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«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 
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алушыларының оқу жетістіктерін бағалау 

Ережесі 

 

1. Жалпы ережелер 

1. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының  

 «Нұр-Сұлтан қаласы Халықаралық мектебі» филиалы білім алушыларының оқу 

жетістіктерін бағалау Ережесі (бұдан әрі – Ереже) «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» дербес білім беру ұйымының «Нұр-Сұлтан қаласы Халықаралық  

мектебі» филиалы (бұдан әрі –Мектеп) 1 – 12 – сынып білім алушыларының 

Халықаралық бакалавриат (бұдан әрі – ХБ) білім бағдарламасы бойынша оқу 

жетістіктерін бағалау және өткізу тәртібін белгілейді.   

2. Осы бағалау Ережелерінде келесі анықтамалар қолданылады: 

1) 7 балдық бағалау жүйесі – ХБ - ның негізгі және жоғары мектептеріндегі 

бағалау жүйесі, оған сәйкес оқу бағдарламасының орындалу деңгейі анықталады; 

2) апелляция - оқушының жазбаша емтихан жұмысы үшін қойылған бағамен 

келіспейтіні туралы оқушының дәлелді жазбаша өтініші; 

3) бастауыш мектептегі сыртқы бағалау – «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

ДБҰҰ «Педагогикалық өлшемдер орталығы» филиалы әзірлейтін және өткізетін 

бастауыш мектепті аяқтаған кезде білім мен оқу дағдыларының қалыптасу деңгейін 

айқындайтын бағалау; 

4) негізгі және жоғары мектептердегі сыртқы бағалау – негізгі және жоғары 

мектептерді аяқтаған кезде білім мен оқу дағдыларының қалыптасу деңгейін 

айқындайтын ХБ және немесе ПӨО ұйымы әзірлейтін бағалау; 

5) «Қазақстан тарихы», «Қазақ тілі (Т 2)», «Орыс тілі (Я 2)» пәндері 

бойынша сырттай бағалау - көрсетілген пәндер бойынша мектеп әзірлейтін және 

реттейтін 12-сынып оқушыларының жұмыстарын бағалау рәсімі; 

6) ҰБТ сертификаты үшін қажетті пәндер бойынша сыртқы бағалау - 

Жоғары мектеп оқушылары оқымаған, бірақ ҰБТ сертификатын алу үшін бейіндік 

пәндер ретінде таңдалған пәндер бойынша 12-сынып оқушыларын бағалау рәсімі; 

7) IELTS сыртқы бағалау – авторизацияланған орталық жүргізетін ағылшын 

тілін меңгеруді бағалаудың халықаралық жүйесі; 
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8) ішкі модерация - бағалаудың объективтілігі мен ашықтығын қамтамасыз ету 

үшін қойылатын балдарды стандарттау мақсатында мектеп мұғалімдерінің 

оқушылардың жұмыстарын талқылау процесі; 

9) ішкі бағалау – жоғары мектеп мұғалімдері жүргізетін және ХБ сыртқы 

модерациясынан өтетін Жоғары мектеп оқушыларының оқу жетістіктерін ХБ 

белгіленген критерийлерге сәйкес бағалау рәсімі. Ішкі бағалау нәтижесі оқушыға 

дипломдық бағдарламаның (бұдан әрі – ДБ) бағасын беру кезінде ескеріледі; 

10) сыртқы модерация - бағалаудың объективтілігі мен ашықтығын 

қамтамасыз ету үшін жобалардың ішкі модерациясын өткізгеннен кейін ХБ 

сарапшыларының оқушылардың жұмыстарын бағалау процесі; 

11) жобалар көрмесі - 5 - сынып оқушылары бастауыш мектеп бағдарламасы 

бойынша қорытынды бағалау ретінде орындайтын топтық зерттеу жобаларын 

қорғау; 

12) жылдық баға - әрбір оқушыға пән бойынша курсты оқу аяқталғаннан кейін 

қойылатын және оқу жылының соңында заңды өкілдерге берілетін баға; 

13) дескриптор - тапсырмаларды орындау кезінде осы критерий бойынша 

жетістіктер деңгейін түсіндіретін бағалау, критерийлердің сандық мазмұнының 

сәйкес сипаттамасы; 

14) ХБ дипломы - ХБ талаптарын орындаған жағдайда 12-сынып оқушыларына 

берілетін білім туралы құжат; 

15) бағалауға арналған тапсырмалар – қалыптастырушы және қорытынды 

бағалауға арналған, тұрақты негізде өткізілетін және бағалау критерийлеріне сәйкес 

жасалған бағалау әрекетінің түрлері мен формалары; 

16) ХБ ақпараттық жүйесі (International Baccalaureate Information System) 

(бұдан әрі – ХБАЖ) – бұл ХБ электронды жүйесі жоғары мектепте сыртқы бағалау 

мен негізгі мектепте дербес жобаларды сыртқы модерациялауға қатысуға 

оқушыларды онлайн тіркеу жүргізетін ХБ электрондық жүйесі. Нәтижелерді осы 

жүйеден көруге болады; 

17) мектептің ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – МАЖ) – оқушылардың 

демографиялық және академиялық деректерін есепке алуға, оқушылар мен мектеп 

мұғалімдерінің олқылықтары мен кешігулерін бақылауға мүмкіндік беретін, 

оқушылар үшін орта семестрлік деңгейі туралы есептер мен семестрлік есептерді 

көрсететін, сондай-ақ оқушылар, мұғалімдер мен ата-аналар арасындағы тиімді 

коммуникацияға ықпал ететін мектеп жүйесі; 

18) қорытынды аттестаттау - негізгі мектепті аяқтағаннан кейін оқушылардың 

оқу пәндерінің көлемін меңгеру деңгейін анықтау мақсатында өткізілетін бағалау 

рәсімі; 

19) жетістіктің қорытынды деңгейі - бұл негізгі мектепте ағымдағы семестр 

үшін семестр аяқталғаннан кейін бекітілген бағалау критерийлері бойынша 

қорытынды бағалау нәтижелері негізінде шығарылатын оқушылардың үлгерім 

деңгейі; 
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20) қорытынды жиынтық бағалау (ҚЖБ) - юнитті және/немесе семестрді оқу 

аяқталғаннан кейін негізгі мектепте өткізілетін, бағалау критерийлері бойынша 

оқушылардың қол жеткізу деңгейі туралы ақпарат беретін бағалау түрі; 

21) қорытынды баға - жылдық баға мен емтихан бағасын белгілі бір пайыздық 

арақатынаста қамтитын және негізгі мектепті бітіргені туралы аттестатқа және 

жоғары мектепті бітіргені туралы аттестатқа қойылатын баға; 

22) ХБ дипломын түпкілікті беру жөніндегі комитет - дипломды немесе 

сертификатты беру туралы шешім қабылдайтын және ХБ бағаларын қоятын ХБ 

органы; 

23) бастауыш және жоғары мектептерде қорытынды бағалау (ҚБ) - 

тақырыптарды/бөлімдерді/юниттерді оқу аяқталғаннан кейін бағалау критерийлері 

бойынша оқушылардың қол жеткізу деңгейі туралы ақпаратты ұсынатын, 

тоқсандық/жартыжылдық/семестр бойы өткізілетін бағалау түрі; 

24) критериалды бағалау - КБ білім беру бағдарламаларына сәйкес әзірленген 

критерийлер негізінде оқушылардың нақты қол жеткізген оқу нәтижелерін күтілетін 

оқу нәтижелерімен салыстыру процесі; 

25) бағалау критерийі - ХБ пәндік нұсқаулығында көрсетілген пәндік мақсаттар 

мен міндеттер негізінде оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау бойынша шешім 

қабылдау үшін негіздеме; 

26) марксхема - ХБ мысалдарына негізделген орта мектепте белгілі бір 

тапсырма үшін ұпайларды бөлу туралы ақпарат; 

27) пәнаралық оқыту - әртүрлі пәндік топтардан екі немесе одан да көп пән 

бірге жүргізілетін оқыту; 

28) пәнаралық юнит - әртүрлі пәндік топтардан бірнеше пәндердің оқу 

бағдарламалары негізінде әзірленген бөлім; 

29) ерекше жағдайларды қамтамасыз ету - айқындаушы бағалауды, 

қорытынды аттестаттауды және сыртқы бағалауды өткізу кезеңінде ерекше 

қажеттіліктері бар оқушы үшін жағдай ұйымдастыру және жасау; 

30) үлгерім бойынша есеп – бастауыш мектептегі әр тоқсан/жартыжылдықтан 

кейін оқушылардың заңды өкілдеріне ұсынылатын оқушылардың оқу жетістіктері 

туралы ақпарат; 

31) бағалау - бағалау критерийлеріне сәйкес оқушылардың оқу жетістіктерінің 

деңгейін сипаттайтын цифр; 

32) ДБ бағасы - бұл жоғары мектеп оқушысының дипломына ХБ қоятын баға; 

33) ішкі бағалауды бағалау - бұл мұғалімнің бағалауы және жоғары мектепте 

ХБ Сыртқы модерациясы негізінде ХБ анықтайтын баға; 

34) жартыжылдық баға - бастауыш мектеп оқушыларына оқуға аптасына бір 

сағат бөлінетін пәндер бойынша жартыжылдықтың соңында қойылатын баға; 

35) семестр үшін баға - семестр аяқталғаннан кейін негізгі және жоғары сынып 

оқушыларына қойылатын баға; 

36) сынып параллельдері - бір оқу жылының сыныптары; 
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37) дербес жоба – 10 - сыныпта оқушылар орындайтын, олардың жеке 

мүдделеріне назар аударатын қорытынды зерттеу жұмысы, ол бойынша бағалау 

критерийлеріне сәйкес сыртқы модерация жүргізіледі; 

38) оқыту тәсілдері - бастауыш, негізгі және жоғары мектеп бағдарламаларында 

коммуникация, әлеуметтену, өзін-өзі реттеу, зерттеу, ойлау сияқты бес саланы 

дамытуға бағытталған оқушының дағдыларын дамыту құралдары; 

39) портфолио - оқушының белгілі бір оқу кезеңінде оның жеке жетістіктерін 

белгілеу, жинақтау және бағалау тәсілі, барлық пәндер бойынша оқушылардың жеке 

жұмыстарын таңдау және рефлексивті жазбалар жасау; 

40) ХБ алдын ала бағалау - жоғары мектепте сыртқы бағалау бойынша оқушы 

үлгерімінің болжамды көрсеткіші, ол ХБАЖ -ға жүктеледі және оқушыларға 

берілмейді; 

41) пәндік нұсқамалар - бұл оқу бағдарламаларын әзірлеу үшін негіз болып 

табылатын осы нұсқамаларда қамтылған критерийлерге сәйкес оқу 

бағдарламаларын әзірлеу, пәнді оқыту және бағалау жөніндегі талаптарды қамтитын 

ХБ ұйымы әзірлейтін және мектепке жіберетін бастауыш, негізгі және жоғары 

мектеп пәндері бойынша нұсқамалар; 

42) стандартты деңгейдегі, жоғары деңгейдегі пәндер - жоғары мектепте 

пәндерді оқыту деңгейлері; 

43) емтихан алды тексеру – мектеп әзірлейтін, реттейтін және жүргізетін 11-

сынып қорытындысы бойынша оқушылардың жұмысын бағалау рәсімі; 

44) университеттер үшін болжамды баға - жоғары мектеп мұғалімдері оны 

университеттерге беру мақсатында болжайтын оқушының бағасы; 

