Бала-бақшаларда электронды кезек туралы
ата-аналарға арналған ақпараттық анықтама
Құрметті ата-аналар!
2017 жылы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
балабақшаларда электронды кезекке бірыңғай талаптар енгізді.
«Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқа
дейін) жастағы балаларды кезекке қою» және «Мектепке дейінгі білім беру
ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау» мемлекеттік
қызмет стандарттары да жаңартылды.
Қостанай қаласының кішкентай балалары бар тұрғындарына 2018 жылы
қандай жаңашылдықтар қол жетімді болғанын, балабақшаларға қабылдау үдерісі
қалай өзгергенін және балабақшалардағы сыбайлас жемқорлықты жою үшін
қандай шаралар қабылданғанын білу қызықты және пайдалы болады.
ӨЗГЕРТУ ҚАЖЕТТІЛІГІ:
Елімізде 2017 жылға дейін балабақшаларда кезекке тұруды қалыптастыру
үшін бірыңғай талаптар болмады. Әр қала мен білім бөлімі өзінің қалауы бойынша
кезекті қалыптастырды.
Негізінен кезекке тұруды ұйымдастырғанда нақты бір балабақшаны таңдау
керек болатын. Өтініштерді қабылдау және қарау, балабақшаларға орын беру оқу
бөлімі жүргізді.
Сонымен қатар, ата-аналар: кезек тізімі, кезекті көтерілу динамикасы,
балабақшалардың тізімі, балалар топтары, оқыту тілдері, оларда бос орын бар
немесе болмауы ақпараттарды алуға шектеулі болды.
Сондықтан балаларды кезекке қою және балабақшаларға орындар бөлу
үдерісіне жаңа бірыңғай талаптар әзірленіп, енгізілді.
ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ:
Балабақшаларда орындарды бөлу талаптарын әзірлеу кезінде келесі қағидалар
тұжырымдалған:
І. Баланың әл-ауқаты - бұл ата-ананың міндеті. Қазақстанда нарықтық
экономикасы қалыптасқан моделі құрылды. Ата-аналар бұл модельдің бөлігі.
Мемлекеттің міндеті мүмкіндікті қамтамасыз ету, ата-ананың міндеті оларды
тиімді пайдалану болып табылады. Яғни, жақтардың ынтымақтастығы өзара
болуы керек.
Атап айтқанда, егер ата-ана баланы балабақшаға тіркеуге белсенді болмаса,
онда мемлекет оның орнына жасай алмайды.
Білім беру бөлімі ата-анаға кезек тым үлкен екенін және баламалы нұсқаларды
қарастыру керек деп сендірмейді.
Балабақша - экономикалық белсенділіктің субъектісі, бос орындар үшін
қаржылық шығынға түседі, сондықтан уақтында балабақшаға тіркелу қажет.
II. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту. Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес Қазақстанның басты басымдықтарының бірі болып қалады. Осы
мақсатқа қол жеткізудің негізгі стратегиясы - орынды бөлу процесін және атааналарға ақпараттың ашықтығын арттырады. Аз құпия, аз күдіктер мемлекетке
деген сенімділік арттырады.
III. Заманауи технологияларды қолданудың басымдығы. Бүгінде бүкіл
әлем төртінші индустриалдық революцияның дәуіріне кіреді, ол терең және жедел
өзгерістердің дәуірі: технологиялық, экономикалық және әлеуметтік.

Жаңа технологиялық құрылым жұмысымызды түбегейлі өзгертеді, балаларды
тәрбиелеуде және азаматтық құқықтарымызды жүзеге асырады. Смартфондар,
планшеттер, WhatsApp, Интернетті пайдалану қазіргі заманғы технологиялар
емес, күнделікті өмір құралдары, тоңазытқыш және теледидар сияқты.
Қазіргі заманғы технологияларға ие ата-аналар, ата-аналар қауымдастығының
үлкен бөлігі болып табылады, олардың біліктілігі негізі болып саналады.
Осылайша балабақшаларға қабылдаудың негізгі талаптары осы үдерістердің
толық автоматтандыруы, электронды пошта және sms арқылы электрондық
хабарламалар, жедел хабаршылар мен әлеуметтік желілерді пайдалану арқылы
жүзеге асады.
Қазіргі заманғы технологияға ие болмаған ата-аналар өздерінің дағдыларын
жетілдіруі керек.
