
1 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардағы балалардың статистикалық есебін жүргізу бойынша 

нұсқаулық  

 

 

 

Инструкция по ведению статистического учета детей в 

организациях, реализующих программы дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Астана, 2015 год 



 

 

2 

 

Қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардағы балалардың статистикалық есебін жүргізу бойынша 

нұсқаулық – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК, Астана қ., 2015 ж. – 103  бет. 

Инструкция по ведению статистического учета детей в 

организациях, реализующих программы дополнительного образования 

– РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, г. Астана, 2015 г. – 103 стр. 

 

Нұсқаулық балалардың қосымша біліммен қамтылуын есепке алу 

тәртібін анықтауға ықпал етеді.  

Нұсқаулық аудандық, қалалық білім бөлімдері және облыстық 
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