45) бастауыш мектепті зерттеу бағдарламасы (transdisciplinary programme of 

inquiry) – алты пәнаралық тақырып бойынша оқу жылы бойына әр параллельде 

пәндер интеграцияланатын құжат: «Біз кімбіз», «Біз уақыт пен кеңістікте 

қайдамыз», «Біз өзімізді қалай білдіреміз», «Әлем қалай жұмыс істейді», «Біз 

өзімізді қалай ұйымдастырамыз», «Планета-біздің ортақ үйіміз»; 

46) бастауыш мектеп бағдарламасы (Primary Years Programme) - бұл 3 жастан 

11 жасқа дейінгі балаларға арналған Бастауыш білім беру бағдарламасы; 

47) негізгі мектеп бағдарламасы (Middle Years Programme) – бұл 11 жастан 16 

жасқа дейінгі балаларға арналған орта деңгейлі білім беру бағдарламасы; 

48) жоғары мектеп бағдарламасы (Diploma programme) (бұдан әрі - ДБ) – бұл 

16 жастан 19 жасқа дейінгі балаларды оқытудың жоғары сатысына арналған ХБ 

білім беру бағдарламасы; 

49) аралық қорытынды бағалау (АҚБ) - негізгі мектепте белгілі бір 

тақырыптар, юниттің кіші бөлімдері аяқталғаннан кейін оқушыларға бағалау 

критерийлеріне сәйкес оқу жетістіктерінің деңгейі туралы ақпарат беру үшін 

өткізілетін, қол жеткізу деңгейін айқындай отырып, жазбаша немесе ауызша 

тапсырмалар нысанында өткізілетін бағалау түрі; 
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50) кеңейтілген эссе (Extended essay) (бұдан әрі – EE) – ДБ компоненті, 

таңдалған пән бойынша оқыту тілінде зерттеу жұмысы, оқушылардың зерттеу 

дағдылары мен эссе жазу қабілетін дамытады; 

51) айдар - бағалау критерийлеріне сәйкес оқушылардың оқу жетістіктерінің 

деңгейлерін анықтауға арналған бағалау құралы; 

52) ХБ сертификаты - ХБ құжаты, ХБ дипломдық бағдарламасын меңгерген, 

бірақ ХБ дипломын алуға қойылатын талаптарды толық орындамаған, ДБ сыныбы 

бар 12 -сынып оқушыларына беріледі; 

53) әлеуметтік жоба - қоғамға қызмет ету идеясына бағдарланған 8 -сынып 

оқушыларының топтық қорытынды зерттеу жұмысы бағалау критерийлеріне 

сәйкес бағалаудың ішкі стандарттауынан өтеді; 

54) семестрлік және семестрлік есептер - бұл әр семестрдің ортасында және 

соңында жасалынатын және бағалау критерийлері бойынша студенттің оқу 

жетістіктері деңгейлері туралы ақпаратты қамтитын негізгі және жоғары оқу 

орындарындағы есептер; 

55) бағалауды стандарттау - барлық оқушылардың аяқталған қорытынды 

бағалау бойынша жұмысын тексерместен бұрын, бағаны стандарттау мақсатында, 

бағалаудан кейін бір анықтамадан кейін бір пән бойынша бір параллель 

оқушылардың бірнеше жұмыстарын талқылау процесі. Мектеп мұғалімдерінің 

бағалауының объективтілігі мен ашықтығы; 

56) есеп табелі - Бастауыш мектептегі тоқсан, семестр және оқу жылындағы, 

семестрдегі және ағымдағы оқу жылына арналған бастауыш және жоғары оқу 

жылындағы бағаларды қамтитын оқушылардың есебі. 

57) «Шығармашылық, белсенділік және қызмет» (бұдан әрі - CAS) - оқу 

пәндерінен басқа студенттердің шығармашылық, әлеуметтік және 

коммуникативтік дағдыларының дамуын қамтамасыз ететін ДП компоненті; 

58) білім теориясы (бұдан әрі - ТОК) - студенттердің сыни және аналитикалық 

ойлауын дамытуды қамтамасыз ететін ДП компоненті; 

59) білім алушылардың жетістік деңгейі - негізгі және жоғары мектептердегі 

бағалауды анықтау нәтижелері бойынша бағалау критерийлері бойынша 

оқушылардың жетістіктерінің деңгейі; 

60) ерекше қажеттіліктері бар студент - туа біткен немесе жүре пайда болған 

ауруы (уақытша еңбекке жарамсыздық, мүгедектік) бар студент; 

61) қалыптастырушы бағалау - мұғалім мен оқушы арасындағы кері 

байланысты қамтамасыз ететін үздіксіз бағалау түрі, бастауыш және орта 

мектептерде ұпай мен баға қоймай, бірлікті оқу кезінде оқуды уақытында түзету 

үшін оқушылардың үлгерімін бақылау туралы ақпарат беруге ықпал етеді. жоғары 

сыныптағы баллмен және бағамен; 

62) Педагогикалық өлшеу орталығы (бұдан әрі - ПӨО) - Мектепке қатысты 5 

ұйымда сырттай бағалауды, 10 сыныпта қорытынды аттестация жүргізетін 

сыртқы ұйым 
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63) тоқсандық баға - бастауыш мектептің 2 -сыныбынан 5 -сыныпқа дейінгі 

тоқсанның соңында оқушыларға қойылатын баға; 

64) емтихан бағасы - базалық мектептегі қорытынды аттестаттау мен жоғары 

мектептегі сырттай бағалау нәтижесі; 

65) юнит - қалыптастырушы жұмыстардың мазмұнын, құрылымын, міндеттерінің 

түрлері мен анықталатын жұмыстардың түрлерін анықтайтын, зерттеудің негізгі 

идеясы, негізгі және пәндік ұғымдар жазылған бір пән бойынша жоспарланған 

сабақтар блогы; сонымен қатар бастауыш сыныптағы пәнаралық тақырып, негізгі 

мектептегі жаһандық контекст және орта мектепте TOК -пен байланыс. 

3. ХБ білім беру бағдарламасы бойынша оқушылардың білім жетістіктерін 

бағалау критериалды бағалау болып табылады, ол бастауыш және орта 

мектептердегі қалыптастырушы, анықтаушы бағалауды және орта мектепте 

қалыптастырушы, анықтаушы, ішкі, сыртқы бағалауды қамтиды. 
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Қалыптастырушы бағалауды өткізу тәртібі 

 

4. Қалыптастырушы бағалау мұғалім мен оқушыларға оқу процесін реттеуге және 

білімдегі мүмкін олқылықтарды жоюға, қиындықтарды анықтауға және ХБ білім 

беру бағдарламаларының оқу мақсаттарына жетуге көмектеседі. 

5. Қалыптастырушы бағалау оқушыларға үздіксіз кері байланыс береді. Кері 

байланыс, оның ішінде рефлексия, бірін-бірі тексеру және өзін-өзі бағалау, 

тапсырманы бағалау критерийлері негізінде беріледі. 

6. Қалыптастырушы бағалау әр түрлі бағалау әдістері мен әдістерін қолдану 

арқылы жүзеге асады (ауызша сұрау, жазбаша жұмыс, зертханалық жұмыс, тест 

және т.б.). 

7.  Қалыптастырушы бағалау оқушыларды бастауыш және жоғары сыныптарда 

бағалауды анықтауға, негізгі мектепте аралық бағалауға және қорытынды 

бағалауға дайындауға бағытталған. 

8. Семестр нәтижелері бойынша орта мектепте қалыптастырушы бағалауды 

аяқтау пайызы осы Қағидаларға 1 -қосымшаға сәйкес формативті бағалау 

бойынша баллдардың максималды санына дейін барлық қалыптастырушы бағалау 

жұмыстары бойынша оқушылардың жинаған балының пайызы ретінде есептеледі. 

9) Дәлелсіз себеппен студент болмаған жағдайда (медициналық анықтаманы, 

директордың бұйрығын немесе олимпиадаларға, конференцияларға және басқа да 

жарыстарға қатысуын растайтын құжаттарды көрсетпей), мұғалім ХҒС арқылы 

бұл факт туралы ата -анасына хабарлауы тиіс. Қалыптастырушы жұмыс үшін, 

орта мектепте бағалау, ақталмайтын себеппен уақытында аяқталмаған жағдайда, 

ХҒС -ке «0» бағасы қойылады, ол семестрлік бағаға әсер етеді, себебі ол оны 

есептеуде қолданылады. 

10. Орта мектепте қалыптастырушы бағалау курсында академиялық адалдық 

принциптері бұзылған жағдайда, мектептің педагогикалық кеңесінің шешімімен 

бекітілген академиялық адалдық саясатында көзделген жауапкершілік шаралары 

қолданылады. 

11. Қалыптастырушы бағалау жұмыстарын қайталап орындауға (қайта жазуға) 

жол берілмейді. 

 

3. Қорытынды бағалауды жүргізу тәртібі 

  

12. Қорытынды  бағалау студенттерге оқу үлгерімі деңгейі туралы ақпарат беру 

мақсатында бірліктерді оқу кезінде және одан кейін алынған білім мен 

қалыптасқан дағдылардың жету деңгейін анықтау мақсатында жүргізіледі. 

13. Қорытынды бағалауы бір параллельдің барлық кластары үшін бірдей жағдайда 

жүргізіледі. 

14. Қорытынды бағалау бастауыш мектептегі «Өзін-өзі тану» және «Жеке және 

әлеуметтік тәрбие» пәндерін қоспағанда, барлық пәндер бойынша жүргізіледі. 

15. 1 -сынып оқушыларына бағалау жүргізілмейді. 
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16. Қорытынды бағалау кезінде жұмыстарды қайталап орындауға (қайта жазуға) 

жол берілмейді 

17. Негізгі мектепте бағалауды анықтау екі нысанда жүзеге асырылады: аралық 

бағалау және қорытынды бағалау. 

18. Қорытынды бағалау жазбаша немесе ауызша тапсырмалар түрінде бастауыш 

және орта мектептерде ұпай берумен және негізгі мектептегі жетістіктер деңгейін 

анықтай отырып жүзеге асырылады. Бағалауды анықтау студенттерге оқылған 

материалды түсіну мен ассимиляциялауды көрсетуге мүмкіндік беретін өзіндік 

жұмыстарды, жобаларды, зерттеулер мен портфолиоларды қамтиды. 

19. Бағалауды анықтауға арналған тапсырмаларды әзірлеуді мұғалімдер ХБ 

бекіткен Пәндік нұсқаулықтарда сипатталған бастауыш, орта және жоғары 

мектептердің білім беру бағдарламаларының стандарттары негізінде жүзеге 

асырады. 

20. «Өзін-өзі тану», «Бейнелеу өнері», «Музыка», «Информатика» және «Дене 

шынықтыру» пәндерін қоспағанда, бастауыш сынып пәндері бойынша заманауи 

бағалау кезеңінде жүргізіледі. тоқсан / жартыжылдық үштен аспайтын көлемде, 

оқу кезеңіндегі оқу мақсаттарын қамтиды, олардың жетістіктер деңгейі 

оқушыларға кері байланыс беру үшін пайдаланылады. 

21. Базалық мектептегі аралық бағалау бір семестр ішінде пән мен пәндік топқа 

байланысты бір семестр бойы жүргізіледі, ол оқу кезеңіндегі оқу мақсаттарын 

қамтиды, мұнда жетістіктер деңгейі кері байланысты қамтамасыз ету үшін 

студенттерге пайдаланылады. 

22. Орта мектепте бағалауды бағалау әр семестрде пән мен пәндік топқа 

байланысты бірден беске дейінгі көлемде жүргізіледі. Бағалау тапсырмалары 

оқылатын кезеңдегі оқу мақсаттарын қамтиды. Анықтау бағалауының нәтижелері 

бойынша оқушыларға кері байланыс беріледі. 

