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    БҰЙРЫҚ  

 

2022 жыл  04 ақпан                                                           № 1-07/11 

 

9-сынып оқушыларының қорытынды 

аттестаттауын өткізуге дайындық туралы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 

наурыздағы «Орта,техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, 

аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін 

бекіту туралы» №125 бұйрығына сәйкес, аудандық білім беру бөлімінің 2022 

жылғы 04 ақпандағы  №1-04/24 бұйрығын орындау мақсатында ,сондай-ақ, 9-

сынып оқушыларын қорытынды аттестаттауды ұйымдасқан түрде өткізу 

мақсатында  БҰЙЫРАМЫН: 

1.9-сыныптарда қорытынды аттестаттау комиссиясының құрамы 

төмендегідей бекітілсін: 

1. 2021-2022 оқу жылында 9-сынып білім алушыларының қорытынды 

аттестаттауын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары 

бекітілісін. ( 1-қосымша) 

2.Шакиев С.К-мектеп директоры м.а,комиссия төрағасы 

2.Изатова С.С-директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары,комиссия мүшесі 

3.Калиева Г.К-тарих пәнінің мұғалімі,комиссия мүшесі 

4.Ташенова А.З-математика пәнінің мұғалімі,комиссия мүшесі 

5.Мусафирова А.Ж-орыс тілі мұғалімі,комиссия мүшесі 

6.Альменова Н.У-мектеп психолгы,комиссия мүшесі 

7.Кульсаринова А.М-ата-ана,комиссия мүшесі 

3. 9-сынып білім алушыларын қорытынды аттестаттау мәселелері бойынша 

кең ауқымды ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізілсін. 

4.Осы бұйрықтың орындалуын бақылау директордың оқу ісі жөніндегі 

орынбасары С.Изатоваға жүктелсін. 

 

 

Мектеп директоры м.а                          С.Шакиев                 



 

 

 

 

 

2022 жылғы «3» ақпан 

№ 1-07/11 бұйрыққа 

 №1қосымша 

 

2021-2022 оқу жылында  

9-сыныпта қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу 

бойынша іс-шаралар жоспары 

№ Жұмыстың мазмұны мерзімі Жауаптылар 

I.Ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу 

1.Педагог қызметкерлермен 

1 9-сынып білім алушыларын қорытынды 

аттестаттаудан өткізу тәртібі туралы 

нормативтік-құқықтық құжаттармен 

таныстыру  

Қыркүйек-қаңтар Изатова С.С 

2 9-сыныптарда қорытынды 

аттестаттауды өткізудің жаңа форматы 

туралы әлеуметтік желілерде,мектеп 

сайтында ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу 

Қаңтар Изатова С.С 

3 9-сынып білім алушыларын қорытынды 

аттестаттаудың жаңа форматы бойынша 

пән мұғалімдерімен ақпараттық-

түсіндіру жұмыстарын жүргізу. 

Қаңтар Изатова С.С 

2.Білім алушылармен 

1 9-сынып білім алушыларына 

қорытынды аттестаттаудың жаңа 

форматы бойынша  ақпараттық-

түсіндіру жұмыстарын жүргізу. 

Қаңтар Изатова С.С 

2 Мектепішілік қосымша сабақтар 

кестесіне оқушылардың қатысуын 

қамтамасыз ету 

Кесте бойынша Изатова С.С 

Сынып жетекшілер 

3 9-сынып білім алушыларын қорытынды 

аттестаттау бойынша оқушылардың 

таңдау пәндерін анықтау 

Қаңтар Изатова С.С 

3.Ата-аналармен жұмыс 

1 Ата-аналар жиналысын өткізу: 

-қорытынды аттестаттаудың өткізу 

ережелерін,дайындық 

ерекшеліктерін,интернет желісі 

ресурстары; 

-Мектепішілік қосымша сабақтар 

кестесімен таныстыру, 

-қорытынды аттестаттау барысында 

психологиялық көмек көрсету. 

