдағы № 204 бұйрығымен бекітілген Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларында белгіленген 

мерзімде ҰБТ-ны қайта тапсырады. Осы ҰБТ немесе КТ-дің қорытындылары бойынша осы белгіленген шекті балды алмаған адамдарды 

жоғары оқу орнынан шығаруға; 

2.2. БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫ құқықылы: 

2.2.1. білім алушыдан осы Келісімшартқа және білім беру ұйымының ішкі тәртіп Ережелеріне сәйкес міндеттерді тиісінше орындауды 

сондай-ақ оқытушыларға, қызметкерлерге және басқа білім алушыларға құрметпен қарауын талап етуге. 

2.2.2. білім алушыға оның оқу тәртібін, осы Келісімшарттың шарттарын, ұйымының ішкі тәртіп Ережелерін бұзғаны үшін тәртіптік шаралар 

қолдануға, оның ішінде білім алушы қатарынан шығаруға; 

2.2.3. оқуға түскен немесе оқып жүрген білім беру бағдарламалары бойынша оқу тобындағы білім алушының саны 12 білім алушыдан кем 

болса, ол топты таратып білім алушыларды өздері ниет білдірген басқа білім беру бағдарламаларындағы оқу топтарына ауыстыруға. 

2.2.4. білім алушыны ұйымының ішкі тәртіп ережелерінде қаралған тәртіппен оқудағы, ғылым және шығармашылық қызметіндегі 

табыстары үшін ынталандыруға және марапаттауға; 

2.2.5. білім алушыдан білім беру ұйымының мүлкіне ұқыпты қарауды, компьютер және басқа техникамен жұмыс істеу ережелерін сақтауды 

талап етуге. Білім алушының әрекеттерінен материалдық шығын келтірілген жағдайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасымен қарастырылған тәртіппен оны қалпына келтіру үшін шығынның орнын талап етуге; 

2.2.6. Келісімшартты келесідей себептер бойынша бір жақты тәртіппен бұзуға: өз өтініші негізінде, оқу тәртібін бұзғаны үшін, ішкі тәртіп 

Ережелерін және білім беру ұйымының Жарғысын бұзғаны үшін, келісімшарт міндеттерін орындамағаны үшін сондай-ақ, Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған өзге де жағдайларға. 

2.3. БІЛІМ АЛУШЫ міндеттенеді: 

2.3.1. Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы, оқу бағдарламасын, білім 

беру ұйымының оқу жоспары мен академиялық күнтізбесіне сәйкес орындауға; 

2.3.2. білім беру ұйымы басшысының бұйрықтары мен тапсырмаларын, білім беру ұйымының Жарғысын, ішкі тәртіп Ережелерін  және осы 

Келісімшарттың шарттарын сақтауға және орындауға;  

2.3.3. білім беру ұйымында екінші академиялық кезең аралығында оқығаны үшін оқу ақысын уақытылы төлеуге; 

2.3.4. білім беру ұйымының иелігіндегі барлық материалдық құндылықтар мен оқу аудиторияларындағы оқу-құрал жабдықтарға және 

барлық ақпараттық ресурстарына ұқыптылықпен қарауға; 

2.3.5. білім беру ұйымының оқытушыларына, қызметкерлеріне және басқа білім алушыларға сый құрметпен және әдеппен қарам-қатынас 

жасауға;  

2.3.6. оқу сабақтарына науқастаныуна байланысты немесе басқа да дәлелді себептерін айғақтайтын ресми түрде ақтаушы құжаттарды 

тапсыруға, тиісті құжаттары болмаған жағдайда академиялық қарызы болса сол пәндерді ҚР заңнамалары мен Білім беру ұйымының ішкі 

тәртіп ережелеріне сәйкес ұйымдастырылатын жазғы семестрде немесе  оқу жылы көлемінде академиялық қарыздарын жоюға; 

2.3.7. ЖЖОКБҰ-да білім алудың 2 (екінші) академиялық кезеңі аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2017 жылғы 2 мамырдағы № 204 бұйрығымен бекітілген Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларында белгіленген мерзімде ҰБТ-ны 

қайта тапсыруға. ҰБТ немесе КТ-дің қорытындылары бойынша белгіленген шекті балды алуға; 

2.4. БІЛІМ АЛУШЫ құқылы: 



2.4.1. қосымша төлемге мемлекеттік стандарттан тыс қосымша білім беру қызметтерін алуға; 

2.4.2. кітапхана және оқу залдары базасында оқу, оқу-әдістемелік әдебиет қорын пайдалануға және еркін қол жеткізуге; 

2.4.3. өзін-өзі басқару органдарына қатысуға, өз пікірін еркін білдіруге,өзінің адамдық қадыр-қасиетінің құрметтелуіне; 

2.4.4. қайта қабылдау Ережелерімен бекітілген тәртіппен білім беру ұйымына қайта қабылдануға; 

2.4.5. денсаулығына, жанұя жағдайына немесе өз өтінішімен оқудан шыққан жағдайда алдын ала төлеген оқу ақысын қайтарып алуға; 

 

3. АҚЫ ТӚЛЕУ ТӘРТІБІ 

3.1. ЖЖОКБҰ-ға екінші академиялық кезең аяқталғанға дейін күндізгі оқу бөліміне ақылы негізде қабылданған білім алушының оқу ақы 

мөлшері ұлттық валютада тағайындалады және _________________________________________________________________теңгені құрайды.  

Академиялық кезеңінің төлем ақысы төмендегі кестеге сай төленуі тиіс. 