23. Негізгі мектептегі бағалауды бағалау кезінде бағалау критерийі бойынша 

жетістік деңгейі ХБ бекіткен Пәндік нұсқаулықтарға сәйкес рубрикалар мен 

дескрипторларға сәйкес анықталады (жетістік деңгейін егжей -тегжейлі 

түсіндіру). 

24. Семестр қорытындысы бойынша бағалауды аяқтау пайызы осы Ережелерге 1 -

қосымшаға сәйкес бағалауды бағалаудың ең жоғары санына дейінгі бағалаудың 

барлық жұмысы бойынша студенттер жинаған баллдардың пайызы ретінде 

есептеледі. 

25. Негізгі мектепте жиынтық бағалаудың уақыты мен орта мектепте әр 

семестрдің ортасында және соңында әр пән бойынша бағалауды анықтау уақыты 

студенттерге және олардың заңды өкілдеріне бағалауға бір апта қалғанда 

электронды жүйеде хабарланады.  

26. Негізгі мектептің пәндік нұсқаулықтарында әрбір бағалау критерийі бойынша 

оқушылардың жетістіктерінің 8 деңгейі көрсетілген. Бұл деңгейлер бағалау 

нәтижелері бойынша анықталады. 
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27. Жиынтық бағалау бірнеше бөлімнен тұруы мүмкін және оны бірнеше сабақтар 

бойынша жүргізуге болады. Оқушылардың қорытынды бағалауға жету деңгейлері 

әр бөлікті орындау кезінде алынған нәтижелер негізінде құрылады. 

Тапсырмаларды құрастыру кезінде бағалау түрін ескере отырып, критерийлердің 

саны анықталады. Мазмұны мен құрылымын, қорытынды бағалау критерийлерін 

көрсететін материалдар студенттерге бірлікті зерттеудің басында берілуі тиіс. 

28. Орындау кезінде студент болмаған жағдайда немесе дәлелді себеппен (ауруы, 

жақын туыстарының қайтыс болуы және басқа да отбасылық жағдайлар, 

конференцияларға, олимпиадаларға және басқа да жарыстарға қатысу) бағалауды 

аяқтау мерзімін өткізіп алмаған жағдайда, студенттер өнер көрсете алады. Оқушы 

мектепте келгеннен кейін оқытушы-ұйымдастырушы-кураторы бағалауды 

жүргізуге және студенттің дайындық кезеңін ескере отырып, директордың оқу ісі 

жөніндегі орынбасары бекіткен жеке кесте бойынша жүргізіледі. Студенттерге 

бірлік тақырыптары бойынша бағалау тапсырмаларын анықтаудың қосымша 

нұсқалары ұсынылады. 

29. Директордың бұйрығымен бекітілген мектептің академиялық адалдық 

саясатында көрсетілген бағалау кезінде академиялық адалдық принциптері 

бұзылған жағдайда, мектеп директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 

академиялық адалдық саясатында көзделген жауапкершілік шаралары 

қолданылады. 

30. Бастауыш мектептегі тоқсан / жарты жылдықтағы оқушылардың нәтижелері 

ХҒС арқылы оқушылардың заңды өкілдеріне беріледі. 

31. Студенттердің алғашқы және орта мектептердегі семестр мен семестрдің 

бірінші жартысындағы нәтижелері студенттерге және олардың заңды өкілдеріне 

ХҒС арқылы беріледі. 

32.  Бастауыш мектептің білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес 

пәнаралық ғылыми -зерттеу бірлігі бойынша жұмыс нәтижелері құжатталады 

және оқушылардың жинақтаушы папкаларында сақталады. Студенттер жеке 

портфолиоға көшу үшін кез келген жұмысты таңдай алады, әр таңдалған жұмысқа 

рефлексия жазылады. 

33. Оқу процесі мен оқушылардың жетістіктері туралы кері байланысты 

қамтамасыз ету үшін Мектепте келесі форматтарда жеке кездесулер өткізіледі: 

1) «мұғалім-оқушы», ол оқушыларға өз жұмысын талдай алатындай кері 

байланыс беруге бағытталған; 

2) білім беру жетістіктері мен оқу үдерісіндегі қиындықтар туралы заңды 

өкілдерге ақпарат беруге бағытталған «мұғалім-ата-ана»; 

3) оқушылар өз бетінше жүргізетін «оқушы-ата-ана». Студенттер ата -аналарға 

Портфолионың жұмысын көрсетеді, әр түрлі пәндер бойынша өз біліктіліктерін 

көрсетеді және қалауы бойынша оқу процесі туралы басқа ақпарат береді. 

4) «оқушы-ата-ана-мұғалім», ол тек бастауыш сыныптарда оқушыны өз біліміне 

жауапкершілікпен қарауға үйрету мақсатында жүргізіледі. Оқытушының 

жетекшілігімен оқушылар мұғалімнің жетекшілігімен өткен уақыт кезеңінде 
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өзінің негізгі жетістіктері мен жетілдіру бағыттарын анықтайды. Кездесу кезінде 

студент бұл ақпаратты заңды өкілімен және оқытушымен талқылайды. 

34. ХБ талаптарына сәйкес, бастауыш мектептің соңғы курсында мектеп 

жобалардың көрмесін дайындайды және өткізеді - 5 сынып оқушыларының 

бастауыш сыныпқа қорытынды бағалау ретінде жүргізетін топтық зерттеу 

жобаларын қорғауйды. Көрме студенттер мен оқытушылардың кешенді 

рефлексия форматында бағаланады. Жобалардың сапасы бастауыш мектептерде 

ХБ бағдарламасының авторизациясын үнемі растау процесі үшін маңызды. 

 

 

4. Негізгі мектеп бағдарламасындағы әлеуметтік және жеке жобалардың 

қорытынды анықталуын бағалау мен модерациялауды стандарттау тәртібі 

 

35. Семестр бойынша қорытынды анықтаушы бағалауды стандарттау одан әрі 

бағалаудың объективтілігін қамтамасыз ету мақсатында бірнеше студенттердің 

бағалау нәтижелерін талқылауға арналған. 

36. Бағалауды стандарттауды бір пән мен параллель сынып мұғалімдері жүргізеді. 

37. Әдістемелік бірлестіктердің жетекшілері стандарттаудың уақыты мен орнын 

алдын ала жоспарлайды. Стандарттау процесін әдістемелік бірлестіктің жетекшісі 

де, пән мұғалімі де жүргізе алады. 

38. Әлеуметтік және жеке жобалардың ішкі модерациясы үшін мұғалімдер 

оқушылар жұмысының барлық бағаланған компоненттерін ұсынады. Модерация 

нәтижелері қорытынды ұпайларды беру туралы объективті шешім береді. 

39. Жеке жобаның сыртқы модерациясын жүргізу үшін Мектеп мұғалімдері 

оқушылардың жұмыстарының сканерленген көшірмелерін дайындайды, оларды 

мектеп мұғалімдері алдын ала бағалайды және ХБ -ға жібереді. 

40. Модерация нәтижелері бойынша ХБ жеке жобаның бағасын жоғары да, төмен 

де өзгерте алады. 

 

5. Тоқсандық / жартыжылдық, семестрлік, жылдық және қорытынды 

бағаларды беру тәртібі 

41. 1 сынып оқушыларын қоспағанда, бастауыш сынып оқушыларының білім 

жетістіктерінің соңғы деңгейлері 24 баллға дейін жинақталған үш анықтаудан 

аспайтын жұмыстардың нәтижелері бойынша тоқсан / жарты жыл ішінде МБЖ -

да жазылады, және автоматты түрде осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес бес 

балдық шкала бойынша төртінші сыныпқа / жарты жылдық бағаға ауыстырылады. 

42. Бастауыш мектептегі «Ғылымға кіріспе» және «Әлемді тану» пәндері 

бойынша жылдық бағалар екі семестрдегі бағалардың арифметикалық орташа 

мәні ретінде шығарылады. Бастауыш мектепте «Қазақ тілі», «Орыс тілі» (бірінші 

тіл ретінде)»,«Қазақ тілі»,« Орыс тілі » (екінші тіл ретінде),« Ағылшын тілі » және 

«Математика» пәндері бойынша жылдық бағалар арифметикалық мән ретінде 
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тоқсанның бағасы көрсетіледі. Бағалар 5 балдық жүйемен бағаланады. 1 -сынып 

оқушыларына жылдық баға қойылмайды. 

43. «Өзін-өзі тану», «Бейнелеу өнері», «Музыка», «Информатика» және «Дене 

шынықтыру» пәндерінде екі семестрдің қорытындысы бойынша «өту / сәтсіздік» 

беріледі. «Тұлғалық және әлеуметтік білім» пәні зерттеу бірліктері шеңберінде 

оқытылады және бағаланбайды. 

44. 5 -сыныптағы емтихан пәндері бойынша қорытынды баға төрт тоқсанда 

анықталған бағалау мен сырттай бағалау нәтижелерін қамтиды. Анықтаушы 

бағалаудың үлесі - 90%, сыртқы бағалаудың үлесі - 10%. 

45. Білім алушылардың бастауыш сыныптарда бағалауды және аралық бағалауды 

бағалаудың қорытындысы, базалық мектептегі бағалаудың нәтижелері, 

оқушылардың жетістіктерінің деңгейінде көрсетілген, СӨЖ -де көрсетіледі және 

тоқсан / жартыжылдық, семестр және жылдық бағалар шығарғанда ескеріледі. 

Денсаулық жағдайына байланысты дене шынықтыру сабақтарынан босатылған 

студенттер үшін «зерттелмеген» есептік карточкада және СБШЖ -де көрсетіледі. 

46. Базистік мектептегі семестрдің бағасы 50% -дан 50% -ға дейінгі аралық 

анықтаушы бағалаудың және қорытынды бағалаудың нәтижелері бойынша 

қойылады. 

47. Халықаралық бакалавриаттың 7 балдық шкаласы бойынша орта мектептегі 

семестрдің бағасы 3-қосымшаға сәйкес сәйкесінше 50% және 50% деңгейінде 

қалыптастырушы бағалау мен растауды аяқтау пайызын қамтиды. «Алғашқы 

әскери -технологиялық дайындық» (бұдан әрі - «NViTP»), «Дене шынықтыру» 

пәндерін қоспағанда, Әрі қарай, 7 баллдық белгі осы Қағидаларға осы Ереженің 4-

қосымшаға сәйкес 5 балдық шкала бойынша белгіге айналады. «NViTP», «Дене 

мәдениеті», «өту/сәтсіздік» пәндерінде қалыптастырушы бағалау негізінде 

қойылады. 

48. Бастауыш және жоғары мектептерде семестрдің соңында олардың ағымдағы 

көрсеткіштеріне байланысты екі немесе одан да көп пәндер бойынша 5 балдық 

шкала бойынша 3 (қанағаттанарлық) немесе 2 (қанағаттанарлықсыз) баға алу 

қаупі бар оқушылардың заңды өкілдері. нәтижелері семестрдің ортасында ХҒС 

арқылы хабарланады.  

49. Базистік мектептегі жылдық баға 50% -дан 50% -ға дейінгі аралықта екі 

семестрдегі аралық бағалау мен қорытынды бағалау нәтижелерінің негізінде 

қойылады. 

50. Орта мектептегі жыл бағасы I және II семестрлердегі бағалардың 

арифметикалық орташа мәні ретінде есептеледі, 5-балдық шкала бойынша, осы 

Ереженің 1-қосымшасына сәйкес жақын бүтін санға дейін дөңгелектенеді. 