Әр тоқсанда 1 рет Изатова С.С 

Сынып жетекшісі 

Педагог-психолог 



2 Ата-аналарға жекелей кеңес беру Жыл бойы Изатова С.С 

II.пәндік дайындық 

Қорытынды аттестаттаудың джайындық кезеңін ұйымдастыру және өткізу 

1 9-сынып оқушыларының таңдауымен 

пәндер бойынша алдын ала деректер 

жинау 

 

Ақпан Изатова С.С 

Пән мұғалімдері 

2 Қорытынды аттестаттаудан 

босатылатын оқушылардың құжаттарын 

дайындау 

Мамыр Сынып жетекшілері 

3 Емтихан,аттестаттау және 

апелляциялық комиссия құру 

Мамыр Мектеп директоры 

Психологиялық дайындық 

1 Білім алушыларға арналған тренингтер Жыл бойы Педагог-психолог 

2 9-сынып түлектеріне мамандақ таңдауда 

психологиялық тұрғыдан көмек көрсету 

Жыл бойы Педагог-психолог 

3 Білім алушылармен жекелей жұмыс Сәуір-мамыр Педагог-психолог 

Құжаттарды рәсімдеу 

1 2021-2022 оқу жылында 9-сынып 

бітірушілерінің қорытынды аттестаттауын 

ұйымдастыру және өткізу бойынша 

жауапты мұғалімдерді бекіту. 

Қаңтар Мектеп директоры 

2 Қорытынды аттестаттауға дайындық 

жоспарын және қосымша сабақтар 

кестесін бекіту 

Қаңтар-ақпан Изатова С.С 

3 Емтихан,аттестаттау және апелляциялық 

комиссия құру 

Қаңтар Мектеп директоры 

4 Негізіг мектеп курсы үшін қорытынды 

аттестаттаудан босатылатын оқушылар 

тізімін анықтау 

1-наурызға дейін Сынып жетекшілер 

4 Қорытынды аттестаттауға қатысатын 

оқушылардың нақты тізімін бекіту туралы 

бұйрық дайындау 

Мамыр Изатова С.С 

5 Қорытынды аттестаттау емтихандарын 

өткізу кабинеттерін дайындау 

Мамыр Сынып жетекшілер 

6 9-сынып оқушыларымен емтихандағы 

тәртіп ережелері туралы нұсқаулық өткізу 

Мамыр Изатова С.С 

7 Емтихан материалдарын қабылдау және 

сақтау 

мамыр Мектеп директоры 

8 Емтихан комиссиясының мүшелерімен 

нұсқаулық жүргізу 

Мамыр Изатова С.С 

9 Емтихан өткізу кезінде әкімші мен 

кезекшінің жұмысын ұйымдастыру 

Мамыр,маусым Изатова С.С 

10 Аудиториядағы кезекшіге емтихан 

материалдарын беру 

Мамыр,маусым Изатова С.С 

11 Емтихан өткізу Мамыр,маусым Изатова С.С 

12 Балл қою схемасына сәйкес білім 

алушылардың емтихан жұмыстарын 

тексеруді жүзеге асыру 

Мамыр,маусым Изатова С.С 

13 Қорытынды аттестаттаудың ережелерін 

сақтау 

Мамыр,маусым Пән 

мұғалімдері,әкімшілік 



14 Апелляциялық комиссия мүшелерімен 

нұсқаулық өткізу 

Мамыр,маусым Изатова С.С 

15 Қорытынды аттестаттау бойынша 

өтініштер қабылдау және аппеляция 

Мамыр,маусым Изатова С.С 

16 Емтихан нәтижелері туралы 

ақпараттандыру 

Мамыр,маусым Изатова С.С 

17 Тапсырылатын пәндер бойынша негізгі 

орта білім беру курсы үшін қорытынды 

баға қою 

Мамыр,маусым Изатова С.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


