
МЕКТЕП ПАСПОРТЫ 

 

мектеп атауы – ШҚО дене шынықтыру және спорт басқармасының «ШҚО 

спортта дарынды балаларға арналған олимпиада резервінің 

мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі» КММ 

директоры – Қайрат Мерей Қайратұлы 

мекен-жайы – Өскемен қаласы, Сәтпаев даңғылы, 82, пошта индексі 070016, 

телефоны 87232516361 

мектеп түрі – жалпы білім беретін 

құрылыс жылы – 2014ж. 

жобалық қуаты – 200 адам 

ғимараттың жалпы көлемі – 9998м2
 

ғимарат түрі – типтік, кірпіш, екі-үш қабаты 

білім беру қызметіне құқық беретін лицензия - № лицензии 

KZ18LAA00012681 13.08.2018 жылы 

оқушылар контингенті – 350 

асхананың болуы – бар, отыратын орындар саны - 200 

спортзалының болуы – бар 

футбол алаңының болуы – бар 
оқу кабинеттерінің болуы – 17, 15 интербелсенді тақтамен жабдықталған, 

соның ішінде 2 лингафондық, 2 компьютерлік 

кітапханың болуы – бар, кітап қоры 10995 экз, соның ішінде оқулықтар 

9035, көркем әдебиет 1930 экз 

акт залының болуы – бар 
аумақты абаттандыруды жүргізу жылы – 2018 ж. 

күзеттің болуы – бар 

лицензиялық медициналық кабинеттің болуы – санитарлық- 

эпидемиологиялық қорытынды №F.01.X.KZ90VBS00092604 

бейнебақылаудың болуы – бар 

пандустың болуы – бар 

шлагбаумның болуы - бар 

қажетті жазулардың болуы – бар, үй-жайларды есіктің тұтқасы жағынан 

таңбалау, жедел ақпаратты шығару үшін жарық мәтіндік таблолардың болуы 

электрондық турникеттің болуы – бар 

дабыл сигнализациясының болуы – бар 
энергия үнемдейтін шамдардың болуы – бар 

инженерлік желілердің жағдайы (жөндеу қажет немесе қажет емес екенін 

көрсетіңіз) –  жоқ 



ПАСПОРТ ШКОЛЫ 

 

наименование школы – КГУ «ВКО специализированная школа-интернат- 

колледж олимпийского резерва для одаренных детей в спорте» Управления 

физической культуры и спорта ВКО 

директор – Қайрат Мерей Қайратович 

адрес – г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева, 82, почтовый индекс 070016, 

телефон 87232516361 

тип школы – общеобразовательная 

год строительства – 2014г. 

проектная мощность – 200 человек 

общая площадь здания – 9998м2
 

тип здания – типовое, кирпич, двух- трехэтажное 

лицензия на право образовательной деятельности - № лицензии 

KZ18LAA00012681 от 13.08.2018 года 

контингент учащихся – 350 

наличие столовой – есть, количество посадочных мест - 200 

наличие спортивного зала – есть 

наличие футбольного поля – есть 

наличие учебных кабинетов – 17, 15 из них оборудованы интерактивной 

доской, в том числе 2 лингафонных, 2 компьютерных 

наличие библиотеки – есть, книжный фонд 10995 экз, из них учебников 

9035, худ.литературы 1930 экз 

наличие актового зала – есть 

год проведения благоустройства территории – 2018 г. 

наличие охраны – есть 

наличие лицензионного медицинского кабинета – санитарно- 

эпидемиологическое заключение №F.01.X.KZ90VBS00092604 

наличие видеонаблюдения –  есть 

наличие пандуса – есть 

наличие шлагбаума - есть 
наличие необходимых надписей – есть, маркировка помещений со стороны 

ручки двери, наличие световых текстовых табло для вывода оперативной 

информации 

наличие электронного турникета – есть 

наличие тревожной сигнализации – есть 

наличие энергосберегающих ламп – есть 

состояние инженерных сетей (указать ремонт требуется или нет) – нет 