«NViTP», «Дене шынықтыру» пәндері, олар үшін «өту / сәтсіздік». 

51. Анықтау бағалауының нәтижелері бойынша негізгі мектеп оқушыларының 

жетістіктерінің соңғы деңгейлері 32 баллға дейін жинақталады (4 критерийдің 

әрқайсысы үшін максимум 8), олар ХҒС -да жазылады, онда соңғы деңгейлердің 

сомасы қосылады. критерийлер бойынша жетістіктер автоматты түрде 7 баллдық 
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МБ бағасына, содан кейін осы Қағидаларға 4-қосымшада көрсетілген белгілерді 

түрлендіру шкаласына сәйкес бес баллдық бағаға ауыстырылады. 

52. 10 -сыныптағы емтихан пәндері бойынша қорытынды бағаға екі семестрдегі 

бағалау бағасы мен қорытынды аттестаттаудың нәтижелері кіреді. Анықтаушы 

бағалау үлесі - 80%, қорытынды аттестаттау үлесі - 20%. 

53. Сыртқы бағалау жүргізілетін пәндер бойынша 12-сыныптағы қорытынды 

бағаға емтихан бағасының 20% және 7 балдық шкала бойынша жылдық бағаның 

80% кіреді. Қорытынды балл осы Ережедегі 5 -қосымшаға сәйкес ең жақын бүтін 

санға дейін дөңгелектеледі. Есептеуден кейін 7 балдық шкала бойынша 

қорытынды баға осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес 5 баллдық белгіге 

ауыстырылады. 

54. Үлгерім табелі бес баллдық шәкіл бойынша бағаланады және «есептелді/ 

есептелмеді» деген баға қойылады.  

55. Тоқсан/жартыжылдық, семестр және жылдық бойынша студенттер бағалары 

МАЖ арқылы заңды өкілдер мен студенттерге беріледі. 

 

6. Оқушылардың сырттай бағалауын ұйымдастыру мен өткізу тәртібі 

5 – сынып оқушыларына бастауыш сынып және 10 - сынып оқушыларына негізгі 

курсы бойынша қорытынды аттестациялау 

 

56. Бастауыш сынып бойынша 5 -сынып оқушыларының және негізгі мектеп 

курсы бойынша 10 - сынып оқушыларының қорытынды аттестациясы білім 

жетістіктерін сыртқы бағалау білімнің жинақталу деңгейін анықтауға және 

оқушылардың бойында ХБ оқу бағдарламасына сәйкес жекелеген пәндер 

бойынша дағдыларды қалыптастыруға арналған.  

57. Сыртқы бағалауға және қорытынды аттестацияға ХБ білім беру 

бағдарламасының бастауыш және негізгі мектеп курсын меңгерген  5 және 10 

сынып оқушылары жіберіледі. 

58. 5-сынып оқушыларын сырттай бағалау және 10 -сынып оқушыларын 

қорытынды аттестаттауы Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ Басқармасының 

шешімімен бекітілген Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау саясатына сәйкес 

пәндер бойынша емтихан түрінде өткізіледі. 2019 жылғы 15 тамыз (37 хаттама). 

59. Оқушылардың білім жетістіктерін сырттай бағалауды және қорытынды 

аттестаттауды ұйымдастыру мен өткізу тәртібі мектеп оқушыларының сыртқы 

бағалауы мен қорытынды аттестациясын ұйымдастыру мен өткізу жөніндегі 

нұсқаулықта (бұдан әрі - Нұсқаулық) бекітілген, ол Назарбаев Зияткерлік 

мектептері Басқарманың шешімімен бекітілген.  

60. Емтихан материалдарын "Назарбаев Зияткерлік мектептері" дербес білім беру 

ұйымының "Педагогикалық өлшеулер орталығы" филиалы (бұдан әрі - ПӨО) 

әзірлейді. Бағалау нысаны, міндеттері және жұмыс сипаттамасы ПӨО директоры 

бекітетін тестілік спецификациямен анықталады. 
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61. Әрбір пән бойынша 5, 10-сынып оқушыларын сырттай бағалау және 

қорытынды аттестаттау пәндерінің тізбесі, өткізу нысаны мен тапсыру тілі 

тиісінше ХБ білім беру бағдарламасына сәйкес айқындалады және ДББҰ 

Басқарма Төрағасының бұйрығымен ағымдағы жылдың 25 қаңтарынан 

кешіктірілмей бекітіледі. 

62. Әрбір пән бойынша 5, 10-сынып оқушыларының оқу жетістіктерін сырттай 

бағалауды және қорытынды аттестаттауды өткізу мерзімдері осы тармақтың 

екінші абзацында көрсетілген мерзімдерді қоспағанда, ағымдағы жылдың 20 

сәуірінен кешіктірілмей ДББҰ Басқарма Төрағасының бұйрығымен бекітіледі. 

Оқу жылын аяқтаған және сыртқы бағалау немесе қорытынды аттестаттау 

басталғанға дейін немесе өткізу кезеңінде ауырған оқушылар үшін растайтын 

құжаттары (дәрігерлік-консультациялық комиссияның (бұдан әрі – ДКК) 

қорытындысы, тұратын жері бойынша Медициналық-әлеуметтік сараптаманың 

қорытындысы немесе мамандандырылған медициналық ұйымдардың 

анықтамасы) болған жағдайда, әрбір пән бойынша емтихан өткізу мерзімдері 

ДББҰ Басқарма Төрағасының бұйрығымен ағымдағы жылдың 25 тамызынан 

кешіктірілмей бекітіледі. 

63. Мектеп сыртқы бағалау мен қорытынды аттестаттаудан өту кезінде емтихан 

орталығы болып табылады. Емтихан орталығының жетекшісі мектеп директоры 

болып табылады. Мектеп директорының қызығушылығы болған немесе ол 

болмаған жағдайда мектеп директорының орынбасары емтихан орталығының 

басшысы болып табылады. 

64. Оқушылардың оқу жетістіктерін сырттай бағалауды және қорытынды 

аттестаттауды өткізу үшін емтихан комиссиясы (бұдан әрі – емтихан комиссиясы) 

құрылады. Емтихан комиссиясының құрамы мектеп қызметкерлерінің қатарынан 

қалыптастырылады және мектеп директорының бұйрығымен бекітіледі. Емтихан 

комиссиясының құрамына: емтихан орталығының басшысы, емтихан әкімшісі, 

аудитория бойынша кезекшілер, дәліз бойынша кезекшілер, практикалық 

емтихандарды өткізу кезінде зертханашылар кіреді. 

65. Емтихандардың белгіленген мерзімде өткізілуін ұйымдастыруға, емтихан 

комиссиясының құрамын бекітуге, емтихандарды қауіпсіз алуға, өткізгенге дейін 

сақтауға, емтихандарды өткізгеннен кейін емтихан материалдары мен 

оқушылардың емтихан жұмыстарын сақтауға дербес жауапкершілік емтихан 

орталығының басшысына жүктеледі. 

66. Оқушылардың емтихан жұмыстарын (жазбаша және практикалық) тексеру 

және бағалау үшін сыртқы бағалауға және қорытынды аттестаттауға енгізілетін 

пәндер бойынша аттестаттау комиссиялары құрылады. 

Аттестаттау комиссияларының құрамы және пәндер бойынша оқушылардың 

емтихан жұмыстарын тексеру кестесі ДББҰ Басқарма Төрағасының бұйрығымен 

ағымдағы жылғы сыртқы бағалау мен қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 

кемінде 2 апта бұрын бекітіледі. 
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Аттестаттау комиссиясының төрағасы ДББҰ қызметкерлерінің арасынан 

тағайындалады. Аттестаттау комиссиясының құрамына пән мұғалімдері мен 

ДББҰ филиалдарының қызметкерлері кіреді. Әрбір пән бойынша аттестаттау 

комиссиясы мүшелерінің саны кемінде үш адамды құрайды. 

67. Жазбаша жұмысы үшін қойылған бағалармен (курстық жұмыстан басқа) 

келіспеген жағдайда емтихан нәтижелері бойынша оқушы емтихан нәтижелері 

жарияланған күні сағат 16.00-ге дейін апелляциялық комиссияларға жүгінуге 

құқылы. Тексерілген емтихан жұмыстары оқушылардың, олардың заңды 

өкілдерінің қолына берілмейді. 

68. Апелляциялық комиссиялардың құрамы ағымдағы жылғы сыртқы бағалау мен 

қорытынды аттестаттауды өткізу басталғанға дейін кемінде 2 апта бұрын ДББҰ 

Басқарма Төрағасының бұйрығымен қалыптастырылады және бекітіледі. 

Апелляциялық комиссиялардың құрамы ағымдағы жылғы сыртқы бағалау мен 

қорытынды аттестаттауды өткізу басталғанға дейін кемінде 2 апта бұрын ДББҰ 

Басқарма Төрағасының бұйрығымен қалыптастырылады және бекітіледі. 

Апелляциялық комиссияның төрағасы мектеп директорының орынбасарлары 

қатарынан тағайындалады. Апелляциялық комиссияның мүшелері пәндер 

бойынша аттестаттау комиссиясы мүшелерінің қатарынан тағайындалады. Әрбір 

пән бойынша апелляциялық комиссия мүшелерінің саны бір пән бойынша 

кемінде үш адамды құрайды. 

69. Оқу жылын аяқтаған және емтихандарды өткізу басталғанға дейін немесе 

кезеңінде ауырып қалған оқушыларға сыртқы бағалауды немесе қорытынды 

аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу үшін осы Қағидалардың 64, 66, 68-

тармақтарында белгіленген тәртіппен емтихан, аттестаттау және апелляциялық 

комиссиялар құрылады. 

70. 1-2 пән бойынша жылдық қанағаттанарлықсыз бағалары бар оқушылар 

сыртқы бағалауға және оқушылардың оқу жетістіктерін қорытынды аттестаттауға 

жіберіледі. 

71. Оқушыларды денсаулық жағдайы бойынша дене шынықтыру сабақтарынан 

босату оларды сыртқы бағалауға және қорытынды аттестаттауға жіберуге әсер 

етпейді. 

72. Ерекше қажеттіліктері бар оқушылар үшін сыртқы бағалау мен қорытынды 

аттестаттауды өткізудің ерекше шарттары нұсқаулыққа сәйкес 

ұйымдастырылады. 

73. 5, 10-сынып оқушыларын сырттқы бағалау мен қорытынды аттестаттауды 

мерзімінен бұрын өткізуге жол берілмейді. 

74. Еңсерілмейтін күш, яғни төтенше және еңсерілмейтін (дүлей құбылыстар, 

әскери іс-қимылдар және т.б.) мән-жайлар тараптардың еркінен тыс болған және 

белгіленген мерзімде емтиханды өткізу және тапсыру мүмкін болмаған жағдайда, 

ДББҰ Басқарма Төрағасының бұйрығы негізінде сыртқы бағалауды немесе 

қорытынды аттестаттауды тапсыру мерзімін өзгертуге жол беріледі. 
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75. Пәндер бойынша емтихандардың нәтижелері ДББҰ Басқарма Төрағасының 

бұйрығымен бекітілген мерзімде аттестаттау комиссиясы емтиханның барлық 

компоненттерін тексергеннен кейін жарияланады. 

76. Сыртқы бағалаудан және қорытынды аттестаттаудан өткен және пән(-дер) 

бойынша қанағаттанарлықсыз қорытынды баға алған 5, 10-сынып оқушылары 

ағымдағы жылғы 25 тамыздан кешіктірмей Басқарма Төрағасының бұйрығымен 

бекітілетін мерзімде тиісті пәндер бойынша қайта сыртқы бағалаудан немесе 

қорытынды аттестаттаудан өтуге жіберіледі. 

