«Сәтті қадам» - ҰБТ тапсыру кезінде шекті деңгейді жинай алмаған
және тестілеуге қатыспаған мектеп бітіруші түлектерді одан әрі оқыту,
жұмысқа орналастыру.
Мақсаты: мектеп түлектерін еңбекке әлеуметтендіру.
Міндеті: ҰБТ тапсыру кезінде шекті деңгейді жинай алмаған және тестілеуге
қатыспаған мектеп бітіруші түлектерді одан әрі оқыту, жұмысқа
орналастыруды жүзеге асыру.
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2016 жылы ҰБТ тапсыру
кезінде шекті деңгейді жинай алмаған және тестілеуге қатыспаған мектеп
бітіруші түлектерді одан әрі оқыту, жұмысқа орналастыруды жүзеге асыру
бойынша «Сәтті қадам» партиялық жобасының үшінші бағыты іске қосылған
болатын. Жоба ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, ҚР
Білім және ғылым министрлігі, ҚР Дін істері және азаматтық қоғам
министрлігімен қол қойылған төрт жақты меморандум аясында өз
құзыреттері мен өкілеттері аясында жобаның 3-бағыты жүзеге асырылады.
Соның аясында Мемлекет басшысының тапсырмасы жастарды толық
әлеуметтік өмірге жұмылдыруға, жоғарғы кәсіби білімді болуға және
еліміздің индустриалды – инновациялық кәсіпорындарда қажетті кадрлармен
қамтамасыз ету мақсатында үштұғырлы мәселелерді шешеді.
2016 жылы ҰБТ тапсыру кезінде шекті деңгейге жетпеген және тестілеуге
қатыспаған 54172 мектеп түлегі әрі қарай оқуды жалғастыруға немесе
жұмысқа орналасуға мүмкіндік алды. Соның ішінде 13514 адам еліміздің
жоғары оқу орындарына, 5820 адам шетелдік жоғары оқу орындарына, 22526
адам техникалық және кәсіптік білім мекемелері мен кадрларды даярлау
курстарына түсті, 9898 адам жұмыспен қамтылды, 1006 адам әскери
қызметке шақырылып, 1408 адам (отбасын құрды, денсаулығына байланысты
және т.б.) жұмысқа орналасу мен одан әрі оқыту мүмкіндігінен бас тартты

«Сәтті қадам» - Содействие в трудоустройстве и/или получении
дальнейшего образования выпускниками школ, не преодолевших
пороговый уровень при сдаче ЕНТ и не принимавших участие в ЕНТ.
Цель - трудовая социализация выпускников школ.
Задача - содействие в трудоустройстве и/или получении дальнейшего
образования выпускникам школ, не преодолевших пороговый уровень при
сдаче ЕНТ.
С 2016 года по поручению Главы государства по обеспечению всеобщего
трудоустройства выпускников не преодолевших пороговый уровень при
сдаче ЕНТ и не принимавших участие в ЕНТ было запущено третье
направление партийного проекта «Сәтті қадам». Проект реализуется
совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК,
Министерством образования и науки РК и Министерством по делам религий
и гражданского общества РК, с которыми в рамках проекта был подписан
четырехсторонний меморандум в целях осуществления совместных и
согласованных действий по данному направлению. Таким образом,
поручение Главы государства решает триединую задачу: вовлечении
молодежи в полноценную социальную жизнь, получения качественного
профессионального образования и кадрового обеспечения индустриальноинновационных предприятий страны.
В 2016 году 54172 выпускника не набрали пороговый балл либо вовсе не
принимали участие в ЕНТ и получили возможность трудовой и социальной
реализации. Из них 13514 человек поступили в высшие учебные заведения
страны, 5820 человек поступили в зарубежные вузы, 22526 человека – в
организации ТиПО и на курсы подготовки кадров, 9898 человек
трудоустроены, 1006 молодых человек призваны на срочную воинскую
службу, остальные 1408 человек отказались от трудоустройства (создали
семьи, по состоянию здоровья и др.).

