
 

 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ  

Басқарма шешімінің 2021 жылдың  

18 тамыз бекітілген (№ 42 хаттама) 
 

 

 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы 

оқушыларының оқу жетістіктерін сыртқы бағалау ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы 

оқушыларының оқу жетістіктерін сыртқы бағалаудың ережесі (бұдан әрi - 

Ережелер) негізгі қызметі білім беру болып табылатын, «Назарбаев Зияткерлiк 

мектептері» дербес білім беру ұйымының 2017 жылдың 16 тамызындағы 

(хаттама №41) Басқарма шешімімен бекітілген «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ білім беру бағдарламасы - NIS-Рrogramme (бұдан әрі – 

Білім беру бағдарламасы) бойынша оқитын және «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» дербес білім беру ұйымының 2014 жылдың 28 тамызындағы 

(хаттама № 40) Басқарма шешімімен  бекітілген Сыртқы жиынтық бағалау 

моделіне (бұдан әрі – ЖБ моделі), «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес 

білім беру ұйымының (бұдан әрі – ДББҰ) 2020 жылдың 27 тамызындағы 

(хаттама № 37) Басқарма шешімімен  бекітілген  Критериалды бағалаудың 

моделіне cәйкес «Назарбаев Зияткерлiк мектептері» дербес білім беру ұйымы 

оқушыларының (бұдан әрі – Зияткерлік мектептер)  оқу жетістіктерін сыртқы 

бағалауын өткізу мен ұйымдастыру тәртібін анықтайды.   

2. Берілген Ереже  ДББҰ «Нұр-Сұлтан қ. Назарбаев Зияткерлік 

мектебі» филиалы оқушыларына қолданылмайды.  

3. Осы Ережеде келесі анықтамалар қолданылады: 

1) сыртқы жиынтық бағалау – бастауыш, негізгі және жоғарғы 

мектептерді  бітіргенде оқу дағдылары мен  білімдерінің қалыптасқанын 

анықтайтын және Зияткерлік мектепке тыс сыртқы ұйыммен дайындалып  

өткізілетін бағалау;  

2) Зияткерлік мектептен тыс сыртқы ұйым – Халықаралық білім 

беру сұрақтары бойынша Кембридж бағалау кеңесі және/немесе ДББҰ 

филиалы «Педагогикалық өлшеулер орталығы» (бұдан әрі - ПӨО); 

3) жылдық баға – белгілі пайыздық қатынастағы қалыптастырушы, 

ішкі жиынтық бағалау нәтижелерінен тұратын, әр оқушыға оқу жылының 

соңында қойылатын және ата-анаға немесе басқа заңды өкілдеріне берілетін  

баға;  

4) бағалау міндеттері – сыртқы жиынтық бағалаудың  тест 

спецификациясында берілген  күтілетін нәтижені бағалау; 

5) қорытынды баға – белгілі пайыздық қатынастағы 

қалыптастырушы, ішкі жиынтық және сыртқы жиынтық бағалау 
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нәтижелерінен тұратын, әр оқушыға оқу жылының соңында қойылатын және 

ата-анаға немесе басқа заңды өкілдеріне берілетін  баға;  

6) емтихан компоненті – белгілі пән бойынша әр түрде бөлек 

өткізілетін емтиханның құрлымдық бөлігі (жазбаша, ауызша, практикалық,  

лабораторлық т.б.);  

7) жиынтық бағалау – белгілі оқу кезеңі бойынша оқушының оқу 

жетістігі деңгейін анықтауға арналған оқушының жұмысы (тоқсан, оқу 

жылы);  

8) тоқсандық баға – белгілі пайыздық қатынастағы қалыптастырушы 

және  ішкі жиынтық бағалау нәтижелерінен тұратын, әр оқушыға тоқсан 

соңында қойылатын және ата-анаға немесе басқа заңды өкілдеріне берілетін  

баға;  

9) Критериалды бағалаудың электрондық журналы (бұдан әрі – 

электрондық журнал)  – оқушылардың қатысуы мен үлгерімін бақылау және 

есепке алуды автоматтандыратын, қалыптастырушы және жиынтық 

бағалаудағы критерийлердің балл санын жинақтайтын, балдарды санап, оны 

бағаға айналдыратын бағдарламалық құралдар кешені. Мектеп әкімшілігіне, 

мұғалімдер мен кураторларға сыныптар мен пәндер  аясында оқушылардың 

оқу нәтижелерін жылдам қарауды қамтамасыз етеді. 

4. Зияткерлік мектеп оқушыларының білім жетістіктерін сырттай 

бағалау бастауыш, орта және жоғары мектептерде сырттай жиынтық бағалау, 

мерзімнен бұрын қорытынды аттестаттау, ҰБТ сертификаты үшін қажетті 

пәндер бойынша және жоғары мектепте «Ағылшын тілі» (IELTS немесе 

баламасы) пәнінен сырттай бағалау түрлерінде жүзеге асырылады.  

 

2. Сыртқы жиынтық бағалауды өткізу тәртібі 

 

5.  Сыртқы жиынтық бағалау Білім беру бағдарламаларында 

белгіленген пәндер бойынша  5, 10, 11 және 12-сынып соңында оқушылардың 

оқу дағдылары мен  білімдерінің қалыптасқанын анықтауға арналған.    

6. Сыртқы жиынтық бағалауға Білім беру бағдарламасын меңгерген 5, 

10, 11 және 12-сынып оқушылары жіберіледі.    

7. 5, 10-12 сынып оқушыларына уақыттан бұрын сыртқы жиынтық 

бағалауды тапсыру рұқсат етілмейді. 

8. Сыртқы жиынтық бағалауды ұйымдастыру мен өткізу ДББҰ 

Басқармасының шешімімен бекітілген Назарбаев Зияткерлік мектептері 

оқушыларының сыртқы жиынтық бағалауды ұйымдастыру және өткізу 

нұсқаулығында көрсетілген тәртіптерге сәйкес жүргізіледі.  

9. Емтихан материалдары мектепке тыс ұйыммен дайындалады.  

Емтихан жұмыстарының сипаттамасы, түрі, бағалау міндеттері ДББҰ-ның 

Әдістемелік кеңесімен ұсынылған және ПӨО директорымен бекітілген тест 

спецификациялармен анықталады. 

10. 5, 10-12 сынып оқушылары Халықаралық білім беру сұрақтары 

бойынша Кембридж бағалау кеңесімен және/немесе «Педагогикалық 
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өлшеулер орталығы» дербес білім беру ұйымы филиалымен дайындалатын 

сыртқы жиынтық бағалауды тапсырады. 

 12-сынып оқушылары Педагогикалық өлшеулер орталығы әзірлеген 

емтихан материалдары бойынша ҰБТ сертификатына қажетті пәндер 

бойынша сырттай бағалау тапсырады. 

 Ағылшын тілінен 12-сынып оқушылары IELTS халықаралық 

емтиханын немесе баламасын тапсырады. Халықаралық емтиханның нәтижесі 

қорытынды баға қоюда есепке алынбайды. Барлық сыртқы бағалау рәсімдері 

халықаралық емтиханды ағылшын тілінде өткізетін ұйымның талаптарына 

сәйкес жүзеге асырылады. Халықаралық емтиханға дайындықты Зияткерлік 

мектептер жүргізеді. 

11. Экстернат түрінде оқыған немесе академиялық демалыста болып, 

Зияткерлік мектепке оқу жылы аяқталғанан кейін қайтып келген, сонымен 

қатар оқу жылын аяқтап, сыртқы жиынтық бағалауға дейін немесе өткізілу 

кезеңінде аурып қалған оқушылар ПӨО дайындаған емтихан материалдары 

бойынша жаңа оқу жылына дейін сыртқы жиынтық бағалау тапсырады. 