77. Оқушыларды қайта сыртқы бағалауды немесе қорытынды аттестаттауды 

ұйымдастыру және өткізу үшін осы Қағидалардың 64, 66, 68-тармақтарында 

белгіленген тәртіппен емтихан, аттестаттау және апелляциялық комиссиялар 

құрылады. 

78. Қайта сыртқы бағалауда пән (дер) бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған 5-

сынып оқушылары оқудан шығарылуға жатады. 

 

7. Оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингі 

  

79. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау мақсатында мектеп директоры 

бұйрығымен бекітілген мерзімде оқушылардың оқу жетістіктеріне мониторинг 

жүргізеді. 

80. Оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингі әртүрлі нысандарда (тесттер, 

бақылау жұмыстары және т.б.) жүргізілетін айқындаушы жұмыстардың 

қорытындылары бойынша жүзеге асырылады және пәндердің жекелеген 

бөлімдерін меңгерудегі қиындықтарды анықтауға, мұғалімдер қолданатын оқыту 

тәсілдерінің тиімділігін бағалауға, пәндер бойынша оқу бағдарламасын түзетуге 

мүмкіндік береді. 

81. Оқушылардың оқу жетістіктерін мониторингтеу қорытындылары бойынша 

және олардың заңды өкілдеріне мониторинг нәтижелері бар жеке есептер 

ұсынылады. 

82. Оқушылардың оқу жетістіктерін бақылау нәтижелерін мұғалімдер білім беру 

процесін түзету үшін пайдаланады. 

 

8. Оқушыларды келесі сыныпқа көшіру 

 

83. ХБ білім беру бағдарламасының мазмұнын ойдағыдай меңгерген және 

бастауыш мектеп курсы үшін сыртқы бағалаудан, негізгі мектеп курсы үшін 

қорытынды аттестаттаудан өткен оқушылар мектептің педагогикалық кеңесінің 

шешімімен келесі сыныпқа ауыстырылады. 

84. Оқу жылын "қанағаттанарлықсыз" бағамен бітірген оқушылар пәндердің бірі 

бойынша мектептің педагогикалық кеңесінің шешімі негізінде оқудан 

шығарылуға жатады. 
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85. Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның ұсынымы 

бойынша және/немесе ата-аналарымен немесе өзге де заңды өкілдерімен келісу 

бойынша қалдырылуы мүмкін оқушыларды қоспағанда, 1-сынып оқушылары 

қайта оқу жылына қалдырылмайды. 

86. Жылдық бағалары бар 1-4, 6-9, 11 сынып оқушылары, сондай-ақ барлық 

пәндер бойынша "5" жылдық және қорытынды бағалары бар 5 сынып оқушылары 

педагогикалық кеңестің шешімі негізінде мақтау қағазымен марапатталады. 

87. Оқушыларды денсаулық жағдайы бойынша дене шынықтыру сабақтарынан 

босату оларды келесі сыныптарға ауыстыруға әсер етпейді. 

 

 

9-сынып оқушыларын мерзімінен бұрын қорытынды аттестаттауды 

ұйымдастыру және өткізу тәртібі 

  

88. Жалпы білім беретін білім беру ұйымына ауысқысы келетін немесе 

колледжге оқуға түсуші 9-сынып оқушылары мерзімінен бұрын қорытынды 

аттестаттаудан өтуге жіберіледі. 

89. Оқушының заңды өкілі директордың атына жалпы білім беру ұйымына 

ауыстыру немесе колледжге түсу туралы өтініш береді.  

90. Оқушыдан немесе оның заңды өкілінен тиісті өтініш болған жағдайда 

мектептің педагогикалық кеңесі негізгі мектепті бітіргені туралы аттестат, негізгі 

мектепті үздік бітіргені туралы аттестат бере отырып, оқушыларға мерзімінен 

бұрын қорытынды аттестаттауды тапсыру туралы шешім қабылдайды.  

91. Мектеп ағымдағы оқу жылының 25 тамызынан кешіктірмей мерзімінен 

бұрын қорытынды аттестаттауға жіберілген оқушылар саны туралы ақпаратты 

ДББҰ-ға жібереді.  

92. Мектеп директоры мерзімінен бұрын қорытынды аттестаттауды өткізу 

мерзімін көрсете отырып, мерзімінен бұрын қорытынды аттестаттауды 

ұйымдастыру және өткізу туралы бұйрық шығарады.  

93. Мерзімінен бұрын қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу 

үшін директордың бұйрығымен емтихан және аттестаттау комиссиялары (бұдан 

әрі - комиссиялар) құрылады. Комиссия төрағасы мектеп директоры болып 

табылады. Комиссиялардың құрамы әр пән бойынша кемінде 3 адамды құрайды. 

94. Пәндер тізбесі, мерзімінен бұрын қорытынды аттестаттауды өткізу нысаны 

мектеп директорының бұйрығымен айқындалады.  

95. Мерзімінен бұрын қорытынды аттестаттаудан өтетін 9-сынып оқушылары 

үшін емтихан материалдарын дайындауды ДББҰ әдістемелік кеңесі ұсынатын 

және ПӨО директоры бекітетін тестілік ерекшеліктер негізінде ПӨО жүзеге 

асырады.  

96. ПӨО емтихан материалдарын мектепке мерзімінен бұрын қорытынды 

аттестаттау басталғанға дейін 3 күн бұрын жібереді.  
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97. Емтихан аяқталғаннан кейін комиссия мүшелері  мектеп оқушылардың 

жұмысын ғимаратында тексереді.  

98. Ауызша немесе жазбаша емтихандарды өткізгеннен кейін Комиссия 

оқушыларға баға қояды және оларды осы Қағидадағы 6-қосымшаға сәйкес нысан 

бойынша емтихан хаттамасына енгізеді. Хаттамаға комиссияның барлық 

мүшелері қол қояды.  

99. Ауызша емтиханнан алынған бағалар емтихан аяқталғаннан кейін 

жарияланады. Жазбаша жұмыс үшін баға-келесі күні сағат 13.00-ге дейін беріледі. 

100. Қорытынды баға семестрлік және жылдық, емтихандық бағаларын негізге 

ала отырып қойылады ("4" немесе "5" емтихандық баға кезінде ескеріледі). 

Қорытынды баға емтихан бағасынан жоғары қойылмайды.  

101. Мерзімінен бұрын қорытынды аттестаттау пәндері бойынша тексеру 

нәтижелері апелляцияға жатпайды.  

102. Оқытылған пәндер бойынша қорытынды бағалар негізгі мектепті бітіргені 

туралы аттестатқа қосымшаға енгізілуге жатады. Семестрлік, жылдық және 

қорытынды бағаларды қайта қарауға жол берілмейді.  

103. Мерзімінен бұрын қорытынды аттестаттауда пәндер бойынша 

қанағаттанарлықсыз қорытынды баға алған оқушылар емтиханды қайта тапсыруға 

жіберіледі.  

104. Пән(-дер) бойынша қанағаттанарлықсыз қорытынды бағаны қайта алған 

оқушыларға осы Қағиданың 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша негізгі 

мектеп курсын аяқтамаған оқушыларға берілетін анықтама беріледі.  

 

10. Ерекше қажеттіліктері бар оқушыларға ерекше жағдайларды 

қамтамасыз ету тәртібі  

 

105. Ерекше қажеттіліктері бар оқушылар үшін (қорытынды бағалауды өткізу 

кезеңінде) растайтын құжаттары (дәрігерлік-консультациялық комиссияның 

(бұдан әрі - ДКК) қорытындысы, тұратын жері бойынша Медициналық-

әлеуметтік сараптаманың (бұдан әрі - МӘС) қорытындысы немесе 

мамандандырылған медициналық ұйымдардың анықтамасы) болған кезде осы 

Ереженің 8-қосымшасына сәйкес түрлер бойынша ерекше жағдайлар ұсынылады.  

106. Ерекше қажеттіліктері бар оқушылар үшін ерекше жағдайлардың тиісті 

түрін қолдану мектеп директорының бұйрығымен бекітіледі.  

107. Ерекше қажеттіліктері бар оқушыларға белгіленген бағалау мен бағалар үшін 

балдар, қол жеткізу деңгейлері осы бағалау қағидаларында белгіленген тәртіпке 

сәйкес қойылады.  

108. Ерекше қажеттіліктері бар оқушыларға ерекше жағдай жасау басқа 

оқушыларға негізсіз артықшылық бермеуі керек.  

 

 

11. Жоғары сыныптарда ішкі бағалауды өткізу тәртібі  
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109. 12-сынып оқушылары міндетті түрде ХБ жариялайтын ДБ (ДП) пәндік 

нұсқаулықтарына сәйкес белгіленген мерзімде ішкі бағалаудан өтеді. Ішкі 

бағалаудың уақтылы орындалмауы ДБ бағалауының төмендеуіне әсер етеді.  

110. Ішкі бағалау ХБ жариялаған пәндік нұсқаулықтарға сәйкес әртүрлі 

нысандарда (жазбаша жұмыс, эссе, жобалар және т.б.) жүзеге асырылады.  

111. Мектеп мұғалімдері ішкі бағалау жұмыстарын тексереді және ХБ 

белгіленген критерийлеріне сәйкес баға қояды. Оқушылардың бағаланған 

жұмыстары электронды форматта сыртқы модерация жүргізу үшін ХБ-ға 

жіберіледі.  

112. Сыртқы модерацияны жүргізгеннен кейін ХБ ішкі бағалауды өзгеріссіз 

қалдыруға, оны арттыруға немесе төмендетуге құқылы.  

113. Ішкі бағалау балдары сыртқы модерацияны өткізгеннен кейін ДБ бағасын 

қою үшін ХБ есепке алынады.  

12. Емтихан алды тексеру жүргізу тәртібі 

114. ДБ пәндері бойынша 11-сынып оқушыларының үлгерім деңгейін анықтау 

үшін мектеп емтихан алды тексеру жүргізеді.  

115. Емтихан алды тексеру жүргізу үшін материалдарды мектеп мұғалімдері 

ДБ-ның ресми емтихан сессиясынан өткен емтихан материалдарының негізінде 

және 11-сыныптан өткен тақырыптарды ескере отырып әзірлейді.  

116. Емтихан алды тексеру нәтижелері екінші семестр үшін айқындаушы 

бағалау ретінде есептеледі және оқушыларды ХБ сертификаты немесе дипломы 

бейіндері бойынша емтихан сессиясынан өтуге тіркеу кезінде ескеріледі.  

 

13. ХБ дипломын алу үшін сыртқы бағалауды жүргізу тәртібі 

117. Ағымдағы оқу жылының қыркүйегінде Жоғары Мектеп үйлестірушісі 

сыртқы бағалау емтихандарын тапсыру үшін оқушыларды МБЖЖ-ға тіркейді. 

Оқушылар пәндер бойынша барлық емтихандарды тапсыру және ХБ дипломын 

алу үшін немесе ХБ курсының нәтижелері бар сертификат алу үшін жекелеген 

пәндер бойынша емтихан тапсыру үшін тіркелуі мүмкін.  

118. 34. ДБ координаторы 11-сыныптағы емтихан алды тексеру нәтижелері 

осы Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес қойылатын талаптарға сәйкес келсе ғана 

ДБ-ның толық курсына оқушыларды тіркейді.  

119. Студент емтихан алды тексерусіз ДБ-ның толық курсын таңдаусыз 

пәндер бойынша сертификат алу үшін жеке пәндер бойынша оқуды таңдауға 

құқылы.  

