
КАДАМДАЛГАН
ЭСКЕРТМЕ
АТА-ЭНЕЛЕР УЧУН



МАМЛЕКЕТ «ЖАЛПЫ ЖЕТКИЛИКТУУ ЖАНА АКЫСЫЗ МЕК-
ТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ, БАШТАЛГЫЧ ЖАЛПЫ, НЕГИЗГИ ЖАЛПЫ, 
ОРТО (ТОЛУК) ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРУУНУН ЖАНА БАШТАП-
КЫ ПРОФЕССИОНАЛДЫК БИЛИМ БЕРУУНУ ЧЕТ ОЛКОЛУК 
АТУУЛДАР РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫН АТУУЛДАРЫ МЕ-
НЕН БАРАБАР БИЛИМ АЛУУНУ ПАЙДАЛАНУУГА УКУГУН» 
ГАРАНТИЯЛАЙТ.

Россия Федерациясынын 29.12.2012-жылындагы Мыйзамынын 2-п. 78 ст. корсо-
тулгондой чет олоколук атуулдар жалпы жеткиликтуу жана акысыз мектепке чей-
инки, башталгыч жалпы, негизги жалпы, орто (толук) жалпы билим беруунун жана 
баштапкы профессионалдык билим берууну билим беруу программаларынын че-
гинде жалпыга жеткиликтуу жана акысыз негизде пайдалануу укугун тастыктайт.

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

ТАКИЕ ЖЕ
ДЕТИ



БАЛАНЫН КОНКРЕТУУ 
ДАРЕК БОЮНЧА 
ЖАШАГАНДЫГЫН 
ЖЕ КЕЛГЕНДИГИН 
ТАСТЫКТООЧУ ДОКУМЕНТ

СОЗСУЗ БИЛУУ КЕРЕК: кээ бир убактар-
да жашап жаткандыгын же келгендигин 
турак-жайдын ижарасынын келишимин 
же турак-жайга менчик укугунун кубо-
лугун конкретуу дарек боюнча корсотуп, 
тастыктоо керек.
Мектепте созсуз документ корсотууну 
талап кылууга укугу жок, эгерде баланы 
биринчи класска ЭМЕС кабыл алып жатса.  
1-июль – 5-сентябрь аралыгында 1-клас-
ска кабыл алууда да бул документти 
талап кылууга укугу жок.

Эске алуучу нерсе, каттонун жоктугу мек-
тепке кабыл албоонун себеби болбошу 
керек.

! Созсуз турдо 1-класс учун жана соз-
суз декабрдан 30-июлга чейин, ал эми 
1-июлдан 5-сентябрга чейин аларсыз 
алуу милдеттуу.

МЕДИЦИНАЛЫК КАРТА 
№026 У-2000

Озуно камтыйт:

﹡ Дарыгердин кароосу жана анализдер

﹡ Мурдагы ооруларыЮ аллергиялар ж.б. 
жонундо маалыматтар

﹡ Привикалар жонундо маалыматтар 
(привика сертификатынан алынган маа-
лыматтар корсотулот)

ПРИВИВКА БОЮНЧА
СЕРТИФИКАТ ФОРМА 063/У

Жасалган прививкалар же алардан 
каршы болгондугу жонундо маалыматтар 
менен. Бардык привикалар белгиленген 

﹡ куну менен ﹡ сериясы ﹡ дозасы ﹡ беруу ыкмасы ﹡ реакциясы менен болуу-
га тийиш

МЕДИЦИНАЛЫК ПОЛИС 
ДМС ЖЕ ОМС

ОМС кимде качкын статусу бар болсо же 
убактылуу баш калкалоо алгандар учун 
гана, ал эми баш калкалоо издегендер 
учун полис болбойт.

БАЛАНЫН 3 АК-КАРА
ФОТОСУРОТУ 3Х4
ОЛЧОМУНДО

КАЧКЫН СТАУСУ же 
БОЛБОСО СОТТО КАРАЛЫП 
ЖАТКАНДЫГЫ ЖОНУНДО 
СПРАВКА

БАРДЫК ДОКУМЕНТТЕР 
ОРУС ТИЛИНЕ КОТОРУЛУУГА 
ТИЙИШ

МААНИЛУУ Медициналык картаны, 
фотосуротту, аттестат, эгерде соз 
2-класс же андан жогорку класстарга 
болсо талап кылынат, кабыл алдынды 
деген чечимден кийин корсоттуго бо-
лот, бирок баланын окуусунун башта-
лышына чейин.

ДОКУМЕНТТЕРДИ ДАЯРДАЙБЫЗ:

АТТЕСТАТ (которулган жана 
тастыкталган)

Эгерде бала 2-же андан жогорку класстар-
га тапшырган болсо.

АТА-ЭНЕНИН ЖЕ 
МЫЙЗАМДУУ ОКУЛДУН 
ОЗДУГУН КУБОЛОГОН 
ДОКУМЕНТ: баланын аталык/
энелик же  мыйзамдуу окулун 
куболондууруучу документи 
же ТУУЛГАНДЫГЫ 
ТУУРАЛУУ КУБОЛУК (туп 
нускасы же нотариалдык 
куболондурулгон кочурмосу)

Аталган документтердин ордуна ал-
маштырыш учун:
 ﹡ убактылуу баш калкалоо жонундо 
куболук же качкындар куболугу

﹡ жашап туру укугунун куболугу жана 
башка документтер.
Так ушундай эле туугандык фактысы бала-
нын туулгандыгы тууралуу куболук менен 
гана эмес жана

﹡ баланын паспорту

﹡ элчиликтен справка жана башка доку-
менттер менен да тастыктайбыз.