12. Зияткерлік мектеп оқушыларының сыртқы жиынтық бағалаулары 

келесі түрде өткізіледі:   

1) бастауыш мектепті бітіргеннен кейін жиынтық жұмыстар;  

2) негізгі мектепті аяқтағаннан кейін жиынтық жұмыстар;  

3) жоғарғы мектепте оқу аяқталатын пәндерден жиынтық жұмыстар; 

4) жоғарғы мектепті аяқтағаннан кейінгі жиынтық жұмыстар. 

13. 5,10-12 сынып оқушыларына қорытынды баға бастауыш, негізгі 

және жоғары мектептерге арналған Типтік оқу бағдарламасының сағаттарына 

сәйкес пәндер бойынша оқу бағдарламасын толық меңгерген жағдайда 

арифметикалық ортасы негізінде 1, 2, 3, 4 тоқсандағы бағалар және сыртқы 

жиынтық бағалауының бағасы 70%-дан 30%-ға дейінгі пайыздық қатынаста 

(бұдан әрі-СБ) (бес балдық шкала бойынша) қойылды. Қорытынды баға бүтін 

санға дейін дөңгелектенеді. 10 және 12-сыныптардың пәндері бойынша 

қорытынды бағалар білім туралы құжаттарға енгізіледі. 

14. Зияткерлік мектептердің 10-12 сынып оқушыларына пән(-дер) 

бойынша себепсіз сыртқы жиынтық бағалауға келмеген жағдайда қорытынды 

баға қойылмайды.   

 Бұл жағдайда осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес көрсетілген үлгі 

бойынша оқушыға Зияткерлік мектептің негізгі немесе жоғарғы сынып 

курсын аяқтамағаны туралы тұлғаларға берілетін анықтама беріледі. 

15. 5, 10-12-сынып оқушыларының әр пән бойынша сыртқы жиынтық 

бағалауын өткізу түрі және тапсыру тілі Білім беру бағдарламасы мен ЖБ 

моделіне сәйкес анықталады және ДББҰ Басқарма Төрайымының 

бұйрығымен ағымдағы жылдың 15 желтоқсанына дейін  бекітіледі. 

16. 11-сынып оқушылары оқу пәндерін ДББҰ Басқарма шешімімен 

бекітілген Типтік оқу жоспарына сәйкес таңдайды.  



4 
 

      
 

12-сынып оқушылары сыртқы жиынтық бағалауды тапсыру үшін таңдау 

пәндерін, ҰБТ сертификатына қажетті бейінді пәндерден басқасы, жоғары 

сыныпта оқу үшін таңдаған пәндер ішінен таңдайды. 

17.  5, 10-12-сынып оқушыларының оқу жетістіктерін әр пән бойынша 

сыртқы жиынтық бағалауын өткізу мерзімі ДББҰ Басқарма Төрайымының 

бұйрығымен ағымдағы жылдың 20 сәуіріне дейін анықталады және бекітіледі. 

18. «География» пәнінен сыртқы жиынтық бағалаудың өткізілу мерзімі 

ДББҰ Басқарма Төрайымы бұйрығымен ағымдағы жылдың 20 желтоқсанына 

дейін бекітіледі. 

19. «Ағылшын тілі» пәні бойынша сырттай бағалау мерзімі (IELTS 

немесе оған балама емтихан) ДББҰ Басқарма Төрайымының бұйрығымен 

ағымдағы жылдың 1 наурызынан кешіктірілмей бекітіледі. 

20. Экстернат түрінде оқыған немесе академиялық демалыста болып, 

Зияткерлік мектепке оқу жылы аяқталғанан кейін қайтып келген 10-12 сынып 

оқушыларына сыртқы жиынтық бағалаудың тапсыру мерзімі ағымдағы 

жылдың 15 маусымына дейін ДББҰ Басқарма Төрайымы бұйрығымен 

бекітіледі. 

21. Оқу жылын аяқтап, сыртқы жиынтық бағалауға дейін немесе өткізілу 

кезеңінде аурып қалған оқушылар үшін, растайтын құжаттары болған 

жағдайда (уақытша еңбекке жарамсыздығы туралы анықтама, дәрігерлік-

консультатциялық комиссия шешімі (бұдан әрі – ДКК) немесе 

мамандандаралған медициналық ұйымнан анықтама), сонымен қатар дәлелді 

себептермен сыртқы жиынтық бағалауға қатыспаған оқушылар 

(конференцияларға, олимпиадаларға және интеллектуалдық жарыстарға 

қатысу, жақын туысының қайтыс болуы, дәрігердің қорытындысы бойынша 

карантинде болу) үшін, растайтын құжаттары болған кезде ( зияткерлік мектеп 

директорының бұйрығы, қайтыс болу туралы куәлік, жол жүру билеттері, 

қорытынды дәрігер), пәндер бойынша сыртқы жиынтық бағалаудың өткізілу 

мерзімі ДББҰ Басқарма Төрайымы бұйрығымен ағымдағы жылдың 25 

тамызына дейін бекітіледі. 

22. Сыртқы жиынтық бағалау өткізілетін Зияткерлік мектеп емтихан 

орталығы болып есептеледі. Емтихан орталығының басшысы болып, сол 

Зияткерлік мектептің директоры саналады. Егер Зияткерлік мектептің 

директоры мүдделі немесе жұмыс орынында жоқ болса, Емтихан 

орталығының жетекшісі болып Зияткерлік мектеп директорының орынбасары 

тағайындалады. 

23. Оқушылардың сыртқы жиынтық бағалауларын өткізу үшін 

Зияткерлік мектептерде Емтихан комиссиясы (бұдан әрі – Емтихан 

комиссиясы) құрылады.  Емтихан комиссиясының құрамы Зияткерлік мектеп 

қызметкерлерінен құрылады және Зияткерлік мектептің директоры 

бұйрығымен бекітіледі. Емтихан комиссиясының құрамына: емтихан 

орталығының басшысы емтихан администраторы, аудитория бойынша 

кезекші, дәліз бойынша кезекші және емтиханның практикалық бөлімін 

өткізуші лаборант кіреді. 
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24. Емтиханды белгіленген уақытында өткізуді ұйымдастыру, Емтихан 

комиссиясының  құрылмын бекіту, оқушылардың емтихан материалдары мен 

оқушылардың емтихан жұмыстарын емтихандар өткізілгенге дейін және 

емтихандар өткеннен кейінгі қауіпсіздігін сақтау - Емтихан орталығы 

басшысының жеке жауапкершілігінде. 

25. 10-12-сынып оқушыларының сыртқы жиынтық бағалауының 

емтихан (жазбаша және практикалық) жұмыстарын бағалау мен тексеру үшін 

сыртқы бағалауға енгізілген пәндер бойынша Аттестаттау комиссиясы 

құрылады.  

 Аттестаттау комиссиясының құрамы мен пәндер бойынша 

оқушылардың емтихандық жұмыстарын тексеру кестесі  ДББҰ Басқарма 

Төрайымының бұйрығымен ағымдағы жылдың  сыртқы жиынтық бағалау 

басталғанға дейінгі 2 апта бұрын бекітіледі.  