120. Сыртқы бағалау TOK пәнін қоса алғанда, жоғары және стандартты 

деңгейлердегі барлық пәндер бойынша емтихан түрінде өткізіледі.  

121. ХБ пән емтихандарының кестесі мен нұсқаулықтарын анықтайды және 

мектепке жібереді.  
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122. 38. Сыртқы бағалау материалдары Мектепке емтихан басталардан екі 

апта бұрын жіберіледі. Жоғары Мектеп координаторы "Diploma Programme 

assessment procedure"нұсқаулығына сәйкес ХБ талаптарына сәйкес келетін 

материалдардың қауіпсіздігі мен сақталуы үшін жауап береді.  

123. Әрбір емтихан аяқталғаннан кейін Барлық материалдар буып-түйіліп, 

пошта қызметі арқылы МБ-ға жіберіледі. Оқушылардың емтихан жұмыстарын ХБ 

сарапшылары бағалайды.  

124. Сыртқы бағалау нәтижелері мектепке МБЖЖ арқылы тиісті оқу 

жылының 6 шілдесінен кешіктірілмей беріледі. Мектеп ағымдағы жылдың 

қыркүйек айында ресми түрде ХБ дипломдарын немесе ХБ сертификаттарын 

алады.  

 

14. Сыртқы және ішкі нәтижелер бойынша сұрау салуды беру тәртібі 

жоғары мектеп бағдарламасы бойынша бағалау  

125. Оқушылар алынған сыртқы және /немесе ішкі бағалау нәтижесімен 

келіспеген жағдайда, ХБ бағалау орталығы ішкі бағалауды қайта бағалау 

және/немесе қайта модерациялау үшін сұрау салу рәсімін ұсынады. 

Оқушылардың немесе олардың заңды өкілдерінің өтініштері сұрау салуға негіз 

болып табылады.  

126. Сұранысты беру құны ХБ ақылы анықталады, оны төлеу үшін 

Оқушылардың заңды өкілдерімен қосымша келісім жасалады. Қосымша келісімге 

қол қойылғаннан кейін Жоғары Мектеп үйлестірушісі сұрау салады.  

127. ХБ бағалау орталығы оқушылардың жұмысын қайта бағалайды. Ішкі 

бағалауды қайта бағалау және/немесе қайта модерациялау нәтижелері бойынша 

кандидаттың бағасы көтерілуі немесе төмендеуі мүмкін.  

 

15. ХБ айқындаған тараптарға байланысты емес мән-жайлар  

1) Тараптардың еркіне тәуелді емес жағдайлар-бұл үміткердің бақылауынан 

тыс және оның бағалауына зиян келтіруі мүмкін жағдайлар, соның ішінде ауыр 

стресстер, ерекше қиын отбасылық жағдайлар, жоғалу (жақын адамның қайтыс 

болуы) немесе кандидаттардың денсаулығына немесе қауіпсіздігіне қауіп 

төндіретін оқиғалар. Бұл кандидаттар тобына немесе мектептегі барлық 

кандидаттарға әсер етуі мүмкін жағдайларға қатысты. Қолайсыз жағдайлар 

мыналарды қамтымайды: кандидаттарды тіркеуге қатысты мектептің қателіктерін 

немесе немқұрайлылығын, бағалау немесе қолайсыз мән-жайларды қарау 

кезіндегі ерекше қажеттіліктер туралы сұрау салулардың уақтылығын, 

оқушылардың сыртқы бағалауға қатысуы үшін жағдайлар жасауды қоса алғанда, 

кандидат тіркелген мектеп тарапынан кемшіліктер болған жағдайларда 

жүргізіледі;  
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2) үміткерлердің авторландырылған инклюзивті бағалау рәсімін алғанына 

қарамастан, жұмысты жақсартуға қабілетсіздігі.  

128. Егер кандидат немесе кандидаттар тобы басқалардан бұрын тапсырылуы 

тиіс компоненттерді (мысалы, ee, TOK, сыртқы модерация үшін ішкі бағалау 

компоненттері) бергенге дейін тараптардың еркінен тыс жағдайларға ұшыраса, 

беру мерзімін ұзарту мектептен талап етілетін құжаттаманы (нұсқаулықта қол 

жетімді) алғаннан кейін ХБ-ға авторизациялануы мүмкін.  

129. Егер кандидат немесе кандидаттар тобы тараптардың еркінен тыс 

жағдайларға ұшыраса, басқалардан бұрын тапсырылуы тиіс компоненттерді 

(мысалы, ЕЕ, TOK, сыртқы модерация үшін ішкі бағалау компоненттері) ұсынуға 

дейін, өтініш беру мерзімін ұзарту мектептен қажетті құжаттаманы (нұсқаулықта 

қол жетімді) алғаннан кейін ХБ  рұқсат етілуі мүмкін. Ұзарту тек ХБ ресми түрде 

рұқсат етілуі мүмкін және оны ұсынуға болатын жалғыз шешім болып табылады. 

130. Тараптардың еркінен тыс мән-жайларды арнайы қарау туралы кез келген 

өтінішті жоғары мектеп координаторы кандидат (кандидаттар) атынан ХБ-ға 

ұсынуы тиіс. Өтініш тиісті пәннің компоненті бойынша ХБ сыртқы бағалау 

аяқталғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде алынуы тиіс және жоғары мектеп 

координаторы жазған өтінішпен, сондай-ақ тиісті дәлелдемелермен расталуы тиіс. 

131. Егер ХБ кандидаттың жұмысты орындауына тараптардың еркінен тыс 

жағдайлар әсер еткенін мойындаса, ХБ бұл жағдай оқушыға басқа 

кандидаттармен салыстырғанда артықшылық бермейтіндей жағдайда өз қалауы 

бойынша осы мән-жайға ерекше назар аудара алады. Егер кандидаттың жағдайы 

"тараптардың еркінен тыс" деп есептелсе және ерекше қарауды талап етсе, тиісті 

пәнге (пәндерге) және/немесе ХБ дипломының талаптарына қатысты кандидаттың 

ХБ сыртқы бағалау белгісіне түзету жүргізілетін болады. Егер оқушыға келесі 

деңгейге дейін бір немесе екі балл жетіспесе, онда ХБ тиісті пән(-дер) бойынша 

жетіспейтін балдарды қосады; ТОК және ЕЕ жағдайында, оның бағасын түзету 

үшін жоғары деңгейдің келесі шекарасынан бір белгі қажет. Бұл тараптардың 

еркінен тыс  жағдайлар туындаған кезде кандидаттар үшін жалғыз жүзеге асуы 

мүмкін шешім. 

 

16. ХБ белгілеген "толық емес бағалауды" қарау тәртібі 

 

132.  "Толық емес бағалау" үміткердің пән бойынша сыртқы бағалаудың бір 

немесе бірнеше компоненттерін ұсынбағанын білдіреді. Толық емес бағалау 

жағдайында ерекше қарау үшін кез келген өтінішті ХБ-ға кандидат атынан 

мектептің ДБ координаторы ұсынуы тиіс. Өтініш тиісті пәннің сыртқы бағалау 

компоненті аяқталғаннан кейін күнтізбелік 10 күн ішінде алынуы тиіс және 

тиісті дәлелдемелерді қоса алғанда, ДБ координаторының өтінішімен расталуы 

тиіс.  
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133. Пәнді толық бағаламаған жағдайда, егер төмендегі жағдайлар анықталса, 

ХБ пән бойынша өз қалауымен  баға бере алады: 

1) мектеп толық емес бағалағаны үшін берілетін себеп үміткердің бақылауынан 

тыс болып табылады, мысалы, ауру немесе жарақат, жақын туысының қайтыс 

болуы немесе жерленуі, ауруханаға немесе сотқа сөзсіз бару; 

2) кандидат сыртқы бағалау компонентін қоса алғанда, осы пән бойынша барлық 

ықтимал баллдардың кемінде 50%  алуға болатын жұмыстардың жеткілікті 

санын ұсынды.  

134 Егер жоғарыда аталған шарттардың екеуі де орындалса, жетіспейтін 

компонент үшін бағалау белгіленген рәсімді пайдалана отырып және 

кандидаттың аяқталған компоненттер бойынша бағалары негізінде, сондай-ақ 

басқа кандидаттардың бағаларын сол пән бойынша бөлу үшін есептелетін 

болады. Егер бірнеше емтиханды өткізіп алған жағдайда, "ХБ дипломын 

түпкілікті беру жөніндегі комитеттің" қалауы бойынша кандидаттарға тиісті 

пәндер бойынша баға беруге бола ма деген шешім қабылданады. Жетіспейтін 

компонент үшін статистикалық құралдармен және "қараумен" бағалау 

анықтамасы бағаланатын пәнге / деңгейге қолданылмайды. 

135 Жазбаша емтихандар кезінде мектепті мәжбүрлеп жабу сияқты толық емес 

бағалаудың негізі үміткерлер тобына немесе мектептегі барлық кандидаттарға 

әсер етуі мүмкін. Бірнеше кандидат қатысқан жағдайда, ХБ дипломын түпкілікті 

беру жөніндегі Комитет барлық кандидаттарға бірдей көңіл бөледі. 

136 ХБ ағымдағы емтихан сессиясы кезінде емтихан күні мен уақытын 

ауыстыруға жол бермейді. Жағдаяттардың сипатына қарамастан, оқушылар 

емтиханды өткізіп алған жағдайда, емтиханнан өту келесі оқу жылының емтихан 

сессиясында қолжетімді болады. 

 

17. TOK, EE, және CAS өткізу және бағалау тәртібі  

 

137. CAS компонентін студенттер диплом алу үшін ХБ талаптарына сәйкес 

орындауы керек. 

138. CAS студенттерінен: 

1) оқушының өзінің бастамасы бойынша және кемінде бір CAS жобасы бойынша 

орындалатын ДБ-да кемінде 18 ай түрлі қызметке қатысуға құқылы; 

2) жобаның CAS кезеңдерін жоспарлаудан бастап аяқтауға дейін кемінде бір ай 

ішінде орындау; 

3) қажет болған жағдайда CAS кезеңдерін түсіну және қолдану; 

4) CAS портфолиосын қолдау және CAS тәжірибесінің / жобаларының есебін 

жүргізу; 

5) CAS оқытудың жеті мақсаты бойынша жетістіктердің дәлелдерін қоса отырып, 

айына кемінде бір рет өзінің портфолиосында рефлексия көрсетуге міндетті; 

6) CAS супервайзерімен және координаторымен үш сұхбат жүргізу; 
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7) өзінің CAS бағдарламасында шығармашылық, қызмет және сервис 

арасындағы тиісті үйлесімділікті қамтамасыз ету; 

8) ай сайын CAS рефлексиялық кездесуіне қатысу (кестеге сәйкес); 

9) оқудың 1-ші жылының соңында ұйымдастырылатын CAS сапарына қатысу 

талап етіледі. 

139 Бағалау компоненттерін оған ұсынуға арналған талаптар мен рәсім: 

1) кеңейтілген эсседегі сөз саны 4000 аспауы тиіс; 

2) ЕЕ жазу үшін ХБ 40 сағат жеке жұмыс ұсынылады; 

3) оқушының жұмысын бағалау үшін 5 критерий қолданылады (A-E); 

4) аяқталған жұмысты супервайзер және сыртқы модератор бағалай алады. 

140 TOK компоненттерін тапсыруға қойылатын талаптар мен рәсімдер: 

1) оқушы екі жыл ішінде кемінде 100 сағат сабаққа қатысады; 

2) оқушы мұғаліммен өзара әрекеттесуді көрсететін эссенің бастапқы және соңғы 

нұсқасын рефлексиямен жазады; 

3) оқушы ТОК көрмесін дайындайды және пәндік нұсқаулықта көрсетілген 

талаптарға сәйкес тиісті есеп жазады. 