1. Оқу жылының басында, 01-қыркүйекке дейін  -50% 

2. 01-ақпанға дейін                       - 25%, 

3. 01-мамырға дейін                       - 25 %. 

3.1.1. екінші академиялық кезең аяқталғанға дейін оқитын білім алушы оқу ақысын сессияға дейін алдын-ала толығымен төлеуге міндетті, 

емтихан сессиясына жіберілуі үшін оқу ақысы бойынша ешқандай қарызы болмауы тиіс. Белгіленген кестедегі  төлем ақыны әр ай сайын 

бөліп төлеп тұруына немесе барлық оқу курсы бойынша толық төлеуіне болады. 

3.1.2. екінші академиялық кезең аяқталғанға дейін төлемақы 100% төленуі тиіс. Оқу үшін төленетін ақы мөлшері базалық болып есептеледі. 

Білім беру бағдарламасы бойынша Халықаралық стандартқа сай оқытылуына байланысты төлем ақы мөлшері өзгертлуі мүмкін.  

3.2.Оқу төлемақысы Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасымен білім беру ұйымының есеп шотына Банктік аудару арқылы 

жүргізіледі. 

 

4. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ЖӘНЕ КЕЛІСІМ ШАРТТЫ БҰЗУ ЖАҒДАЙЛАРЫ 

4.1. Осы Келісімшартта қаралған өз міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін тараптар Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңдарымен белгіленген тәртіппен жауапкершілікті иеленеді.  

4.2. Келісім-шарт мына жағдайларда бұзылуға жатады: 

4.2.1. ҰБТ немесе КТ-дің қорытындылары бойынша осы белгіленген шекті балды алмағаны үшін білім беру ұйымы әкімшілігінің ұсынысы 

бойынша бұйрықпен оқудан шығарылған жағдайда және білім беру ұйымының Жарғысында, ішкі тәртіп ережелерінде көрсетілген талаптар 

мен ережелерді бұзған жағдайда; 

4.2.2. білім алушының оқудан шығу туралы жазған өтініші бойынша, денсаулығына байланысты ДКК-ның анықтамасы негізінде, сол 

сияқты келісім-шарттың 2.3.3. және 3.1 пунктін орындамаған жағдайда, білім беру ұйымына қатысты емес басқа да жағдайларға 

байланысты оқудан шығарылса; 

4.2.3 білім алушы білім беру ұйымынан теріс қылықтары үшін оқудан шығарылған жағдайдаларда білім беру ұйымыда оқығаны үшін 

төленген ақшасы қайтарылмайды. 

 

5. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ 

5.1. Осы Келісімшартты орындау барысында туындайтын келіспеушіліктер мен даулар өзара келісімі негізінде тараптармен шешіледі.  

5.2. Келіссөздер арқылы тараптармен шешілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі. 

 

6.ФОРС-МАЖОР 

6.1. Су тасқыны, өрт, басқа да апатты жағдайлар, соғыс немесе әскери әрекеттер сияқты форс-мажорлық жағдайларда, сондай-ақ 

Тараптардың бақылауынан саналы шегіне байланысты емес және Келісімшартты жасағаннан кейін пайда болған кез келген өзге 

жағдайларда Тараптардың жауапкершілігі басталмайды.  

 

7. ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, КЕЛІСІМШАРТ ШАРТТАРЫН ӚЗГЕРТУ ТӘРТІБІ МЕН ОНЫ БҰЗУ 
7.1. Осы Келісімшарт оны тараптардың қол қою күнінен басап күшіне енеді және оны толық орындағанға дейін әрекет етеді. Жаңа 

келісімшартты жасау кезінде жаңа келісімшартты жасау кезінен белгіленген шарттар әсер етеді.  

7.2. Осы Келісім-шарт Тараптардың келісімдері негізінде өзгертіледі және толықтырылады, келісім-шартқа енгізілген кез келген өзгертулер 

мен толықтырулар жазбаша түрде жасалып, оған қол қоюға өкілеттігі бар тұлғалар қол қойған кезде ғана жарамды болады 

7.3. Білім беру ұйымы басшысының тиісті бұйрық шығаруы тараптар арасында келісімшарт шарттарын тоқтатылу сәті болып табылады.  

 

8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

8.1 Аталмыш келісім шарт үш дана етіп, бірдей заң күшіне ие мемлекеттік қазақ тілінде құрылып, бір данасы білім алушыға беріліп, қалған 

екі данасы білім беру ұйымында қалдырылады; 

8.2 Егер білім алушы _____________________________________________________________ 18 жасқа толмаған  болса келісім шартта ата-

анасының, қамқоршысының қойған қолы немесе ата-анасының нотариалды куәландырылған келісімі болуы керек. 

 

9. ЖАҚТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН – ЖАЙЫ ЖӘНЕ БАНКТІК РЕКВИЗИТТЕРІ 

 

    Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық  

    қазақ-түрік университеті Түркістан қаласы,  

    161200 Университет қалашығы 

    БИН 990440008043, Кбе16 

    „Қазақстан Халық Банкі“ АҚ 

    БИК HSBKKZKX, ИИК KZ436010291000010707 

    Тел: 8(72533) 6-38-48 

 

    Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық  

    қазақ-түрік университет президенті,  

    _______________ Б.Абдрасилов  

 

    Бас есепші__________________ 

 Тегі, аты, әкесінің аты 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Жеке куәлік № _______________________ 

Берілген күні “___”____________________ 

ЖСН:________________________________ 

Мекен-жайы __________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон номері________________________ 

Қолы ________________________________ 

Ата-анасы ____________________________ 

 

   Заңгер_______________   Есепші __________ 