 Аттестаттау төрағасы/төрайымы ДББҰ филиалы құрамының 

қызметкерлері санынан тағайындалады. Аттестациялық комиссияның құрамы 

Зияткерлік мектептің пән  мұғалімдері және пән бойынша Педагогикалық 

өлшемдер орталығы (бұдан әрі - ПӨО) қызметкерлері кіреді. Әр пән бойынша 

Аттестаттау комиссиясының мүшелерінің саны үш адамнан кем болмайды.  

26. Сыртқы жиынтық бағалау емтихандарының нәтижелері бойынша 

жазбаша жұмысқа қойылған бағаға келіспеген жағдайда оқушылар пәндер 

бойынша емтихан нәтижелері хабарланған күні сағат 16.00-ге дейін 

Апелляциялау комиссиясына өтініш білдіруге құқылы. Тексерістен өткен 

емтихан жұмыстары оқушылардың, олардың ата-аналарының және заңды 

өкілдерінің қолдарына берілмейді. 

 Апелляциялық комиссияның құрамы ДББҰ Басқарма Төрайымының 

бұйрығымен ағымдағы жылдың сыртқы жиынтық бағалауы басталғанға дейін 

кемінде 2 апта бұрын құрылады және бекітіледі. 

 Апелляциялық комиссияның төрағасы/төрайымы ДББҰ филиалдары 

қызметкерлерінің арасынан тағайындалады. Пәндік апелляциялық комиссия 

мүшелері аттестаттау тобының мүшелері арасынан тағайындалады. Әр пән 

бойынша апелляциялық комиссия мүшелерінің саны кемінде үш адам. 

27. Экстернат түрінде оқыған немесе академиялық демалыста болып, 

Зияткерлік мектепке оқу жылы аяқталғанан кейін қайтып келген, сонымен 

қатар оқу жылын аяқтап, сыртқы жиынтық бағалауға дейін немесе өткізілу 

кезеңінде аурып қалған  оқушыларға сыртқы жиынтық бағалауды 

ұйымдастыру және өткізу үшін құрылады: 

1) Емтихан комиссиясы – осы Ереженің 23-тармағында белгіленген 

тәртіпте; 

2) Аттестаттау комиссиясы –  осы Ереженің 25-тармағында белгіленген 

тәртіпте; 

3) Аппеляциялау комиссиясы – осы Ереженің 26-тармағында белгіленген 

тәртіпте.  

28. 5, 10-12 сыныпта 1-2 пән бойынша жылдық қанағатсыз бағасы бар 

оқушылар сыртқы жиынтық бағалауға жіберіледі.  
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29. Дене тәрбиесі пәнінен оқушылардың денсаулығына байланысты 

босатылулары олардың сыртқы жиынтық бағалауға жіберілуіне әсер етпейді.  

30. Зияткерлік мектептер сыртқы жиынтық бағалауда ерекше 

жағдайды қажет ететін 5, 10-12-сынып оқушылары жайлы ауруы туа біткен 

немесе жүре пайда болған (уақытша еңбекке жарамсыз, мүгедектік) туралы 

қосымшасымен бірге дәлел болатын құжаттарды (уақытша еңбекке 

жарамсыздығы туралы анықтама, дәрігерлік-консультатциялық комиссия 

шешімі (бұдан әрі - ДКК) немесе мамандандаралған медициналық ұйымнан 

анықтама) ағымдағы жылдың 20 сәуіріне дейін ДББҰ-ға мәліметтерді берулері 

керек. «География» пәні бойынша оқушылар туралы мәлімет ағымдағы 

жылдың 20 желтоқсанына дейін жіберіледі. 

31. Туылған немесе жүре пайда болған сырқаты бар, ерекше жағдайды 

қажет ететін оқушыларға сыртқы жиынтық бағалау ДББҰ Басқарма 

шешімімен бекітілген Назарбаев Зияткерлік мектептері оқушыларының оқу 

жетістіктерін сыртқы жиынтық бағалауды ұйымдастыру мен өткізу 

нұсқаулығына сәйкес ұйымдастырылады.   

32. Сыртқы жиынтық бағалаудың өткізу кезінде аурып қалған 5, 10-12-

сынып оқушысына пән бойынша сыртқы жиынтық бағалаудың қорытындысы 

жиынтық жұмысын 50% және одан да жоғары орындаған жағдайда қойылады. 

Жиынтық жұмысы 50% аз жазылса, сыртқы жиынтық бағалаудың нәтижесі 

есептелмейді.      

33. Емтихандардың әр компонентінің өткізілуі сыртқы жиынтық 

бағалауға дейін 10 күн бұрын мұғалімдер мен оқушыларға таныстырылатын,  

ДББҰ Басқарма Төрайымының бұйрығымен бекітілетін кестеге сәйкес 

өткізіледі. 

34. Еңсерілмейтін мән-жайдағы әрекеттер туындаған жағдайда, мысалы, 

төтенше және шарасыз (табиғи құбылыстар, әскери әрекеттер т.б.), 

тараптардың еркінсіз емтиханды тапсыруды бекітілген мерзімде өткізу 

мүмкіндігі болмаған жағдайда, сыртқы жиынтық бағалаудың мерзімін ДББҰ 

Басқарма Төраймының бұйрығы негізінде өзгертуге болады. 

35. 5, 10-сыныптарында сыртқы жиынтық бағалау емтихандары Нұр-

Сұлтан қаласының уақытымен таңғы 10.00 және 13.00-де, 10-12-сыныптарда 

10.00 және 14.00-де басталады.  

 Емтиханның практикалық компонентінің басталу уақыты оқушы 

ағыны санына байланысты болады. Ағындар санын Зияткерлік мектептер 

анықтап, ПӨО-мен келіседі.   

36. Сыртқы жиынтық бағалау пәндерінің нәтижелері Аттестаттау 

комиссиясы емтиханның барлық компоненттерін тексергеннен кейін ДББҰ-

ның Басқарма Төрайымының бұйрығымен бекітілген мерзімде хабарланады. 

37. Сыртқы жиынтық бағалау тапсырып, пән(-дер) бойынша 

қанағаттанарлықсыз қорытынды баға алған 5-сынып оқушылары ДББҰ 

Басқарма Төрайымының бұйрығымен бекітілген мерзімдерде осы пәндер 

бойынша ағымдағы жылдың 25 тамызынан кешіктірмей қайта сыртқы 

жиынтық бағалауға жіберіледі.   
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Пән(-дер) бойынша өткізілген қайта ішкі жиынтық бағалаудан 

қанағаттанарлықсыз баға алған оқушы оқудан шығарылады. 

Қайта сыртқы жиынтық бағалаудың ұйымдастырылуы мен өткізілуі 

үшін Емтихан, Аттестаттау және Апелляциялау комиссиялары осы Ереженің 

23, 25, 26-тармақтарындағы бекітілген тәртіппен құрылады.     

38. Сыртқы жиынтық бағалау тапсырып, пән(-дер) бойынша 

қанағаттанарлықсыз қорытынды баға алған 10-12 сынып оқушылары ДББҰ 

Басқарма Төрайымының бұйрығымен бекітілген мерзімдерде осы пәндер 

бойынша ағымдағы жылдың 25 тамызынан кешіктірмей қайта сыртқы 

жиынтық бағалауға жіберіледі.   

Пән(-дер) бойынша өткізілген қайта ішкі жиынтық бағалаудан 

қанағаттанарлықсыз баға алған оқушыларға осы Ереженің 1-қосымшасына 

сәйкес көрсетілген үлгі бойынша Зияткерлік мектептің негізгі немесе жоғарғы 

сынып курсын аяқтамағаны туралы тұлғаларға берілетін анықтама беріледі. 