141 ТОК және EE бойынша баға А – дан Е – ге дейінгі әріптік шкала бойынша 

қойылады, мұндағы А-ең жоғары баға, ал Е-ең төмен баға. 

 

18. ХБ дипломын ұсынуға қойылатын талаптар  

142. Берілген Ереженің 7 және 8-тарауларында көзделген жағдайларды 

қоспағанда, алты пәннің әрқайсысы үшін бағалаудың барлық компоненттері және 

дипломға қойылатын қосымша талаптар ХБ дипломын алу құқығын алу үшін 

толтырылуы тиіс. 

143 ХБ дипломы үміткерге келесі талаптардың барлығы орындалған жағдайда 

беріледі: 

1) CAS талаптары орындалды; 

2) үміткердің жалпы балл саны 24 және одан жоғары; 

3) ХБ "N" әрпімен белгіленетін ағымдағы, EE және ТОК пәндері бойынша ішкі 

бағалау жұмыстары "жүктелмеген" мәртебесіне ие емес; 

4) ТОК және EE бойынша "Е" бағасы жоқ; 

5) пән / деңгей бойынша " 1 " бағасы болмаса; 

6) жоғары және стандартты деңгейдегі пәндер бойынша "2" бағасы екеуден артық 

емес;  

7) жоғары және стандартты деңгейдегі пәндер бойынша үштен аспайтын "3" 

немесе одан төмен бағалар берілсе; 

8) кандидат жоғары деңгейдегі пәндер бойынша 12 және одан да көп балл жинаса 

(жоғары деңгейдегі төрт пәнге тіркелген кандидаттар үшін ең жоғары үш баға 

қаралатын болады); 
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9) кандидат стандартты деңгейдегі пәндер бойынша 9 немесе одан да көп балл 

жинаған (стандартты деңгейдегі екі пәнге тіркелген кандидаттар стандартты 

деңгейдегі пәндер бойынша кемінде 5 балл алуы тиіс); 

10) кандидат "қорытынды марапаттау жөніндегі комитеттен" академиялық 

бұзушылықтары үшін жазаланбаған. 

144. ХБ емтихандарын сәтті аяқтаған үміткерлер ХБ дипломын  ХБ барлық пәндік 

бағалары көрсетілген, CAS барлық талаптарының аяқталғанын растау, ТОК және 

ЕЕ бойынша алынған балдары мен жеке бағалары көрсетілген "Дипломдық 

бағдарламаның (ДП) нәтижелері" атты құжатты алады. 

145. ХБ дипломын алуға  үміткер жеке пәндер бойынша алынған бағаларды, 

сондай-ақ ТОК және ЕЕ бойынша нәтижелері көрсетілетін  ХБ сертификаттарын 

алады және жағдайға байланысты барлық CAS талаптарының аяқталуын 

растайды.   

 

19. «Қазақстан тарихы», «Қазақ тілі (Т 2)», «Орыс тілі (Т2)» пәндері 

бойынша 12-сынып оқушыларын сырттай бағалауды жүргізу тәртібі   

 

146 12-сынып оқушылары дипломдық бағдарламада оқылмайтын "Қазақстан 

тарихы", "Қазақ тілі (Т 2)", "Орыс тілі (Т2)" пәндері бойынша мектеп әзірлеген 

және "Назарбаев Зияткерлік мектептері" дербес білім беру ұйымының 

"Педагогикалық өлшемдер орталығы" филиалында (бұдан әрі-ПӨО) сараптамадан 

өткен емтихан материалдары бойынша сыртқы бағалау емтихандарын тапсырады. 

147 "Қазақстан тарихы", "Қазақ тілі (Т 2)", "Орыс тілі (Т2)" пәндері бойынша 12-

сынып оқушыларын мерзімінен бұрын сырттай бағалауға жол берілмейді. 

148 Оқушылардың сыртқы бағалау емтихандары тестілеу және жазбаша жұмыс 

түрінде өткізіледі. 

149 Пәндер тізімі, оларды өткізу нысаны және 12-сынып оқушыларын сыртқы 

бағалауды тапсыру тілі ДББҰ Басқарма Төрағасының бұйрығымен ағымдағы 

жылдың 15 желтоқсанынан кешіктірілмей бекітіледі. 

150 Сырттай бағалау емтихандарын өткізу мерзімі ағымдағы оқу жылының 30 

сәуірінен кешіктірмей ДББҰ Төрағасының бұйрығымен бекітіледі. 

151 Оқу жылын аяқтаған және сыртқы бағалау басталғанға дейін немесе оны 

жүргізу кезеңінде ауырған оқушылар үшін растайтын құжаттары (дәрігерлік-

консультациялық комиссияның (бұдан әрі – ДКК) қорытындысы, тұратын жері 

бойынша Медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы немесе 

мамандандырылған медициналық ұйымдардың анықтамасы) болған кезде, әрбір 

пән бойынша сыртқы бағалау жүргізу мерзімдері ДББҰ Басқарма Төрағасының 

бұйрығымен ағымдағы жылдың 25 тамызынан кешіктірілмей бекітіледі. 

152 "Қазақстан тарихы" және "Қазақ тілі (т2)", "Орыс тілі (Т2)" пәндері бойынша 

оқушылардың сыртқы бағалауын ұйымдастыру және өткізу үшін құрамы мен 

жұмыс кестесі ағымдағы жылдың 30 сәуірінен кешіктірілмей ДББҰ Басқарма 
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Төрағасының бұйрығымен бекітілетін емтихан, аттестаттау және апелляциялық 

комиссиялар құрылады. 

153 Емтихан және аттестаттау комиссияларының төрағасы ДББҰ немесе ДББҰ 

филиалдарының мектепте іс жүзінде еңбек қызметін жүзеге асырмайтын 

қызметкерлерінен тағайындалады. Апелляциялық комиссияның төрағасы мектеп 

директорының орынбасарлары қатарынан тағайындалады. Әрбір пән бойынша 

емтихан, аттестаттау және апелляциялық комиссия мүшелерінің саны кемінде үш 

адамды құрайды. 

154. Емтихан нәтижелерімен келіспеген жағдайда оқушы емтихан нәтижелері 

жарияланған күні сағат 16.00-ге дейін апелляциялық комиссияға өтініш беруге 

құқылы. 16.00-ден кейін апелляцияға өтініштер қабылданбайды. 

155. Пән бойынша сыртқы бағалау нәтижелері оқушылардың емтихан 

жұмыстарын тексеру аяқталғаннан кейін аттестаттау комиссиясымен 

жарияланады. 

156. Сыртқы бағалау емтихандары үшін баға 7-балдық шкала бойынша қойылады 

және одан әрі осы Ережедегі 4-қосымшаға сәйкес 5-балдық шкала бойынша бағаға 

ауыстырылады. 

157. Форс-мажорлық жағдайлар, яғни төтенше және шарасыз жағдайлар (дүлей 

құбылыстар, әскери іс-қимылдар және т.б.) кезінде, бұл жағдайлар тараптардың 

еркінен тыс болған және белгіленген мерзімде емтиханды өткізу және тапсыру 

мүмкін болмаған жағдайда, ДББҰ Басқарма Төрағасының бұйрығы негізінде 

сыртқы бағалауды тапсыру мерзімін өзгертуге жол беріледі. 

158. Оқу жылында «қанағаттанарлықсыз» баға алған оқушылар сыртқы бағалау 

емтихандарын тапсырудан босатылмайды. 

159. Пән (-дер) бойынша «қанағаттанарлықсыз» қорытынды баға алған оқушылар 

емтихан материалдарының қосымша нұсқасы бойынша сыртқы бағалаудан қайта 

өте алады. 

160. Пән (-дер) бойынша қанағаттанарлықсыз қорытынды бағаны қайта алған 

оқушыларға осы Ережедегі 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жоғары мектеп 

курсын аяқтамаған оқушыларға берілетін анықтама беріледі. 

 

20. Ұлттық бірыңғай тестілеу сертификаты үшін қажетті пәндер 

бойынша оқушыларды сыртқы бағалауды өткізу тәртібі 

 

161. 12 сынып оқушылары ҰБТ сертификаты үшін бейіндік пән ретінде жоғары 

мектеп оқушылары зерттемеген «Физика», «Химия», «Биология», «География», 

«Дүниежүзі тарихы», «Құқық негіздері» пәндерін таңдаған жағдайда, ПӨО 

әзірлейтін емтихан материалдары бойынша сыртқы бағалаудан өтеді. 

162. ҰБТ сертификаты үшін қажетті бейіндік пәндерді білім беру саласындағы 

уәкілетті орган бекітетін Ұлттық бірыңғай тестілеудің бейіндік пәндері көрсетіле 

отырып, білім беру бағдарламалары топтарының тізбесінде айқындалған пәндер 

негізінде оқушылар таңдайды. Пәндердің тізбесі, тапсыру тілі және сыртқы 
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бағалауды өткізу мерзімдері ДББҰ Басқарма Төрағасының бұйрығымен ағымдағы 

жылдың 20- сәуірінен кешіктірілмей бекітіледі. 

163. ҰБТ сертификатына қажетті пәндер бойынша оқушылардың сыртқы 

бағалауын ұйымдастыру және өткізу үшін 164, 165, 167, 168-тармақтарда 

белгіленген тәртіппен емтихан, аттестаттау және апелляциялық комиссиялар 

құрылады. 

164. Әрбір пән бойынша емтихан комиссиясының құрамы кемінде үш адамнан 

тұратын мектеп қызметкерлерінің қатарынан қалыптастырылады және мектеп 

директорының бұйрығымен бекітіледі. Емтихан комиссиясының төрағасы ДББҰ 

қызметкерлерінің арасынан тағайындалады. 

165. ҰБТ сертификатына қажетті пәндер бойынша емтихан жұмыстарын тексеру 

және бағалау үшін аттестаттау комиссиялары құрылады. Аттестаттау 

комиссияларының құрамы және пәндер бойынша оқушылардың емтихан 

жұмыстарын тексеру кестесі ағымдағы жылдың 10-мамырынан кешіктірілмей 

ДББҰ Басқарма Төрағасының бұйрығымен бекітіледі. Аттестаттау 

комиссиясының төрағасы ПӨО қызметкерлерінің қатарынан тағайындалады. 

Аттестаттау комиссиясының құрамына білім беру қызметін жүзеге асыратын 

ДББҰ филиалдарының пән мұғалімдері және тиісті пәнге жетекшілік ететін ПӨО 

қызметкерлері кіреді. Әрбір пән бойынша аттестаттау комиссиясы мүшелерінің 

саны кемінде үш адамды құрайды. 

166. Емтихан нәтижелерімен келіспеген жағдайда оқушы емтихан нәтижелері 

жарияланған күні сағат 16.00-ге дейін апелляциялық комиссияға жүгінуге 

құқылы. Тексерілген емтихан жұмыстары оқушыларға, олардың ата-аналарына 

және/немесе заңды өкілдеріне берілмейді.  

167. Апелляциялық комиссияның құрамы ағымдағы жылдың 10- мамырынан 

кешіктірілмей ДББҰ Басқарма Төрағасының бұйрығымен қалыптастырылады 

және бекітіледі. 

168. Апелляциялық комиссияның төрағасы ПӨО қызметкерлерінің қатарынан 

тағайындалады. Апелляциялық комиссияның мүшелері пәндер бойынша 

аттестаттау комиссиясы мүшелерінің қатарынан тағайындалады. Әрбір пән 

бойынша апелляциялық комиссия мүшелерінің саны кемінде үш адамды құрайды. 