Кээ бир убактарда ата-эненин оздук ку-
болуктору жана тууганчылык фактысы бир 
документ менен да тастыкталышы мумкун, 
мисалы, паспортко бала жазылганда же 
убактылуу баш калкалоо боюнча арызнын 
жонундо справкада да бала жазылып 
калса да тастыкталат.



БАЛАНЫ 1-КЛАССКА ЖАЙГАШТЫРАБЫЗ:

ОЗУБУЗДУН 
ОКРУГДАН 
(РАЙОНДОН) 
МЕКТЕПТИ ТАНДОО

Госуслуг порталына катталуу Москвада 
катталуусу бар адамдар учун гана 
болушу мумкун.

﹡ электрондук даректин бош жерле-
рин толтуруу

﹡ пароля

﹡ жеке оздук эсептин камсыздантылуу 
саны СНИЛС

﹡ паспорттук маалыматтар

«Получить услугу» деген болумдо би-
лим беруу Департаментин тандап, «Ре-
гистрация заявителей о приеме детей 
в первый класс» деген жерге катталган 
даректи киргизуу керек.

﹡ 30 кун аралыгында мектептен до-
кументтерди каттоо учун электрондук 
почта аркылуу чакыруу алуу.
же болбосо: ﹡ 30 кун аралыгында 
мектептен телефон аркылуу документ-
терди катоо учун чакылуу алуу.

ГОСУСЛУГ 
ПОРТАЛЫНДА 
АРЫЗДЫ ТОЛТУРУУ

САЙТКА КИРУУ 
КЕРЕК, АНЫ ОЗДУК 
КАБИНЕТКЕ КАТТОО 
КЕРЕК

МЕКТЕПТЕРДИН 
ТИЗМЕСИНЕН 
УЧТОН КОП ЭМЕСТИ 
ТАНДОО

Эгерде болбой жатса жана жообу 
келбей калсаса, аймактык билим беру 
Башкармалыгына кайрылуу жана арыз 
жолдоо керек.

БИРИНЧИ КЛАССКА ЖАЗЫЛУУ:
WWW.MOS.RU/PGU/RU/SERVICES/LINK/2154

МОСКВА ОБЛАСТЫНДА БИРИНЧИ КЛАССКА ЖАЗЫЛУУ:
WWW.FIRSTCLASS.USLUGI.MOSREG.RU/FORM/

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

ТАКИЕ ЖЕ
ДЕТИ

http://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/2154
http://www.firstclass.uslugi.mosreg.ru/form/


БАЛАБЫЗДЫ ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРУУЧУ МЕКТЕПТИН
2-11 КЛАССТАРЫНЫ ЖАЙГАШТЫРАБЫЗ:

МЕКТЕПТИ 
ОЗУНУЗДУ 
ОКРУГДАН 
(РАЙОНДОН) ТАНДОО

МЕКТЕПКЕ ЧАЛУ ЖЕ 
БАРУ жана завучтан 
керектуу класста орун 
жонундо тактоо

Госуслуг сайты аркылуу жазылуу
да каралган. Москвада бардык клас-
старга жазылуу:
www.mos.ru/pgu/ru/services/link/2167

ЭГЕРДЕ 
МЕКТЕПТЕ ОРУН 
ЖОК БОЛСО

ЭГЕРДЕ 
МЕКТЕПТЕ ОРУН 
БОЛСО

Анда билим беруунун аймактык баш-
кармалыгына дагы кайсы билим беруу 
мекемеси бар экендиги боюнча кенеш 
сурап кайрылуу керек.

Завучтан ички тестирлоону тапшыруу 
керектиги (же МЦКО) жана ангемеле-
шуунун журушу жонундо тактоо керек.

ОЗГОЧО БИЛУУ КЕРЕК:

БЕКИТИЛБЕГЕН АЙМАКТАРДА 
ЖАШАГАНДАР УЧУН МЕКЕПКЕ 
ЖАЗЫЛУУ АРАЛЫГЫ 1-ИЮЛДАН 
5-СЕНТЯБРГА ЧЕЙИН.

Бул биринчи класска тапшыргандарга 
гана тиешелуу.

ЭГЕРДЕ ОЗГОЧО МАСЕЛЕЛЕР 
ПАЙДА БОЛСО:

«Гражданское содействие» комитетине 
карылуу керек.

ЭГЕРДЕ МЕКТЕПТЕРДЕ БОШ 
ОРУНДАР ЖОК БОЛСО:

Ошол мектептен бош орун жоктугу 
боюнча жазуу турундо жооп алуу 
керек, жооп алуу учун Департаментке 
кайрылуу керек. мындан жогорку ин-
станцияга кайрылуу мумкунчулун алуу 
учун официалдуу жазуу турундо отказ 
алуу керек.

ЭЧ УБАКТА ЭЧ КАЙСЫ КАГАЗГА 
КОЛ БОЙБОГУЛА!

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

ТАКИЕ ЖЕ
ДЕТИ


