
 
 

       Грантқа кім өтінім бере алады? 

Жалпы білім беретін мектептердің оқушылары 

Грант жайлы ақпарат: 

1) Гранттық келісім-шарт жыл сайын қайта қарастырылады. 

2) Аталмыш грант толықтай немесе 75%,50%, 25% мөлшерде жеңілдік беруді қамти алады. 

Грантты тағайындау туралы шешім, соның ішінде грант мөлшерін (100%,75%,50% немесе 25%) 

іріктеу рәсімі аяқталғаннан кейін Комиссиямен қабылданады. 

«Spectrum Grant» қатысу үшін қойылатын талаптар 

1. Үміткердің жасы және сыныбы: 

Сынып  
Үміткердің жасы ай 

есебімен 
Үміткердің жасы жыл есебімен 

10 сынып 177 –188 14 – 15 

11 сынып 189 – 200 15 – 16 

12 сынып 201 – 212 16 – 17 

 

2. Өтінім беруші (кандидат немесе заңды өкіл) өтінім берген кезде алдын ала іріктеуге қатысу үшін 

төмендегі тест нәтижелерінің бірін ұсынуы тиіс: 

IGCSE 

6 пәннен «А*» немесе 

«А» (әр топтың 

әрқайсынан кемінде 

бір пәнді таңдау) 

I топ: тілдер; 

II топ: гуманитарлық және әлеуметтік 

ғылымдар; 

III топ: жаратылыстану-ғылыми пәндер; 

IV топ: математика 

AS Level 

11 сынып үшін. 

Кем дегенде 1 «а» және 2 

«b» 

Кемінде 3 баға төмендегі екі топтан кем 

болуы керек  

1топ: математика және жаратылыстану-

ғылыми пәндер; 

2 топ: тілдер; 

3 топ: өнер және гуманитарлық ғылымдар 

SAT Subject 

600 бал (9 – 10 сынып); 

700 (11 сынып)  

750 (12 сынып) кемінде үш пәнен 

SAT Reasoning 
1400 бал (9 – 10 сынып) 

1500 бал (11–12 сынып) 

3. Spectrum Grant грантына өтінім беру кезінде қажетті құжаттар: 

 үміткердің жеке куәлігінің, паспортының немесе туу туралы куәлігінің сканерленген нұсқасы; 

 үміткердің заңды өкілінің жеке куәлігінің немесе паспортының сканерленген нұсқасы; 

 соңғы 3 оқу жылындағы ресми мектеп транскриптерінің сканерленген нұсқасы; 

 IGCSE, AS Level сертификаттардың сканерленген нұсқасы (егер бар болса); 

 IELTS TRF нөмірі (егер бар болса); 

 шешім қабылдауға әсер етуі мүмкін басқа құжаттар. 

 Соңғы алты ай ішінде ата-ананың табысын растайтын анықтамалар  және/немесе салық есептері 

(жалақы туралы анықтама, зейнетақы төлемдері        немесе табыс көздерін растайтын басқа да 

анықтамалар); 

 Балаларға берілетін мемлекеттік жәрдемақы; (ГЦВП) немесе Басқа мемлекеттік жәрдемақылар (бар 

болса, тиісті құжаттар); 

 Жылжымайтын мүлікті жалға беруден түсетін табысты көрсету үшін жалдау келісім-шарты (бар 

болса); 

 Басқа табыс көздерінің жоқтығын растайтын ата-ананың нотариус алдында қол қойған декларациясы 

 ата-анасы ажырасқан жағдайда үміткердің заңды қамқорлығын растайтын құжат; 

 Өтініш берушінің барлық ағалары мен апаларының туу туралы куәліктерінің сканерленген 

көшірмелері (өтініш беруші көп балалы отбасынан болса). 

 

 

 



 
 

  Who is eligible to apply? 

      Students of publıc schools 

Information about Grant 

1) The agreement is updated on an annual basis 

2) The grant may include a full or partial discount of 75%, 50%, 25%. The decision on awarding the grant, 

including the amount of the grant (100%, 75%, 50% or 25%), is made by the Commission after the 

completion of the selection procedure. 

 

Requirements for submitting an application for the competition 

1.Age and class of the candidate: 

Applications are accepted to Candidate's age in months Candidate's age in years 

10 grade 117 – 188 14 – 15 

11 grade 189 – 200 15 – 16 

12 grade 201 – 212 16 – 17 

 

2.The applicant (candidate or legal representative) must submit one of the following test 

results to participate in the preliminary selection process: 

IGCSE 

marks «А*» or «А» 

from 6 subjects 

(selecting at least one 

subject from each 

group) 

I group: languages; 

II group: human and social sciences; 

III group: natural-science subjects; 

IV group: mathematics 

AS Level 

For 11 grade. 