 Қайта сыртқы жиынтық бағалаудың ұйымдастырылуы мен өткізілуі 

үшін Емтихан, Аттестаттау және Апелляциялау комиссиялары осы Ереженің 

23, 25, 26-тармақтарындағы бекітілген тәртіппен құрылады. 

 

 

3. ҰБТ сертификатына қажетті пәндер бойынша сыртқы 

бағалаудың өткізілу тәртібі  

 

39. 12-сынып оқушылары Ұлттық бірыңғай тестілеу сертификатын 

(бұдан әрі - ҰБТ сертификаты) алу үшін бейінді пәндер бойынша сырттай 

бағалаудан өтеді. 

  ҰБТ сертификатына қажетті негізгі пәндерді оқушылар білім беру 

саласындағы уәкілетті орган бекіткен ұлттық бірыңғай тестілеудің негізгі 

пәндерін көрсете отырып, білім беру бағдарламалары топтарының Тізімінде 

анықталған пәндердің негізінде таңдайды. 
40.  12-сыныптың оқушылары сыртқы бағалауды ДББҰ «Педагогикалық 

өлшеулер орталығы» филиалымен құрастырылған емтихан материалдарымен 

өтеді. Сыртқы бағалау пәндерінің тізбесі, тапсыру тілі және өткізу мерзімі 

ДББҰ Басқарма Төрайымының бұйрығымен ағымдағы жылдың 20 сәуіріне 

дейін бекітіледі.  

ҰБТ сертификатын алу үшін негізгі пән ретінде жоғары сынып оқымаған 

«Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», «География» пәндерін 

таңдаған жағдайда оқушы Халықаралық білім беру сұрақтары бойынша 

Кембридж бағалау кеңесі мен ПӨО-мен дайындалған емтихандық 

материалдары бойынша сыртқы жиынтық бағалау тапсырады.   

Жоғары сыныпта стандартты деңгейде оқылған «Физика», «Химия», 

«Биология», «Информатика» пәндері бойынша сыртқы жиынтық бағалау 

өткізілмейді. Аталған пәндер ҰБТ сертификатына енгізілмейді. 

ҰБТ сертификатының бейінді пәні ретінде жоғары сыныпта оқымаған 

«Адам. Қоғам. Құқық» (Құқық негіздері), «Дүниежүзілік тарих» пәндерін 
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таңдаған жағдайда оқушы ПӨО әзірлеген емтихан материалдары бойынша 

сыртқы бағалау тапсырады. 

41. ҰБТ сертификатына қажетті пәндер бойынша оқушылардың сыртқы 

бағалауын ұйымдастыру және өткізу үшін осы Ереженің 23, 25, 26-

тармақтарында белгіленген тәртіптерге сәйкес Емтихандық, Аттестаттау және 

Аппеляциялық комиссиялары құрылады. 

42. Сыртқы бағалаудың қорытындысы бойынша пәннің балдары ДББҰ 

Басқарма шешімімен бекітілген тест спецификациясына сәйкес қойылады. 

43. ҰБТ сертификатына балдарды қою үшін келесі пәндердің сыртқы 

жиынтық бағалауы бойынша ең жоғары нәтиже алған компоненттерінің 

бірінің немесе барлық компоненттерінің жиынтық нәтижесі қолданылады:       

міндетті пәндерден: 

- «Математикалық сауаттылық» бойынша «Математика» пәнінен 

сыртқы жиынтық бағалау нәтижесі;  

- «Оқу сауаттылығы» бойынша «Қазақ тілі мен әдебиеті (Т1) / Орыс тілі 

мен әдебиеті (Т1)» пәндерінің сыртқы жиынтық бағалау нәтижесі;  

- «Қазақстан тарихы» бойынша «Қазіргі әлемдегі Қазақстан» пәнінің 

сыртқы жиынтық бағалу нәтижесі; 

     - «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Дүниежүзілік 

тарихы», «Адам. Қоғам. Құқық» бейіндік пәндерінің нәтижелері. 

 ҰБТ сертификатына бейінді пәндерден балл қою үшін келесі 

пәндердің нәтижелері қолданылсын:  

- «Математика» пәні бойынша сыртқы жиынтық бағалаудың бірінші 

және үшінші компоненттерінің нәтижесі;  

- «Қазақ тілі /Орыс тілі» пәндерінен «Қазақ тілі мен әдебиеті (Т1)/Орыс 

тілі мен әдебиеті (Т1)» пәндері бойынша сыртқы жиынтық бағалаудың бірінші 

компонентінің нәтижесі; 

- «Қазақ әдебиеті/Орыс әдебиеті» пәндерінен «Қазақ тілі мен әдебиеті 

(Т1)/Орыс тілі мен әдебиеті (Т1)» пәндері бойынша сыртқы жиынтық 

бағалаудың екінші компонентінің нәтижесі; 

- «Ағылшын тілі» пәнінен IELTS (International English Language Testing 

System) немесе TOEFL IBT/Internet-based Test  халықаралық емтихандарының 

нәтижесі. 

44. ҰБТ сертификаты үшін қажетті пәндер бойынша сыртқы жиынтық 

бағалау мен сырттай бағалау балдары білім беру саласындағы уәкілетті орган 

бекіткен балдарды ауыстыру шкаласына сәйкес ҰБТ сертификатының 

балдарына ауыстырылады. 

 «Ағылшын тілі» пәні бойынша IELTS немесе TOEFL IBT / Internet-

based Test халықаралық емтихандарының балдары осы Ереженің 2-

қосымшасындағы Балдарды ауыстыру шкаласына сәйкес сыртқы бағалау 

балына ауыстырылады. Оқушылар өз қаражаты есебінен сатып алған және 

ҰБТ сертификатын алу үшін Зияткерлік мектептерге тапсырылған 

халықаралық емтихандардың нәтижелері бар сертификаттардың 

түпнұсқалығы мен негізділігін Зияткерлік мектептер тексереді. 



9 
 

      
 

 

4.  5, 10-12 сыныптарда сыртқы жиынтық бағалау пәндері 

бойынша тоқсандық, жылдық және қорытынды бағаларды қою тәртібі 
  

 

45. Тоқсандық, жылдық және қорытынды бағаның қойылу тәртібі 

келесі: 

- тоқсандық баға 1, 2, 3 тоқсандарындағы бөлім/ортақ тақырыптар 

бойынша жиынтық бағалау және тоқсандық жиынтық бағалау нәтижелерінің 

50%-ден 50% пайыздық қатынаста есептеледі. 4-тоқсанда тек бөлім/ортақ 

тақырыптар бойынша жиынтық бағалау нәтижелерінен тұрады (100%);   

-  жылдық баға тоқсандық бағалар жиынтығының орташа 

арифметикалық мәнін бүтін санға айналдыру арқылы қойылады; 

-  қорытынды баға 1, 2, 3, 4 тоқсандық бағалардың орташа 

арифметикалық мәні және сыртқы жиынтық бағалаудың бағасы (бес балдық 

шкала бойынша) 70%-дың 30% пайыздық қатынасынан тұрады. Қорытынды 

баға ең жақын бүтін санға дейін дөңгелектенеді. 

