«Платон» ААЖ де талапкердің тіркеуінің нұсқаулығы
Басты бетте ААЖ «Платон» жүйесінде талапкер беруші сілтеме «Тіркеу өтініш
берушінің» басады. (1 сурет).

1 сурет.
Жүйе тіркеу бетін ашады да талапкер паспорттық деректері сəйкес барлық
өрістерді толтырады. (2 сурет).

2 сурет.

Академиялық қатарында (2 сурет) жүйе академиялық дəрежелер тізімін көрсетеді.

3 сурет.
Барлық өрістерді толтырғаннан кейін жоғары оқу орнының талаптары мен
шарттарын оқып қараңыз, жəне «Тіркеу» түймесін басыңыз (3 сурет). Егер енгізілген
мағыналары Логин жəне пароль жүйеге сай келсе жүйе талапкерді тіркейді.
Тіркелгеннен кейін талапкерге жеке беті ашылады (4 сурет). Осы беттерде
талапкерге жеке мəліметтер, құжаттар, байланыстар, білім туралы ақпарат, түсу туралы
ақпарат деген кірістірулерді толытру керек.
Мəлімет «келісім-шарт туралы ақпарат жəне оқу төлеу» деректер қабылдау
комиссиясының техникалық хатшысы толтырады (13 сурет).
Егер картаны толтыру кезінде талапкерде сұрақтары бар болса, онда ол қабылдау
комиссиясының кеңесшінде біліп алуға болады.

4 сурет.
Жеке аңықтама (4,5 сурет), талапкер төлқұжат деректерін толтырады, нақты
тұрғылықты мекен –жайы жəне мекенжайын көрсетеді, ата-аналар немесе қамқоршы,
жəрдем ақы туралы ақпаратты көрсетеді.

5 сурет.

«Құжат» жəне «Байланыс» кірістірулерінде (6,7 сурет) талапкерке байланыс мəліметтерін
жəне əлеуметтік желі профильдерін толтыру қажет.

6 сурет

7 сурет

Еңгізілген ақпарат сақтауы үшін «Сақтау» деген пернені басу қажет.
«Білім туралы ақпарат» парақшасында мына ақпараттарды енгізу қажет:
- Оқып бітірген оқу орны жөнінде;
-

-

Білімі жөніндегі барлық құжаттарының сканер көшірмелерін тіркеу қажет;
Егре оқу орнын Қазақстан Республикасында бітірген болса, ҰБТ/КТ-ң (9 сурет)
нəтижесін тіркелуі қажет, егер өзге елдегі оқу орнын бітірген болса, жүйеде басқа
бөлімшелер жасырылған (8 сурет);
Бітірген оқу орнының орналасқан жері;
Мекені жөніндегі ақпарат;
Оқу орнының атауы;
Орта білімі жөніндегі Аттестат/Диплом туралы мəліметтер;
ҰБТ немесе КТ-нің сертификаты жөніндегі ақпарат.

8 сурет.

9 сурет.

Жоғарғы оқу орнына қабылдануы жөніндегі ақпарат (10 сурет) парақшасында
талапкер білім алу тілін , мамандықты таңдау қажет. Егер талапкер мектепті немесе
колледжді Қазақстан Республикасында бітірген болса, жүйедегі мамандық туралы жол
көзінде ҰБТ/КТ профиліне байланасты мамандық таңдауға болады.

10 сурет.
Парақшылардағы бүкіл жол көздерінде жеке ақпарат,құжаттар,байланыстары,
білімі жөніндегі құжаттар,жоғарғы оқу орнына қабылдануы жөніндегі ақпараттар
енгізілгеннен кейін талапкер өтініш бере алады,ол үшін «Өтініш беру» пернесін басу
қажет. Содан соң жүйеде мынадай хабарлама пайда болады: «Өтініш берелгеннен кейін
ақпараттарды өзгерту мүмкін емес». Сіз сенімдісіз бе? (11 сурет).
Дəл осы сəтте талапкер жою пернесін таңдап ақпараттарды қайта тексергеннен кейін
өтінішін жіберуіне болады.

11 сурет.
Содан соң өтініш қабылданғаны жөніндегі хабарлама пайда болады. (12 сурет).
Жіберілген өтінішті талапкер «Өтінішті жою» пернесін басу арқылы жоюға болады (12
сурет), содан соң жүйедегі өтініш жойылып, өтініштің мəліметтерін өзгертуге
мүмкіндігін туады (13 сурет).

12 сурет.

13 сурет.
Жіберілген өтінішті қабылдау комиссиясының хатшысы тексергеннен кейін,
талапкердің өтінішінде көрсетілген пошта адресіне өтініштің: Мақұлданды/түзетуге
жіберілді / қабылданбады деген сияқты өтініштің мəртебесі көрсетілген хат жіберіледі.
Тузетуге жіберілді / қабылданбады деген мəртебесі жіберілген жағдайда, соң мəртебенің
себебі көрсетіледі.
Егер хатта «тузетуге жіберілді» деген мəртебе көрсетілсе, ААЖ «Платон»
жүйесінде барлық қажетті ақпараттарды талапқа сай өзгерту керек, содан соң «Түзетілді»
пернесіне басу керек (14 сурет).

14 сурет.
Егер талапкер барлық түсініктемелерді бекіткен болса, онда оған «OK» пернесін басу
қажет (15 сурет)

«Платон» жүйесі өтініш сəтті жіберілді деген хабарды көрсетеді жəне өңдеуі жойылады.
(16 сурет)

16 сурет.