НЕГІЗГІ ЖАҢАЛЫҚТАР:
Құрметті ата-аналар, назар аударыңыздар, ешқандай инновациялар мен
ережелер балабақшалардағы бос орындарға қолжетімділік мәселесін толығымен
шеше алмайды. Тек жаңа мектепке дейінгі ұйымдары ашылған жағдайда ғана
мүмкін.
1.Кезек тек қала бойынша қалыптасады. Өтініш берген кезде
артықшылығы қалаулы балабақша және оқу тілі көрсетілмейді. Бұл балабақшаға
жолдама алар кезінде, яғни «орындарды бөлу» кезінде тікелей жүргізіледі.
Бала туылғаннан кейін, балабақшаға баруға дайын болған жаста көп нәрсе
өзгеруі мүмкін, мысалы, балабақшалар жабылады, жаңалары ашылады немесе
баланың тұрғылықты жері өзгереді. Яғни балабақшаны таңдау қазіргі жағдайға
байланысты жасалатын шешім болып табылады.
Ата-аналар ұсынған өтініштер баланың туған жылы бойынша кезекке бөлінеді
және өтініш беру уақытында бір-біріне қатысты болады.
2. Барлық процестерді толық автоматтандыру. Электронды нұсқада келесі
міндеттер орындалады: балаларды мектепке дейінгі балалар ұйымдарына кезекке
қою, балабақшаға жолдама алу, баланы балабақшаға қабылдау туралы өтініш
беру.
Сонымен бірге қалалық білім бөлімі өтініштерді қабылдау және жолдама беру
процесіне араласпайды. Барлық тапсырмалар бірыңғай электрондық жүйеде атаана өзі орындайды.
Ата-ана қазір тек электрондық жүйемен және балабақшамен байланысады,
сондай –ақ бұл жүйені балаларды тіркеу үшін пайдаланады. Сонымен қатар
өтініштерін электронды түрде EGOV арқылы және ХҚК арқылы қағаз түрінде
қолдануға балама мүмкіндік бар.
Электрондық жүйе күнделікті және тәулік бойы жұмыс істейді,
профилактикалық қызмет көрсету үшін қысқа уақыт кезеңдерін қоспағанда.
3. Орындарды күнделікті бөлу. Балабақшаларда бос орындар жыл бойы, күн
сайын босатылады.

Балабақша баланы шығарып тастап, осы операцияны жүйеде орындағаннан
кейін бос орынды «басып алады», блоктайды және оны күту тізіміне береді. Бұл
келесідей:
а) мектепке дейінгі ұйымдар күн сайын кешкі сағат 18.00 кезекті басқару
жүйесінде орындар қандай жас тобына тағайындалғанын көрсете отырып,
электрондық түрде жалпыға қол жетімді болу үшін өткен тәулікте босаған
орындар бюллетенін жариялайды;
б) кезекті басқару жүйесі күн сайын таңғы 07: 00-де «басым кезектегі»
бірінші өтініш берушілер санына балабақшаларға жолдама алу үшін ашады.
Басым кезектегілерге тек 3 жұмыс күнге ғана ашық. 3 күн өткен соң бос орынға
барлық кез-келген ата-аналарға ашық.
4. Ата-ана өз бетінше балабақшаға жолдама алады.Ата-ана кезек басқару
жүйесіндегі бос орындарды жүйелі түрде және өз бетімен талдап, өз баласына
сәйкес келетіндерді таңдауы керек.Жүйе қазіргі уақытта бала жасына сай келетін
бос орындары бар қаланың көптеген балабақшаларының таңдауын ұсынады.
Ата-ана жүйенің жұмысын, егер жаңа Бос орындар арасында ең қолайлы
болып табылатын балабақша пайда болса, оған хабарлама жіберетіндей етіп
реттеуге мүмкіндігі бар.
Егер ата-ана өз таңдауын жасаса, ол кезекті басқару жүйесіне балабақшаға
электронды жолдама алуды бұйырады.
5. Балабақшаға жолдаманың қолданылу мерзімі шектеулі. Ата-ана жазып
берген электрондық жолдаманың қолданылу мерзімі 5 жұмыс күнмен
шектеледі! Егер осы мерзім ішінде таңдауын жасамаса, жолдама автоматты түрде
жойылады.