46. Бірінші жартыжылдықта аяқталатын пәндер бойынша тоқсандық, 

жылдық және қорытынды бағалардың қою тәртібі: 

- бірінші тоқсан бойынша тоқсандық баға бөлім/ортақ тақырыптар 

бойынша жиынтық бағалау және тоқсандық жиынтық бағалау нәтижелерінің 

50%-ден 50% пайыздық қатынаста есептеледі. 4-тоқсанда тек бөлім/ортақ 

тақырыптар бойынша жиынтық бағалау нәтижелерінен тұрады (100%);   

- екінші тоқсан бойынша тоқсандық баға тек бөлім/ортақ тақырыптар 

бойынша жиынтық бағалау нәтижелерінен  (100%);   

- жылдық баға 1 және 2 тоқсандық бағалар жиынтығының орташа 

арифметикалық мәнін бүтін санға айналдыру арқылы қойылады; 

- қорытынды баға тоқсандық бағалардың орташа арифметикалық мәні 

және сыртқы жиынтық бағалаудың бағасы (бес балдық шкала бойынша) 70% 

пен 30% пайыздық қатынаста есептеледі. Қорытынды баға ең жақын бүтін 

санға дейін дөңгелектенеді. 

47. ДКК анықтамасымен расталған, денсаулығына байланысты сыртқы 

жиынтық бағалауға қатыспаған оқушыларға тоқсандық, жылдық және 

қорытынды бағаның қойылу тәртібі: 

- тоқсандық баға 1, 2, 3 тоқсандарындағы бөлім/ортақ тақырыптар 

бойынша жиынтық бағалау және тоқсандық жиынтық бағалау нәтижелерінің 

50%-ден 50% пайыздық қатынаста есептеледі. 4-тоқсанда тек бөлім/ортақ 

тақырыптар бойынша жиынтық бағалау нәтижелерінен тұрады (100%);   

- жылдық баға Зияткерлік мектепте оқыға кезеңіне сәйкес тоқсандық 

бағалар жиынтығының орташа арифметикалық мәнін бүтін санға айналдыру 

арқылы қойылады; 

- қорытынды баға сыртқы жиынтық бағалау есебінсіз, жылдық бағадан 

тұрады (70%) (бес балдық шкала бойынша). Баға ең жақын бүтін санға дейін 

дөңгелектенеді. 
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48. Академиялық демалыста болып, Зияткерлік мектепке оқу жылы 

аяқталғанан кейін қайтып келген оқушыларға тоқсандық, жылдық және 

қорытынды бағалардың қойылу тәртібі:  

- тоқсандық баға 1, 2, 3 тоқсандарындағы бөлім/ортақ тақырыптар 

бойынша жиынтық бағалау және тоқсандық жиынтық бағалау нәтижелерінің 

50%-ден 50% пайыздық қатынаста есептеледі. 4-тоқсанда тек бөлім/ортақ 

тақырыптар бойынша жиынтық бағалау нәтижелерінен тұрады (100%);   

- жылдық баға Зияткерлік мектепте оқыға кезеңіне сәйкес тоқсандық 

бағалар жиынтығының орташа арифметикалық мәнін бүтін санға айналдыру 

арқылы қойылады; 

- қорытынды баға тоқсандық бағалардың орташа арифметикалық мәні 

және сыртқы жиынтық бағалаудың бағасы (бес балдық шкала бойынша) 70% 

пен 30% пайыздық қатынаста есептеледі. Қорытынды баға ең жақын бүтін 

санға дейін дөңгелектенеді. 

 Бұл тармақ академиялық демалысты алған сыныпта оқуын 

жалғастыратын оқушыларға қолданылмайды. 

49. Экстернат түрінде толық оқу жылын оқыған оқушыларға тоқсандық, 

жылдық және қорытынды бағалардың қойылу тәртібі:   

- тоқсандық және жылдық бағалар ДББҰ Басқармасының шешімімен 

бекітілген «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы 

оқушыларының білім жетістіктерін критериалды бағалау ережесінде 

белгіленген тәртіппен қойылады; 

- шетелдік оқу орнында оқылмаған пәндер бойынша қорытынды баға 

жиынтық бағалаудың (50%) және сыртқы жиынтық бағалаудың (50%) 

нәтижелері бойынша қойылады; 

- шетелдік оқу орнында оқылған пәндер бойынша қорытынды баға, 

пәндер бойынша шетелдік оқу бағдарламаларының мазмұны Білім беру 

бағдарламасының оқу бағдарламаларымен сәйкес жағдайда, сыртқы жиынтық 

бағалау нәтижелері (100%) негізінде қойылады; 

Пәндер бойынша шетелдік оқу бағдарламаларының мазмұны Білім беру 

бағдарламасының оқу бағдарламаларымен сәйкес келмеген жағдайда, 

қорытынды баға шетелдік оқу орнында оқылмаған пәндерге белгіленген 

тәртіппен қойылады. 

50. Экстернат түрінде толық емес оқу жылында оқып, Зияткерлік 

мектепке оқу жылы аяқталғанға дейін қайта оралған оқушыларға тоқсандық, 

жылдық және қорытынды бағалардың қойылу тәртібі: 

 - тоқсандық және жылдық бағалар ДББҰ Басқармасының шешімімен 

бекітілген «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы 

оқушыларының білім жетістіктерін критериалды бағалау ережесінде 

белгіленген тәртіппен қойылады; 

- қорытынды баға оқыған кезеңге сәйкес тоқсандық бағалардың орташа 

арифметикалық мәні және сыртқы жиынтық бағалаудың бағасы (бес балдық 
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шкала бойынша) 70% пен 30% пайыздық қатынаста есептеледі. Қорытынды 

баға ең жақын бүтін санға дейін дөңгелектенеді. 

51. Оқу жылында оқуға қабылданған оқушыларға пәндер бойынша 

тоқсандық, жылдық және қорытынды бағалардың қойылу тәртібі: 

- тоқсандық баға пәндер бойынша оқушының Зияткерлік мектепте оқыған 

тақырыптары бойынша құрастырылған жиынтық жұмыстың нәтижелері 

негізінде қойылады. Бағалау бес балдық шкала бойынша қойылады; 

- тоқсандық баға басқа орта білім беру ұйымында қойылып, оқу 

бағдарламаларын меңгергені туралы растайтын құжаттарын ұсынған 

жағдайда, Зияткерлік мектептегі тоқсандық баға сол басқа орта білім беру 

ұйымында қойылған тоқсандық баға негізінде қойылады; 

- жылдық баға сәйкес тоқсандар/семестрлер бойынша тоқсандық 

бағалардың/семестрлік бағалардың қосындысының арифметикалық орташа 

мәні ретінде есептеледі; 

-  қорытынды баға тоқсандық бағалардың орташа арифметикалық мәні 

және сыртқы жиынтық бағалаудың бағасы (бес балдық шкала бойынша) 70% 

пен 30% пайыздық қатынаста есептеледі. Қорытынды баға ең жақын бүтін 

санға дейін дөңгелектенеді. 

52. Оқушылардың оқу жетістіктерінің сыртқы жиынтық 

бағалауларының балдары электронды журналға қойылады. 

 

 

4. Білім туралы құжаттарды, сертификаттарды беру тәртібі 

 

53. Негізгі мектеп курсының білім беру бағдарламасын меңгерген және 

пәндер бойынша сырттай жиынтық бағалаудан өткен оқушыларға, осы 

Ережеде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, негізгі мектепті бітіргені 

туралы аттестат беріледі. 

54. Негізгі мектеп курсының Білім беру бағдарламасын меңгерген, 

пәндер бойынша сырттай жиынтық бағалаудан өткен және барлық пәндер 

бойынша жылдық және қорытынды бағалары «5» оқушыларға негізгі мектепті 

үздік аттестатпен бітіргені туралы куәлік беріледі. 

55. Зияткерлік мектептер ағымдағы жылдың 15 мамырына дейін ДББҰ-

ға негізгі мектепті үздік бітіргені туралы аттестатқа үміткерлердің тізімі 

бекітілген Педагогикалық кеңестің шешімін жолдайды. 