As a minimum 1 «а» 

 and 2 «b» 

At least 3 marks must be from less than two groups 

below: 

Group 1: mathematics and natural-science 

subjects; 

Group 2: languages; 

Group 3: arts and human sciences 

SAT Subject 

score 600 (Grade 9-10); 

score 700 (Grade 11)  

score 750 (Grade 11) from at least three subjects  

SAT Reasoning 
score 1400 (Grade 9-10) 

score 1500 (Grade 11) 

3. Required documents when applying for an educational grant Spectrum Grant: 

 scanned version of the candidate's ID card, passport, or birth certificate; 

 scanned version of the candidate's legal representative's ID card or passport; 

 scanned version of official school transcripts for the last 3 academic years; 

 IGCSE, AS Level certificates scanned versions (if any); 

 number of IELTS TRF (if any); 

 other documents that may influence the decision. 

 Both parents’ income and/or tax statements for the past six months (salary            payment slips, pensions 

coupons or other relevant financial documents); 

 State allowance for children;  (ГЦВП) or Other state allowances (relevant documentation if applicable); 

 Rental Contract to demonstrate the income from the rental of properties (if applicable) 

 Declaration signed at the notary from parents that they do not have other financial sources; 

 In the case of divorced parents, please provide the legal documents which prove the legal custody of the child; 

 Scanned copies of all siblings birth certificates (if multiple children family) 

 

 

 

 



 
 

  Кто может подать заявку на грант? 

 Обучающиеся общеобразовательных школ 

Информация о гранте: 

1) Соглашение обновляется ежегодно. 

2)  Грант может включать полную или частичную скидку в размере 75%, 50%, 25%. Решение о 

присуждении гранта, включая размер гранта (100%, 75%, 50% или 25%), принимается Комиссией 

после завершения процедуры отбора. 

Требования для участия на конкурсе «Spectrum Grant» 

1. Возраст и класс кандидата: 

Класс 
Возраст кандидата в 

месяцах 
Возраст кандидата в годах 

10 класс 117 – 188 14 – 15 

11 класс 189 – 200 15 – 16 

12 класс 201 – 212 16– 17 

2. Заявитель (кандидат или законный представитель) при подаче заявки должен-(ны) предъявить один из 

следующих результатов тестов для участия в предварительном отборе: 

IGCSE 

оценка «А*» или «А» 

по 6 предметам 

(выбор не менее 

одного предмета их 

каждой группы) 

I группа: языки; 

II группа: гуманитарные и социальные науки; 

III группа: естественно-научные предметы; 

IV группа: математика 

AS Level 

Для 11 класса. 

Как минимум 1 «а» и 2 

«b» 

Как минимум 3 оценки должны быть из менее 

двух групп ниже: Группа  

1: математика и естественно-научные 

предметы; 

Группа 2: языки; 

Группа3: искусство и гуманитарные науки 

SAT Subject 

600 баллов (9 – 10 классы); 

700 (11 класс)  

750 (12 класс) не менее чем от трех предметов. 

SAT Reasoning 
1400 баллов (9 – 10 классы) 

1500 баллов (11-12 класс) 

 

3. Необходимые документы при подаче заявки на Образовательный грант Spectrum Grant: 

 скан версия удостоверения личности, паспорта или свидетельства о рождении кандидата; 

 скан версия удостоверения личности или паспорта законного представителя кандидата; 

 скан версия официальных школьных транскриптов за последние 3 учебных года; 

 скан версия сертификатов IGCSE, AS Level (при наличии); 

 номер IELTS TRF (при наличии); 

 другие документы, которые могут повлиять на вынесение решения; 

 справки о доходах и/или налоговые отчетности законных представителей за последние шесть месяцев 

(справки о заработной плате, пенсионных пособиях или другие справки, подтверждающие наличие 

дохода); 

 государственной пособие на детей (ГЦВП) или иные государственные пособия (при наличии); 

 договор аренды, подтверждающий доход сдачи недвижимости в аренду (при наличии); 

 декларация, подписанная законными представителями у нотариуса, подтверждающая отсутствие иных 

источников дохода; 

 документ, подтверждающий законное опекунство над кандидатом, в случае развода родителей; 

 скан версию свидетельств о рождении братьев/сестер кандидата (если кандидат из многодетной 

семьи). 

 