Балабақшаға қабылдау құжаттардың толық пакетін ұсынған кезде жүзеге
асырылады:
1) сәйкестендіру үшін өтініш берушінің (ата-анасының біреуінің немесе
заңды өкілдерінің) жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасы;
2) сәйкестендіру үшін туу туралы куәлік түпнұсқасы,;
3) баланың денсаулық паспорты және денсаулық жағдайы туралы анықтама,
3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірілмей беріледі.
Сондықтан, егер ата-аналар баланы мектепке дейінгі ұйымға екі немесе үш
жаста анықтауды жоспарласа, онда алдын ала, осы кезеңге 026/у-3 нысаны
бойынша баланың денсаулық паспорты ресімделуі тиіс (ресімдеуге бір айдай
уақыт кетеді)!
Мерзімі өткен жолдама-бұл бала бақшаның шығыны. Мерзімі өткен жолдама
– бұл басқа балалардың балабақшаға бара алатын мүмкіндігі. Мерзімі өткен
жолдама үшін ата-анаға санкция қолданылады: оның өтініші 10 жұмыс күніне
тоқтау-параққа орналастырылады.
Тоқтау -парақтағы өтініштер орындарды бөлуге қатыса алмайды. Санкция
мерзімі өткеннен кейін өтініш бұрынғы жағдайда кезекке қайтарылады.
Егер жүйе берілген жолдаманың мерзімі өткен екі оқиғадан артық болса, онда
ата-ананың өтініші кезектен алынып тасталады.

6. Өтініштің өзектілігін жыл сайын растау. Әрбір ата-ана жыл сайын 1
(бірінші) қазанға дейін оның өтініші әлі де өзекті екенін және ол бос орынның
пайда болуын күтетінін растауы тиіс.
Мұндай растау кезекті басқару жүйесінде электрондық түрде жүзеге
асырылады. Бұл ретте жүйе ата-ананы растау қажеттігі туралы алдын ала хабардар
етеді. Егер өтініш уақтылы расталмаса, жүйе өтінішті кезектен алып тастайды.
Бұл қажеттілік кезектердегі өтініштердің 50% - ға дейін өзекті емес
мәлімдемелерді құрайды. Бұл бала бақшамен мәселені өз бетінше шешкен атааналар, көшіп-қонып, елден кетіп қалғандар және т.б.
Бұл талап кезекті тазалау рәсімін қамтамасыз етеді және балабақшаға
шынымен қажет ететін өтініштерді қарастырады.
ҚОСЫМША МҮМКІНДІКТЕР:
Кезектердің жұмыс істеуіне қойылатын талаптардың толық тізімі Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 14.07.2017жылғы №337
бұйрығымен реттеледі. Бұл бұйрықты веб-порталда табуға болады edu.gov.kz
ескерту. Осы құжатта ең маңызды шарттар мен талаптар ғана көрсетілген.
Жүйенің қосымша жаңалықтарына назар аударыңыз:
* әрбір мекеме туралы ақпараты бар балабақшалардың бірыңғай тізілімі;
* кезекте тұрғандар, берілген жолдамалар мен бос орындар тізімі туралы ашық
ақпарат;
* жеңілдікті растайтын азаматтар үшін басым жағдайлар;
* ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін кезек;
* балабақшалардың түзету топтарына жолдама беру;
* жүйе оқиғалары туралы электрондық хабарламалар;
• туындаған сұрақтарды арнайы онлайн-чатта қоюға болады (жоғарғы оң
жақтағы белгіше).
Техникалық жағынан кезекті басқару жүйесі электрондық-цифрлық
қолтаңбаны пайдаланбай электронды өтініш беруге мүмкіндік береді. Бұл өтініш
беруді айтарлықтай жеңілдетеді.
Бұл жүйедегі жеке мәліметтер "блок" технологиясын қолдана отырып,
рұқсатсыз өзгертуден сенімді қорғалған. Бұл технология ақпаратты жүйеге
қызмет көрсететін техникалық инженерлер тарапынан араласудан қорғауға
мүмкіндік береді. Бұл сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша оқшаулауға
мүмкіндік береді.
КЕЗЕКТІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ МЕКЕНЖАЙЫ:
Қостанай қаласы үшін кезекті басқару жүйесінің ғаламторда орналасқан мекен
жайы: garden.kst-goo.kz

