
Бірінші сыныпқа 

құжаттарды қабылдау

Ата-аналарға арналған E-bilimal платформасында жұмыс жасау нұсқаусы



Балаңызды 1 сыныпқа қабылдау жайлы өтінім беру үшін кез-келген браузерді ашып (Google Chrome, Mozilla firefox және т.б) 

адрестік жолға: https://e.bilimal.kz. сайтын енгізіңіз. Сол сәтте бастапқы бет ашылады.

Бастапқы бет

https://e.bilimal.kz/


Ары қарай Бастауыш, негізгі

орта және жалпы орта білім

беру бөлімін таңдап

«Толығырақ» батырмасын

басу керек.

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру



Жаңа қолданушының тіркелуі үшін «Тіркелу»

батырмасын басу керек.

Ары қарай жолдарды толтыру қажет:

 Тегі*;

 Аты*;

 Әкесінің аты;

 Сіздің электронды поштаңыздың мекен-жайы*;

 Ұялы телефон нөміріңіз*;

 Құпия сөзді көрсетіңіз*;

 Құпис сөзді қайталаңыз*;

*Беліленген жолдарды міндетті түрде толтыру қажет.

«Тіркелу» батырмасын басу.

Жаңа қолданушының тіркелуі



Бірінші сыныпқа қабылдау.

«Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру» бөліміндегі «Бірінші сыныпқа

қабылдау»қызметін таңдау қажет.



Мемлекеттік қызметтің толық сипаттамасы бар «Бірінші сыныпқа қабылдау» беті ашылады

Қызмет беті



Өтінім беру үшін «Өтінім беру» батырмасын басу қажет. Төменде 2 үлгісі көрсетілген

Өтінім беру



Ашылған нысанда ата-ана, бала жайлф мәліметтер толтырылып, қажетті құжаттарды тіркеп «Әрі қарай» батырмасын басу

керек. Оқыту тілін таңдап ,баланың тұрғылықты мекен-жайын көрсетіп, «Әрі қарай» батырмасын басу. Оқу орнын, бос орын

болған жағдайда таңдап, «Өтініш беру» батырмасын басу қажет.

Өтінім беру нысаны

1
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Өтінім жобасы. ЭЦҚ қол қою/Өтінім қосу

• 1 санының астындағы 3 кезеңді 

толтырып, қол қойылған өтінішті 

қосу (сол жақта)

• Немесе өтінішке ЭЦҚ көмегімен

қол қою. Ол үшін қолданыстағы

кілт болуы керек және NCALayer

бағдарламасы орнатылған және 

іске қосылған болуы керек.

• Әрі қарай «Жіберу» батырмасын

басу керек.

Өтінім беруді аяқтау үшін қажет:



Өтінім барлық мәліметтерімен қызмет берушіге жіберіледі. Қызмет

беруші құжаттарды тексеріп, Сіздің өтінішіңізді тіркейді немесе

құжаттардың толық болмағандығынан қызмет көрсетуден бас 

тартады ;

Қарастырылуға қабылданған өтінішті құжаттарымен

қызмет көрсетуші 1 жұмыс күнінің ішінде өңдеуі

қажет;

1 жұмыс күні өткеннен кейін сіздің жеке кабинетіңізге 

құжаттардың қабылдағаны туралы қолхат беріледі, немесе 

дәлелді бас тарту және тиісті мәртебе көрсетіледі.
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Өтінім жіберілгеннен кейін не болады?



Өтінімдер бөлімінде сіз «Жіберілді» мәртебесін көресіз, сонымен қатар өтінімнің мәртебесін бақылай аласыз. Қызмет

беруші Сіздің өтінішіңізді қабылдағанынан немесе қабылдамағаннан кеін өтінімнің мәртебесі «Өтініш

қабылданды»немесе «Бас тартылды» деп өзгереді

Өтінім бөлімі 



Жеке кабинет арқылы өтінімнің мәртебесін қадағалау

• Әрбір өтінішке қарама-қарсы қызметтің атауы, 

негізгі ақпарат және өтінімнің мәртебесі

көрсетіледі;

• Өтінішке оң жауап болған жағдайда

көрсетілетін қызмет беруші берген қолхатты

жүктеу мүмкіндігі бар;

• Бас тартқан жағдайда сізге тиісті мәртебе және

осы шешімнің негіздемесі көрсетіледі.

Жеке кабинетте ата-ана өзі жіберген

өтінімдердің мәртебесін бақылай алады:



Өтінімді болдырмау

• Өтінімді болдырмау үшін «Өтінімді ашу» 

қажет. Әрі қарай «Өтінімді болдырмау» 

батырмасын басу қажет.

Жеке кабинетте ата-ана өзі жіберген

өтінімдердің мәртебесін бақылай алады:



Назарларыңызға рахмет!

Сұрақтар бойынша хабарласыңыз

gosusluga@bilimal.kz


