
 

"Бастауыш, негізгі орта, жалпы 

орта білім беру ұйымдарына 

денсаулығынабайланыстыұзақ 

уақытбойы бара алмайтын 

балалардыүйдежекетегін 

оқытудыұйымдастыруүшін 

құжаттарқабылдау" 

мемлекеттіккөрсетілетін 

қызметқағидасына 

1-қосымша 

"Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру 
ұйымдарынаденсаулығынабайланыстыұзақуақытбойы бара 

алмайтынбалалардыүйдежекетегіноқытудыұйымдастыруүшінқұжаттарқабылдау" 
мемлекеттіккөрсетілетінқызметі стандарты 

1 Көрсетілетінқы
зметтіберушіні
ңатауы 

"Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдары 

2 Мемлекеттікқы
зметтіұсынутәсі
лдері 
(қолжеткізуарн
алары) 

- "Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдары; 
- "электрондыүкіметтің" веб-порталы: www.egov.kz; 

3 Мемлекеттікқы
зметкөрсетумер
зімі 

Қызметкөрсетумерзімі – 2 жұмыскүні; 
Құжаттартоптамасынтапсыруүшінкүтудіңрұқсатетілгенеңұза
қуақыты – 15 ( он бес) минуттанаспайды. 
Көрсетілетінқызметтіалушығақызметкөрсетудіңрұқсатетілге
неңұзақуақыты – 15 ( он бес) минуттанаспайды. 

4 Мемлекеттікқы
зметкөрсетудің
нысаны 

Электрондық (ішінараавтоматтандырылған) 
Қағазтүрінде 

5 Мемлекеттікқы
зметтікөрсетунә
тижесі 

Мемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесі: 
1) құжаттардықабылдаутуралықолхат (еркіннысанда); 
2) үйдежекетегіноқытутуралыбұйрық. 
Мемлекеттікқызметкөрсетунысаны: электрондықжәне 
(немесе) қағазтүріндеұсынылады. 
Порталдамемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесіэлектрондыққ
ұжатнысанындакөрсетілетінқызметтіалушының 
"жекекабинетінде" жолданадыжәнесақталады. 

6 Мемлекеттікқы
зметкөрсетукезі
ндекөрсетілетін
қызметтіалушы

Мемлекеттікқызметжекетұлғаларғатегінкөрсетіледі. 



даналынатынтө
леммөлшеріжән
еҚазақстанРесп
убликасыныңза
ңнамасындакөз
делгенжағдайла
рда оны 
алутәсілдері 

7 Жұмыскестесі Қызметберуші: 
ҚазақстанРеспубликасыныңеңбекзаңнамасынасәйкесдемалы
сжәнемерекекүндерінқоспағанда, дүйсенбі – 

жұмааралығындасағат 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгітүскіүзіліспенсағат 09.00-ден 18.30-ға дейін. 
Өтінішқабылдаужәненәтижесін беру сағат 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгітүскіүзіліспенсағат 09.00-ден 17.30-ға 
дейінатқарылады. 
Алдын ала 
жазылужәнежеделдетілгенқызметкөрсетукөзделмеген. 
Портал – 

жөндеужұмыстарынжүргізугебайланыстытехникалықүзілісте
рдіқоспағандатәулікбойы 
(көрсетілетінқызметтіалушыжұмысуақытыаяқталғаннанкейін
, 

демалысжәнемерекекүндеріөтінішжасағанжағдайдаҚазақста
нРеспубликасыныңеңбекзаңнамасынажәне 
"ҚазақстанРеспубликасындағымерекелертуралы" 
ҚазақстанРеспубликасының 2001 жылғы 13 
желтоқсандағызаңының 5-

бабына сәйкесөтініштерқабылдаужәнемемлекеттіккөрсетілет
інқызметнәтижесін беру келесіжұмыскүніжүзегеасырылады). 

Мемлекеттікқызметкөрсетуорындарыныңмекенжайлары: 
1) көрсетілетінқызметтіберушініңинтернет-ресурсы; 
2) www.egov.kz. 

8 Мемлекеттікқы
зметкөрсетуүші
нқажеттіқұжатт
артізбесі 

Көрсетілетінқызметтіалушыкөрсетілетінқызметтіберушігежү
гінгенкезде: 
1) өтініш (еркіннысанда); 
2) үйдеоқытубойыншаұсынымдармен коса дәрігерлік-

консультациялықкомиссияныңқорытындысы. 
Көрсетілетінқызметтіалушы портал 
арқылыкөрсетілетінқызметтіберушігежүгінгенкезде: 
1) өтініш (еркіннысанда); 
2) үйдеоқытубойыншаұсынымдармен коса дәрігерлік-

консультациялықкомиссияныңқорытындысы. 
Көрсетілетінқызметтіалушыларданақпараттықжүйелерденал
уғаболатынқұжаттардыталапетугежолберілмейді. 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z010000267_#z5
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z010000267_#z5


Көрсетілгенқызметтіберушімемлекеттікқызметтердікөрсетук
езіндеақпараттықжүйелердегізаңменқорғалатынқұпиялардың
қатарынакіретінмәліметтердіпайдалануғакөрсетілетінқызмет
тердіалушыныңкелісімін, 
егерҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарындаөзгешекөзделмес
е, алады. 