56. Негізгі мектепті үздік бітіргені туралы аттестатты алған 

оқушылардың тізімі Педагогикалық кеңесі шешімінің негізінде Зияткерлік 

мектеп директоры бұйрығымен бекітіледі. 

57. Жоғары мектеп курсының білім беру бағдарламасын меңгерген және 

пәндер бойынша сырттай жиынтық бағалаудан өткен оқушыларға, осы 

Ережеде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, жоғары мектепті бітіргені 

туралы аттестат беріледі. 

58. Зияткерлік мектептер ағымдағы жылдың 20 сәуіріне дейін ДББҰ-ға 

негізгі мектепті бітіргені туралы куәлікке, жоғары мектепті бітіру туралы үздік 
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аттестатқа және «Алтын белгі» белгісімен марапатталатын оқушылардың  

жоғарғы мектепті бітіргені туралы аттестатқа үміткерлер туралы мәліметтерді 

(аты-жөні, тегі, Зияткерлік мектептің атауы, оқу тілі) жолдайды. 

59. Зияткерлік мектептерде «Алтын белгі» белгісімен марапатталатын 

жоғары мектепті бітіру аттестатына және жоғары мектепті үздік аттестатына 

бітіруші үміткер оқушылардың құжаттарын тексеру үшін комиссия (бұдан әрі 

- Мектеп комиссиясы) құрылады. 

 Мектеп комиссиясының құрамы Зияткерлік мектеп директорының 

бұйрығымен бекітіледі. Мектеп комиссиясын мектеп директоры немесе оның 

міндетін атқарушы басқарады. Мектеп комиссиясының жұмысының 

нәтижелері құжаттарды тексеру актісімен ресімделеді. 

60. Зияткерлік мектептер жыл сайын 30 сәуірге дейін ДББҰ-ға Мектеп 

комиссиясының тексеру актісін және жоғары мектепті үздік аттестатқа 

бітіруші үміткер оқушылардың тізімін бекіту туралы Педагогикалық кеңестің 

хаттамасы көшірмесін, сонымен қатар «Алтын белгі» белгісімен 

марапатталатын жоғары мектепті бітіру аттестатына үміткер оқушылардың 

құжаттары мен Педагогикалық кеңестің хаттамасынан көшірмені жібереді. 

61. Зияткерлік мектептердің жоғары мектепті үздік аттестатқа үміткер 

оқушылар туралы ақпаратқа сәйкес ПӨО үздік аттестатқа үміткер 

оқушылардың 10, 11 және 12-сыныптардағы оқу жетістіктерін Бірыңғай 

ақпараттық білім беру кешенінде (бұдан әрі - БАББК) тексереді. Тексеру 

нәтижелері бойынша ПӨО жоғары мектепті үздік аттестатқа бітіруші 

үміткерлердің тізімдерін растайды. 

62. Зияткерлік мектептер ДББҰ-ға «Алтын белгі» белгісімен 

марапатталатын жоғары мектепті бітіру аттестатына үміткер және жоғары 

мектепті үздік аттестатына бітіруші үміткер оқушылардың тізімін растау үшін 

құжаттарды осы Ереженің 3, 4-қосымшаларына сәйкес тексеруге жібереді. 

63.   «Алтын белгі» белгісімен марапатталатын, жоғары сыныпты бітіру 

туралы аттестатқа және жоғары сыныпты үздік аттестатқа бітіруге үміткер  

оқушылардың құжаттарын тексеру үшін «Алтын белгі» белгісімен 

марапатталатын, жоғары сыныпты бітіру туралы аттестатқа және жоғары 

сыныпты үздік атестатқа бітіруші үмтікер оқушылардың құжаттарын 

тексеретін Комиссия құрылады (бұдан әрі – Комиссия). Комиссия құрамы 

ДББҰ Басқарма Төрайымының бұйрығымен бекітіледі.  

Комиссия төрағасы/төрайымы ДББҰ қызметкерлері санынан 

тағайындалады. Комиссия құрамына ДББҰ қызметкерлері кіреді. Комиссия 

мүшелері үш адамнан кем болмайды.   

64. ДББҰ комиссиясы «Алтын белгі» белгісімен марапатталатын, жоғары 

сыныпты бітіру туралы аттестатқа және жоғары сыныпты үздік атестатқа 

бітіруші үмтікерлердің БАББК-та Зияткерлік мектепте оқыған кезеңдегі 

жылдық және/немесе қорытынды бағаларын, Мектеп комиссияларының 

актілерін және мектептердің педагогикалық кеңестерінің «Алтын белгі» 

белгісімен марапатталатын, жоғары сыныпты бітіру туралы аттестатқа және 

жоғары сыныпты үздік атестатқа бітіруші үмтікердің тізімін бекіту туралы 
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хаттамаларынан көшірмелерді тексереді. ДББҰ комиссиясының жұмыс 

нәтижелері актімен ресімделеді. 

65. Аттестаттау комисиясының шешімімен «Алтын белгі» белгісімен 

марапатталатын, жоғары сыныпты бітіру туралы аттестатқа және жоғары 

сыныпты үздік бітіру туралы аттестатқа үміткер оқушылардың тізімі (хаттама, 

ведомостар), Комиссияның тексеру актісі ДББҰ Басқарма шешімімен 

бекітіледі. 

66. Сыртқы жиынтық бағалау, ҰБТ сертификаты үшін қажетті пәндер 

бойынша сырттай бағалау, «Ағылшын тілі» пәні бойынша сырттай бағалауды 

(IELTS немесе оған балама емтихан) тапсырған, сонымен қатар 11 және 12-

сынып пен негізгі мектепте аяқталған пәндерден жылдық және қорытынды 

бағалары барлық пәндер бойынша «5» 12-сынып оқушыларына жоғары 

мектепті үздік бітіру туралы аттестат беріледі. 

  Сыртқы жиынтық бағалаудан өткен және 5-12 сыныптарда жылдық 

және қорытынды бағалары барлық пәндерден «5» болған 12-сынып 

оқушылары «Алтын белгі» белгісімен марапатталады және жоғары мектепті 

бітіргені туралы аттестат беріледі. 

67. Халықаралық білім беру сұрақтары бойынша Кембридж бағалау 

кеңесінің сыртқы жиынтық бағалауын, «Ағылшын тілі» пәні бойынша 

сырттай бағалау (IELTS немесе оған балама емтихан) және ҰБТ сертификаты 

үшін қажетті пәндер бойынша сырттай бағалауын тапсырған 12-сынып 

оқушыларына келесі құжаттар беріледі:  

1) Зияткерлік мектептің жоғары мектебін бітіруі туралы аттестат; 

2) Ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижелері туралы сертификат (бұдан әрі 

- ҰБТ). ҰБТ сертификатында, білім беру саласындағы жауапты ұйыммен 

бекітілетін, ауыстыру шкаласы негізінде 3 міндетті және 2 таңдау бейінді 

пәндер бойынша балдар қойылады; 

3) Кембридж емтихан аккредитациясы табысты өткізілген жағдайда 

(емтихан ережесі бұзылмаған жағдайда), Халықаралық білім беру сұрақтары 

бойынша Кембридж бағалау кеңесі және ДББҰ-ның сертификаты. 

Сертификатта сыртқы жиынтық бағалаудың нәтижелері әріп шкаласы 

бойынша қойылады. 

