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1.   Жалпы жоболор 

1. Бул “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү 

уюмдарына  балдарды электрондук   каттоо” автоматташтырылган маалыматтык система 

жөнүндө жобо “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим 

берүү уюмдарына  балдарды электрондук   каттоо” автоматташтырылган маалыматтык 

системасынын негизги максаттарын, милдеттерин, иштөө тартибин, ошондой эле анын 

катышуучуларынын укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчилигин аныктайт. 

2. Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын “Балдар 

жөнүндө” Кодексинин, Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамынын, 

Кыргыз Республикасынын “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Мыйзамынын, 2014- 

жылдын 3-июнундагы №303 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Мамлекеттик 

органдар, алардын түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке 

жана юридикалык жактарга көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 

стандарттарын бекитүү жөнүндө” токтомунун, 2011-жылдын 12-сентябрындагы №541 

“Жалпы билим берүү уюму жөнүндө Типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтомунун, 2015-

жылдын 22-июнундагы №391 “Турмуштук оор кырдаалда турган балдарды жана үй- 

бүлөлөрдү табуу тартиби жөнүндө” жобонун, 2017-жылдын 24-июлундагы №449 

“Балдардын иши боюнча комиссия жөнүндө” жана 2021-жылдын 5-мартындагы №72 

“Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жөнүндө” жобонун 

талаптарына ылайык иштелип чыккан. 

Жалпы билим берүү уюмунун директору төмөнкүлөргө укуктуу: 

 

- “Электрондук каттоо” АМСте өз ара аракеттенүү процессин жөнгө салуу үчүн райондук 

билим берүү бөлүмдөрүнүн чечимдеринин жана локалдык актыларынын негизинде 

уюштуруу-тескөөчү документтерди чыгарууга жана бекитүүгө; 

- Натыйжалуу башкарууга жетишүү үчүн, анын ичинде ченемдик укуктук актыларды, ички 

актыларды сактоону, укукка каршы ишмердүүлүктү алдын алууну жана аныктоону 

камтыган комплекстүү жана натыйжалуу ички көзөмөлдөө системасын уюштурууга; 

- Камкордукка алынган (мыйзамда белгиленген) балдардын жана атайын тартипте кабыл 

алынуучу балдардын документтерин текшерүү үчүн “Электрондук каттоо” АМСке кирүү 

мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга; 

- Мыйзамда белгиленген тартипте баланы 1-класска аныктоо үчүн ата-энелерден, 



мыйзамдуу өкүлдөрдөн тиешелүү документтерди суроого; 

         Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген бала (“Электрондук каттоо” АМС аркылуу 

кабыл алгандан кийин) аныкталган учурда класс жетекчинин, мектептин психологунун 

өтүнүч каты боюнча директор психологиялык-медициналык-педагогикалык да абалын 

аныктайт, зарыл болгон учурда атайын мектепке, класска аныктайт же бала буга чейин 

кабыл алынган жалпы мектепте билим алуусун улантууну сунуштайт.  

Баланын ата-энеси, мыйзамдуу өкүлү – арыз ээси төмөнкүлөргө укуктуу: 

- “Электрондук каттоо” АМСке тоскоолдуксуз кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга; 

- Милдеттүү башталгыч жалпы билим алуунун жеткиликтүүлүгүн камсыздоочу 

“Электрондук каттоо” АМСти жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын жеткиликтүү 

болуусуна; 

- Билим берүү процессин жөнгө салуучу мектептин уставы жана башка локалдык 

документтери менен таанышууга укуктуу. 

Баланын ата-энеси, мыйзамдуу өкүлү – арыз ээси төмөнкүлөргө милдеттүү: 

 

- Онлайн режиминде mektep.edu.gov.kg платформасында мектеп жашына жеткен баланы (6- 

7 жаш) “Электрондук каттоо” АМСте каттоого: 

1. Юридикалык жашаган жери боюнча учурдагы жылдын апрелинин экинчи дүйшөмбүсүнөн 

тартып, үстүбүздөгү жылдын июнь айынын акыркы жумасына чейин. 

2. Чыны (факт боюнча) жашаган жери боюнча учурдагы жылдын июль айынын биринчи 

дүйшөмбүсүнөн тартып, үстүбүздөгү жылдын август айынын акыркы жумасына чейин. 

- Баланы 1-класска кабыл алуу жөнүндө билдирме алгандан кийин учурдагы жылдын 1- 

августунан баштап 15-сентябрынан кечиктирбестен мамлекеттик жана муниципалдык 

жалпы билим берүүчү уюмуна тиешелүү тастыктоочу документтерди берүүгө. 

- АМС сайтында жеткиликтүү болгон мектептин уставы менен таанышууга. 

- Документтер өз убагында берилбеген учурда “Электрондук каттоо” АМС автоматтык 

түрдө орунду бошотот. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы №303- токтомуна 

ылайык баланы 1-класска аныктоо үчүн керектүү документтердин тизмеси 

- Жашаган жери боюнча жалпы билим берүү уюмуна кабыл алуу жөнүндө ата-энелеринин, 

мыйзамдуу өкүлдөрүнүн биринин арызы; 

- Баланын жана ата-энелеринин, мыйзамдуу өкүлдөрүнүн биринин инсандыгын ырастоочу 

документтери- нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн баланын туулгандыгы тууралуу 

күбөлүгү жана ата-энелеринин, мыйзамдуу өкүлдөрүнүн биринин паспорту; 

- Ден соолугунун абалы жөнүндө медициналык маалым каттын түп нускасы(белгиленген 

формалар); 

- Баланын 3/4см. өлчөмүндөгү сүрөтү; 

 

Жалпы билим берүү уюмунун жетекчисине, жооптуу адамга мектептин 1-классына балдарды 

кабыл алуу үчүн ушул Жободо жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

каралбаган документтерди талап кылууга тыюу салынат. 

Жыйынтыктоочу жоболор 

 

- Каттоо жана каттоонун башталышы жана аяктоо мөөнөтү ыйгарым укуктуу орган 



тарабынан белгиленет. 



- Мектептик курагына жеткен (6-7 жана андан жогорку жаштагы) баардык балдар 1- 

класска, алардын даярдыгынын деңгээлине карабастан “Электрондук каттоо” АМСке 

катталуу аркылуу аныкталат. 

- Балдарды 1-класска кабыл алууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ар 

кандай окутуу сабактары боюнча балдардын билим деңгээлин аныктоого багытталган 

текшерүүлөрдү (тесттерди, экзамендерди, сынактарды, аңгемелешүүлөрдү) жүргүзүүгө 

тыюу салынат. 

- Мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын 1-класстарына 

баланы каттоо жана кабыл алуу тартиби ушул Жобонун жана “Электрондук каттоо” 

АМСтин “Колдонуучунун нускамасына”ылайык ишке ашырылат. 

- Каалаган мектепте орун жок болсо, ата-эне же мыйзамдуу өкүл “Электрондук каттоо”   

АМС аркылуу бош орун бар мектепке катталат. 

- Каттоого үлгүрбөй, мектепке кирүү үчүн керектүү документтерди өз убагында 

тапшырбай калган, ошондой эле окуу жылы ичинде көчүп келген ата-эне, мыйзамдуу 

бош орундар бар мектепти тандап, “Электрондук каттоо” АМС аркылуу катталат. 

- Менчиктин аралаш жана жеке менчик түрүндөгү жалпы билим берүү уюмдары каалоосу 

боюнча балдарды 1-класска электрондук каттоо процессине катыша алат. 