9 ҚазақстанРеспу
бликасыныңзаң
намасындабелгі
ленгенмемлекет
тікқызметкөрсе
туден бас 
тартуүшіннегіз
дер 

Көрсетілетінқызметтіалуүшінкөрсетілетінқызметтіалушықұж
аттардыңтолықеместізбесінжәне (немесе) 
қолданылумерзіміөтіпкеткенқұжаттардыұсынғанжағдайлард
а, көрсетілетінқызметтіберушіөтініштердіқабылдаудан бас 
тартадыжәне осы 
мемлекеттіккөрсетілетінқызметқағидаларының 3-

қосымшасына сәйкеснысанбойыншақұжаттардықабылдаудан 
бас тартутуралыхабарламабереді. 

10 Мемлекеттікқы
зметті, 
оныңішіндеэлек
трондықнысанд
ажәнеМемлекет
тік корпорация 
арқылыкөрсету
ерекшеліктеріес
керілеотырыпқо
йылатынөзге де 
талаптар 

Көрсетілетінқызметтіалушымемлекеттікқызметкөрсетутәртіб
іжәнежағдайытуралыақпараттымемлекеттікқызметкөрсетумә
селесібойыншабірыңғайбайланысорталығыарқылыалумүмкін
дігінеие. 
Көрсетілетінқызметтіберушініңмемлекеттікқызметтікөрсету
мәселелерібойыншаақпараттыққызметініңбайланыстелефонд
арыМинистрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсында 
"Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтер" 
бөліміндеорналастырылған. 
МемлекеттікқызметкөрсетумәселелерібойыншаБірыңғайбайл
анысорталығы: 8-800-080-7777, 1414. 

Көрсетілетінқызметтіалушының ЭЦҚ 
болғанжағдайдаМемлекеттіккөрсетілетінқызметті портал 
арқылыэлектрондықнысандаалуғамүмкіндігі бар. 
Көрсетілетінқызметтіалушыныңмемлекеттікқызметтікөрсету
тәртібі мен 
мәртебесітуралыақпараттықашықтықтанқолжеткізурежимінд
епорталдағы "жекекабинеті", 
көрсетілетінқызметтіберушініңанықтамалыққызметтері, 
сондай-ақ "1414", 8-800-080-7777 

бірыңғайбайланысорталығыарқылыалуғамүмкіндігі бар. 
Порталдағы "жекекабинеттен" 
ұсынылғанмәліметтерсұратылыпотырғантұлғаныңкелісімібо
лғанжағдайда, сондай-

ақпорталдағыхабарламағажауапретіндебірреттікпарольді 
беру 
жолыменнемесеқысқамәтіндікхабарламаныжіберужолыменс
убъектініңпорталдатіркелгенұялыбайланыстыңабоненттікнө
міріарқылыүшіншітұлғалардыңэлектрондықсұраусалуы.Жүк
теу 



  

 

 

 

"Бастауыш, негізгі орта, 
жалпы 

орта білім беру 
ұйымдарына 

денсаулығынабайланыст
ыұзақ 

уақытбойы бара 
алмайтын 

балалардыүйдежекетегін 

оқытудыұйымдастыруүш
ін 

құжаттарқабылдау" 

мемлекеттіккөрсетілетін 

қызметқағидасына 

2-қосымша 

  Нысаны 

      (Тегі, аты, әкесініңаты (болғанкезде) 
      немесеұйымныңатауы 

      көрсетілетінқызметтіалушы) ________________ 

      (көрсетілетінқызметтіалушыныңмекенжайы) 

________________________________________________________________________

___ [МО атауы] 

Бас тартутуралы ХАБАРЛАМА 

      Құрметті: [Оқушыныңаты-жөні] 
      [Білім беру ұйымыныңатауы], [сынып, оқутілі] оқуғақабылдауүшінқұжаттар 
ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ. 
      Себебі_______________________________________________________________  

      Түсіндіруүшінқабылдаукоммисиясына [білім беру ұйымыныңатауы] 
хабарласуларыңыздысұраймыз 

      Мекенжай____________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Бастауыш, негізгі орта, 
жалпы 

орта білім беру ұйымдарына 

денсаулығынабайланыстыұзақ 

уақытбойы бара алмайтын 

балалардыүйдежекетегін 

оқытудыұйымдастыруүшін 

құжаттарқабылдау" 

мемлекеттіккөрсетілетін 

қызметқағидасына 

3-қосымша 

________________________________________________________________________ 

[МО атауы] 

Құжаттардықабылдаужәнеоқуғақабылдаутуралыхабарлама 

      [білім беру ұйымыныңатауы] 
      Құрметті: [Оқушыныңаты-жөні] 
      Құжаттар [білім беру ұйымыныңатауы] қабылданды. Сіз [күні] № 
[бұйрықнөмірі] бұйрығынасәйкес [сынып, әдебиет, оқутілі] қабылдандыңыз. 
      Сізден [мектепатауы] баруыңыздысұраймыз_____________________ 

      Мекенжай____________________ 
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