68.  ПӨО-ның сыртқы жиынтық бағалауын, «Ағылшын тілі» пәні 

бойынша сырттай бағалау (IELTS немесе оған балама емтихан) және ҰБТ 

сертификаты үшін қажетті пәндер бойынша сырттай бағалауын тапсырған 12-

сынып оқушыларына келесі құжаттар беріледі:   

1) Зияткерлік мектептің жоғары мектебін бітіруі туралы аттестат; 

2) Ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижелері туралы сертификат (бұдан әрі 

– ҰБТ). ҰБТ сертификатында, білім беру саласындағы жауапты ұйыммен 

бекітілетін, ауыстыру шкаласы негізінде 3 міндетті және 2 таңдау бейінді 

пәндер бойынша балдар қойылады.    

69. ДКК анықтамасымен расталған денсаулығына байланысты Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2015 жылдың 31 наурызындағы № 183 «Уақытша 

еңбекке жарамсыздығын сараптаудан өткізу, уақытша еңбекке жарамсыздық 
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туралы анықтама мен парақты беру ережесін бекіту» қаулысына сәйкес 

сыртқы жиынтық бағалауға қатыспаған 10-12 сынып оқушыларына Зияткерлік 

мектептің негізгі және жоғары мектептерін бітіру туралы аттестаттары 

беріледі.  

 

6. Оқушыларды келесі сыныпқа көшіру 

 

70.  Білім беру бағдарламасында белгіленген пәндерді меңгерген 

оқушылар Зияткерлік мектептер педагогикалық кеңесі шешімі бойынша келесі 

сыныпқа көшіріледі. 

71. 5, 11-сынып бойынша барлық пәндерден жылдық және қорытынды 

бағалары «5» оқушылар Педагогикалық кеңес шешіміне сәйкес Мақтау 

қағаздарымен марапатталады. 

72. Дене тәрбиесі пәнінен оқушылардың денсаулығына байланысты 

босатылулары олардың келесі сыныпқа көшірулеріне әсер етпейді. 

 

7. Мерзімінен бұрын 9-сынып оқушыларына қорытынды аттестаттауды 

ұйымдастыру мен өткізудің тәртібі 

 

73.  Жалпы білім беретін ұйымға ауысу немесе колледжге баруға ниет 

білдірген 9-сынып оқушыларына мерзімнен бұрын қорытынды аттестаттаудан    

өтуге рұқсат етіледі. 

74. Оқушы немесе оның заңды өкілі оқушының жалпы білім беретін 

ұйымға немесе колледжге ауысуы туралы өтінішін ұсынады. 

75. Егер оқушының немесе оның заңды өкілінің тиісті өтініші болса, 

Зияткерлік мектептің Педагогикалық кеңесі дербес білім беру ұйымы 

Басқармасының 2012 жылғы 16 тамызындағы шешімімен (№ 33 хаттама) 

бекітілген Назарбаев Зияткерлік мектептерінің педагогикалық кеңес туралы 

типтік ереженің  6-тармағы 9) тармақшасының 3), 4) бөліктеріне сәйкес негізгі 

мектепті бітіргені туралы куәлікті беру арқылы оқушыларға мерзімнен бұрын 

қорытынды аттестаттаудан өткізу туралы шешеді. 

76. Мектеп ДББҰ-ға ағымдағы жылдың 25 тамызынан кешіктірмей 

мерзімнен бұрын қорытынды аттестаттауға жіберілген оқушылардың саны 

туралы ақпарат жібереді. 

77. Зияткерлік мектептің директоры Зияткерлік мектепте мерзімнен 

бұрын қорытынды аттестаттау өткізудің мерзімдерін көрсете отырып, 

мерзімнен бұрын қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу туралы 

бұйрық шығарады. 

   Мерзімнен бұрын қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру мен өткізу 

үшін директордың бұйрығымен Емтихан және Аттестаттау комиссиялары 

(бұдан әрі - Комиссия) құрылады. Комиссия басшысы Назарбаев Зияткерлік 

мектебінің директоры болып табылады. Комиссия құрамы әр пән бойынша 

кемінде 3 адамнан тұрады. 
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78. Мерзімнен бұрын қорытынды аттестаттаудың пәндер тізімі, өткізілу 

түрі мен уақыты осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес айқындалады. 

79. 9-сынып оқушыларына мерзімнен бұрын қорытынды аттестаттаудан 

өту үшін емтихан материалдарын дайындауды ПӨО-ы ДББҰ-ның Әдістемелік 

кеңесі ұсынған және ПӨО директорымен бекітілген тест спецификациялары 

негізінде жүзеге асырады. 

80. ПӨО-ы емтихан материалдарын Назарбаев Зияткерлік мектептеріне 

мерзімнен бұрын қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 3 күн бұрын 

жібереді. 

81. Емтихан аяқталғаннан кейін Комиссия мүшелері Назарбаев 

Зияткерлік мектебінің ғимаратында оқушылардың жұмыстарын тексереді. 

82. Жазбаша немесе ауызша емтихан тапсырғаннан кейін Комиссия 

оқушыларға емтихандық бағаларды қояды және оларды осы Ереженің 6-

қосымшасына сәйкес емтихан хаттамасына енгізеді. Хаттамаға Комиссияның 

барлық мүшелері қол қояды. 

83. Ауызша емтиханнның бағалары емтихан аяқталғаннан кейін, ал 

жазбаша жұмыстардың бағасы келесі күні 13.00-ге дейін жарияланады. 

84. Қорытынды баға тоқсандық бағалардың/семестр бағасының орташа 

арифметикалық мәні және сыртқы жиынтық бағалаудың бағасы (бес балдық 

шкала бойынша) 70% пен 30% пайыздық қатынаста есептеледі. Қорытынды 

баға ең жақын бүтін санға дейін дөңгелектенеді. 

85. Мерзімнен бұрын қорытынды аттестаттау нәтижелері апелляцияға 

жатпайды. 

86. Оқыған пәндер бойынша қорытынды бағалар негізгі мектепті бітіргені 

туралы куәліктің қосымшасына енгізіледі. 

87. Мерзімнен бұрын қорытынды аттестаттау пәндері бойынша 

қанағаттанарлықсыз қорытынды баға алған оқушылар емтиханды қайта 

тапсыруға жіберіледі. 

Оқылған пәнден (пәндерден) қанағаттанарлықсыз қорытынды баға алған 

оқушыларға осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес Зияткерлік мектепте негізгі 

мектеп курсын аяқтамаған тұлғаларға берілетін анықтама беріледі. 

 

 

 

 

 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

дербес білім беру ұйымы оқушыларының  

оқу жетістіктерін сыртқы бағалау 

ережесіне 1-қосымша   
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Назарбаев Зияткерлік мектебінің негізгі мектеп (жоғары мектеп) 

курсын аяқтаған тұлғаларға берілетін анықтама 

 

№ ____анықтама 

 

___________________________________________________оқушыға берілді.  
(тегі, аты, әкесінің аты) 

 

Ол "___" _____________ 20__ жылдан "___" ___________20__ жылға дейін  

 ________________________________________________________________  
(дербес білім беру ұйымының аты) 

________________________________________________________________  

__________________________________________________________оқыды.  
                                                 (сынып, оқыту тілі)  

 

_______________________________________________________ оқу кезінде 
(тегі, аты, әкесінің аты) 

 

келесі пәндерді меңгерді, сыртқы жиынтық бағалаудан өтті 

және______________________мектеп курсы бойынша жылдық, қорытынды 
                     (білім деңгейі) 

бағаларды төменде көрсетілген  қосымшаға сәйкес алды.  

 

 

 

 

Мектеп директоры:  ________________________________ 

                                                       (тегі, аты, әкесінің аты)  

М.О. 

 

 

Тіркеу нөмірі __________________    

 _________ жылғы "___" _________ берілді 
 

 
 

 

 
 

 

 

Зияткерлік мектептің толық курсын  

өткендігі туралы анықтамаға қосымша  

 

Назарбаев Зияткерлік мектебінің  

негізгі мектеп (жоғары мектеп) курсын аяқтаған  

тұлғаларға берілетін анықтамаға қосымша 
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№  Оқу пәндерінің 

аттары (оқу 

жоспары 

бойынша) 

Сағат саны Жылдық 

баға 

Қорытынды 

баға 
Оқу жоспары 

бойынша 

Оқушымен 

тыңдалды 

      

      

 

Анықтаманы беру негіздемесі _______________________________________  

                                                                      (бұйрықтың күні мен нөмірі) 

Мектеп директоры:  ________________________________ 

                                                       (тегі, аты, әкесінің аты)  

М.О. 

 

 

Тіркеу нөмірі __________________    

 _________ жылғы "___" _________ берілді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері»  

  дербес білім беру ұйымы оқушыларының оқу 

жетістіктерін  сыртқы бағалау ережесіне    

2-қосымша   
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IELTS және TOEFL IBT / Internet-based Test халықаралық 

емтихандарының балдарын «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 

оқушыларының оқу нәтижелерін сырттай бағалауға арналған балға 

айналдыру шкаласы 

 

IELTS халықаралық 

емтиханының бағасы 

TOEFL IBT/Internet-

based Test балдары 

 

Сыртқы бағалау 

балдары 

6,0 және одан жоғары 60-78   A* 

5,5 45-59 A 

5,0 35-45 B 

4,5 32-34 C 

4,0 28-31 D 

3,5 25-27 E 

3 және одан төмен 24 және одан төмен U 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

дербес білім беру ұйымы оқушыларының  

оқу жетістіктерін сыртқы бағалау ережесіне  

3-қосымша   
 

 

 

Зияткерлік мектеппен берілетін, «Алтын белгі» белгісімен 

марапатталатын, жоғары мектепті бітіру туралы аттестатты алушы 

үміткер оқушылардың құжаттарының тізімі  
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1. Тапсырылған құжаттардың реті.  

2. Оқушының жеке куәлігінің көшірмесі (туу туралы куәлік). 

3. 5-12 сыныптар бойынша үлгерім табелі.  

4. Негізгі мектепті үздік бітіру туралы куәлік (Негізгі орта білім беру 

туралы үздік куәлік) 

5. 5-9, 11-сыныптар бойынша Мақтау қағаздары. 

6. Оқу жылдарын үздік аяқтауы және үздік үлгерімі үшін  Мақтау 

қағаздарымен марапаттау туралы  мектепішілік педагогикалық кеңес 

хаттамасының көшірмелері.  

7. «Дене тәрбиесі» пәні бойынша сабақтан босату бойынша берілген 

дәрігерлік-кеңестік комиссияның анықтамасы.   

8. «Алтын белгі» белгісімен марапаттау, жоғары мектепті бітіру туралы 

аттестаттарды беру туралы мектептің өтініші.    

9. «Алтын белгі» белгісімен марапаттау, жоғары мектепті бітіру туралы 

аттестаттарға үміткер оқушылардың құжаттарын тексеру қорытындысының 

актісі.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері»  

  дербес білім беру ұйымы оқушыларының оқу 

жетістіктерін  сыртқы бағалау ережесіне   

4-қосымша   

 

 

 

 

 



20 
 

      
 

Зияткерлік мектеппен берілетін, жоғары мектепті үздік бітіру 

туралы аттестатты алушы үміткер оқушылардың құжаттарының тізімі  

 

 

1. Тапсырылған құжаттардың реті.  

2. Оқушының жеке куәлігінің көшірмесі (туу туралы куәлік). 

3. 10, 11, 12- сыныптар бойынша үлгерім табелі.  

4. Негізгі мектепті үздік бітіру туралы куәлік.  

5. 11- сынып бойынша Мақтау қағазы. 

6. Оқу жылдарын үздік аяқтауы және үздік үлгерімі үшін  Мақтау 

қағаздарымен марапаттау туралы  мектепішілік педагогикалық кеңес 

хаттамасының көшірмелері.  

7. «Дене тәрбиесі» пәні бойынша сабақтан босату бойынша берілген 

дәрігерлік-кеңестік комиссияның анықтамасы.   

8. Жоғары мектепті үздік бітіру туралы аттестат беру туралы мектептің 

өтініші (мектептен 1 өтініш).    

9. Жоғары мектепті үздік бітіру туралы аттестатқа үміткер 

оқушылардың құжаттарын тексеру қорытындысының актісі.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

дербес білім беру ұйымы оқушыларының  

оқу жетістіктерін сыртқы бағалау ережесіне 

 5-қосымша   
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Назарбаев Зияткерлік мектептерінің 9-сынып оқушыларын мерзімінен 

бұрын қорытынды аттестаттаудың пәндер тізбесі және түрі 

 

 

№ Предметы 
Өткізілу 

түрі 
Таңдау пәні 

1 Қазақ тілі (Т1)/Орыс тілі (Т1) Жазбаша  Міндетті 

2 Математика Жазбаша Міндетті 

3 Қазақ тілі (Т2)/Орыс тілі (Т2) Ауызша Міндетті 

4 Тарих, Биология, Ағылшын тілі Ауызша Таңдау бойынша 1 пән  

 

- оқушылар 3 міндетті пәннен және 1 таңдау пәнін тапсырады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

дербес білім беру ұйымы оқушыларының  

оқу жетістіктерін сыртқы бағалау ережесіне  

6-қосымша   

 

Негізгі мектеп курсы бойынша емтихан  

хаттамасы 

 
____________________________________________________________________________________` 
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(пән атауы)  

_____________________________________________________________________________________ 

(Зияткерлік мектеп атауы) 

 

Емтихан комиссиясының төрағасы/төрайымы___________________________ 
                                                                                                     (тегі, аты, әкесінің-аты) 

__________________________________________________________________              

Емтихан алушылар: ________________________________________________ 
                                                                                      (тегі, аты, әкесінің-аты) 

 

Емтихан материалының ашылған уақыты:  _____сағат  ____ мин. 

 

Емтихан басталды ____сағат ____ мин. 

Емтихан аяқталды ___сағат ____мин.  

 
№ Емтихан 

берушінің 

аты-жөні 

Жазбаша 

жұмыстың 

тақырыбы мен 

нұсқасы,  

билеттің № 

Емтихан бағасы 

(жазбаша) 

Жылдық 

бағасы 

(жазбаша)) 

Қорытынды 

баға 

(жазбаша) 

   
  

  

      

      

  

Оқушы жауабын бағалаудағы емтихан комиссиясы мүшелерінің ерекше 

пкірлері:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Емтиханның өткізілу күні "___" __________20__ ж. 

Бағаның хаттамаға енгізілген күні"___"__________ 20__ ж.  

Емтихан комиссиясының төрағасы/төрайымы: 

Емтихан алушылар: 
 

 

 

 

 

 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

дербес білім беру ұйымы оқушыларының  

оқу жетістіктерін сыртқы бағалау ережесіне  

7-қосымша   
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Сыртқы бағалаудың әріптік бағасын бес балдық бағалауға аудару 

шкаласы 

 

Әріптік шкала бойынша 

баға 

5 балдық жүйе бағасы 

A* 

5 
A 

B 

4 
C 

D 

3 
E 

U 

(аттестатталған жоқ) 
2 

 

 
 