169. Сырттай бағалау нәтижелері бойынша пән бойынша баллдар ДББҰ 

Басқармасының шешімімен бекітілген Тест спецификацияларына сәйкес 

қойылады. 

170. ҰБТ сертификатына балл қою үшін компоненттердің бірінің ең жоғары 

нәтижесі немесе келесі пәндер бойынша сыртқы бағалаудың барлық 

компоненттері бойынша жиынтық нәтиже пайдаланылады: 

Міндетті пәндер бойынша: 

- «Математикалық сауаттылық», «Математика» пәні бойынша сыртқы бағалау 

нәтижелері; 

- «Оқу сауаттылығы», «Қазақ тілі және әдебиеті» (Т1)/Русский язык и литература 

(Т1) пәні бойынша сырттай бағалау нәтижелері; 
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- «Қазақстан тарихы» пәні бойынша нәтижелер; 

- «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Дүниежүзі тарихы», «Адам. 

Қоғам. Құқық». Бейінді пәндер бойынша балл қою үшін ҰБТ сертификатына 

мынадай пәндердің нәтижелері пайдаланылады: 

- «Математика» пәні бойынша: - «Математика» пәні бойынша сыртқы бағалаудың 

бірінші компонентінің нәтижелері; 

- «Қазақ тілі/Русский язык» пәні бойынша: - «Қазақ тілі және әдебиеті (Т1) / 

Русский язык и литература (Т1)» пәні бойынша сырттай бағалаудың бірінші 

компонентінің нәтижелері; 

- «Қазақ әдебиеті/Русская литература» пәні бойынша: - «Қазақ тілі және әдебиеті 

(Т1) / Русский язык и литература (Т1)» пәні бойынша сырттай бағалаудың екінші 

компонентінің нәтижелері; 

- «Ағылшын тілі» пәні бойынша-IELTS (International English Language Testing 

System) халықаралық емтиханының немесе оған балама емтиханның нәтижелері. 

171. Сыртқы бағалау балдары білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітетін 

балдарды ауыстыру шкаласына сәйкес ҰБТ сертификатының балдарына 

ауыстырылады. 

172. Бейіндік пән ретінде «ағылшын тілін» таңдаған 12-сынып оқушылары IELTS 

халықаралық емтиханын немесе оған балама емтихан тапсырады. IELTS 

халықаралық емтиханының немесе «ағылшын тілі» пәні бойынша балама 

емтиханның балдары осы Ережедегі 11-қосымшаға сәйкес балдарды аудару 

шкаласына сәйкес сыртқы бағалау балдарына ауыстырылады. Оқушылардың өз 

қаражаты есебінен сатып алған және Ұлттық бірыңғай тестілеу (бұдан әрі – ҰБТ) 

сертификаттарын алу үшін мектепке берілген Халықаралық емтихан нәтижелері 

бар сертификаттардың түпнұсқалығын және қолданылу мерзімін мектеп 

тексереді. 

 

21. Білім туралы құжаттарды беру тәртібі 

 

173. Мектеп ағымдағы жылдың 20-сәуіріне дейін ДББҰ-ға негізгі мектепті үздік 

бітіргені туралы аттестат алуға үміткер оқушылар туралы мәліметтерді (тегі, аты, 

әкесінің аты, мектеп атауы, оқу тілі) ұсынады. 

174. Негізгі мектепті үздік бітіргені туралы аттестатты растаған оқушылардың 

тізімі педагогикалық кеңестің шешімі негізінде мектеп директорының 

бұйрығымен бекітіледі. 

175. Қорытынды аттестаттаудан өткен 10-сынып оқушыларына негізгі мектепті 

бітіргені туралы аттестат беріледі. 

176. Қорытынды аттестаттаудан өткен және 10-сыныпта оқу кезінде барлық 

пәндер бойынша «5» жылдық және қорытынды бағалары бар 10-сынып 

оқушыларына негізгі мектепті үздік бітіргені туралы аттестат беріледі. 

177. Пәндер бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған 10-сынып оқушыларына 

қайта қорытынды аттестаттауға осы Ережедегі 7-қосымшаға сәйкес нысан 
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бойынша негізгі мектеп курсын аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама 

беріледі. 

178. Мектеп жыл сайын 20 сәуірге дейін ДББҰ-ға «Алтын белгі» белгісімен 

марапатталған адамдарға берілетін жоғары мектепті үздік бітіргені туралы 

аттестат және жоғары мектепті бітіргені туралы аттестат алуға үміткер оқушылар 

туралы мәліметтерді (тегі, аты, әкесінің аты, мектеп атауы, оқу тілі) ұсынады. 

179. Мектеп жыл сайын 12-мамырға дейін ДББҰ-ға «Алтын белгі» белгісімен 

марапатталған адамдарға берілетін жоғары мектепті үздік бітіргені туралы 

аттестат және жоғары мектепті бітіргені туралы аттестат алуға үміткер 

оқушылардың тізімін бекіту туралы мектептің педагогикалық кеңесінің 

хаттамасынан үзінді көшірмені ұсынады. 

180. Мектеп ДББҰ-ға «Алтын белгі» белгісімен марапатталған адамдарға 

берілетін жоғары мектепті бітіргені туралы аттестат алуға үміткер оқушылардың 

құжаттарын және осы Қағидаларға 12 және 13-қосымшаларға сәйкес жоғары 

мектепті үздік бітіргені туралы аттестатты тексеруге ұсынады. 

181. «Алтын белгі» белгісімен марапатталған адамдарға берілетін жоғары 

мектепті бітіргені туралы аттестатты және жоғары мектепті үздік бітіргені туралы 

аттестатты алуға үміткер оқушылардың құжаттарын тексеру үшін «Алтын белгі» 

белгісімен марапатталған адамдарға берілетін жоғары мектепті бітіргені туралы 

аттестатты және жоғары мектепті үздік бітіргені туралы аттестатты алуға үміткер 

оқушылардың құжаттарын тексеру жөніндегі Комиссия (бұдан әрі – Комиссия) 

құрылады. 

182. Комиссия құрамы ДББҰ Басқарма Төрағасының бұйрығымен бекітіледі. 

Комиссия төрағасы ДББҰ қызметкерлерінің қатарынан тағайындалады. Комиссия 

құрамына ДББҰ қызметкерлері кіреді. Комиссия мүшелерінің саны кемінде үш 

адамды құрайды. 

183. ХБ сыртқы бағалаудан, «Қазақстан тарихы», «Қазақ тілі (Т 2)», «Орыс тілі 

(Т2)» пәндері бойынша сыртқы бағалаудан өткен және 11 және 12-сыныптарда 

оқу кезінде барлық пәндер бойынша «5» жылдық және қорытынды бағалары бар, 

сондай-ақ негізгі мектепте оқуы аяқталған пәндер бойынша «5» жылдық және 

қорытынды бағалары бар 12-сынып оқушыларына жоғары мектепті үздік бітіргені 

туралы аттестат беріледі. 

184. ХБ сыртқы бағалаудан, «Қазақстан тарихы», «Қазақ тілі (Т 2)», «Орыс тілі 

(Т2)» пәндері бойынша сыртқы бағалаудан өткен және 5-12 сыныптарда оқу 

кезінде барлық пәндер бойынша «5» жылдық және қорытынды бағалары бар 12-

сынып оқушыларына «Алтын белгі» белгісі және жоғары мектепті бітіргені 

туралы аттестат беріледі. 

185. ХБ сыртқы бағалаудан, «Қазақстан тарихы», «Қазақ тілі (Т2)», «Орыс тілі 

(Т2)» пәндері бойынша сыртқы бағалаудан, ҰБТ сертификаты үшін қажетті 

пәндер бойынша сыртқы бағалаудан, «ағылшын тілі» (IELTS) пәні бойынша 

сыртқы бағалаудан өткен 12-сынып оқушыларына белгіленген тәртіппен: 

1) жоғары мектепті бітіргені туралы аттестат; 
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2) ХБ дипломы немесе ХБ сертификаттары; 

3) ҰБТ сертификаты беріледі. 

186. «Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, еңбекке уақытша 

жарамсыздық парағын және анықтамасын беру қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 

2015 жылғы 31 наурыздағы №183 бұйрығымен берілген ДКК қорытындысымен 

расталған денсаулық жағдайы бойынша сыртқы бағалауға қатыспаған 12-сынып 

оқушыларына мектепте жоғары мектепті бітіргені туралы аттестат беріледі. 

187. Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылмайтын 11-12 сынып 

оқушыларына мынадай құжаттар беріледі: 

1) ХБ дипломы немесе ХБ сертификаттары; 

2) жоғары мектепті бітіргені туралы аттестат, егер бұл құжат қажет болған 

жағдайда, бұл ретте мына пәндер бойынша: «Қазақ тілі (Т 2)» және/немесе «Орыс 

тілі (Т2), «Қазақстан тарихы», «Бастапқы әскери және технологиялық дайындық» 

аттестатында «бағалау» бағанында «оқыған жоқ/не изучался/not studied» деп 

жазылады. 
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Дербес білім беру ұйымдары 

филиалы Нұр-Сұлтан қаласының  

Халықаралық мектебі оқушыларының  

оқу жетістіктерін бағалау Ережелеріне 

Қосымша 1 

 

Семестр, жыл көлеміндегі қалыптастырушы және қорытынды бағалауды 

есептеу үлгісі 

 

 Қалыптастырушы бағалау 

 

Қалыпта

стыруш

ы 

бағалау 

1 

Қалыпта

стырушы 

бағалау 2 

Қалыпта

стырушы 

бағалау 3 

Қалыпта

стырушы 

бағалау 4 

Жалп

ы балл 

саны 

 

Процен

ттік 

қалыпт

астыру

шы 

бағалау 

Семестрл

ік 

қалыптас

тырушы 

бағалау 

оценка 

(7-

баллдық

шкала)  

Мүмкін 

болаты

н балл 

 Макс 14 Макс 24 Макс 13 Макс 7 58 

Қол 

жеткізге

н  балл 

13 17 3 7 40 

 

69% 6 

 

Қалыптастырушы бағалау жалпы проценттік үлесі  

 = 
Жалпы қол жеткізген балл

Қорытынды мүмкін болатын балл
 = 

13+17+3+7

14+24+13+7
 = 

40

58
 = 69% 

 

 Қорытынды бағалау 

 

Қорытын

ды 

тапсырма

1 

Қорытын

ды 

тапсырма 

2 

Қорытынд

ы 

тапсырма 

3 

Жалп

ы  

балл 

саны 

Процентн

ая 

констатир

ующая 

оценка 

 

Қорытынд

ы 

семестрлік 

баға (7-

балдық 

шкала) 

Мүмкін 

болатын 

балл 

Макс 55 Макс 50 Макс 90 195 

Қол 

жеткізге

н  балл 

29 31 46 106 54% 5 
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Қорытынды жиынтық бағалау процентпен  

= 
Қорытынды қол жеткізген балл

Қорытынды мүмкін болатын балл
 = 

29+31+46

55+50+90
 = 

106

195
 = 54% 

 

Семестр үшін баға: 

 Семестрлік баға  

% Баға 7 балдық жүйе бойынша бағалау 

оценивания 62 5 

 

Семест бойынша бағаның проценттік сәйкестігі = 50% қалыптастырушы және 50 

% қорытынды бағалау =  
69+54

2
 = 62% 

 

2 -қосымшадағы кестеге сәйкес бұл проценттік сәйкестік 5 деген бағаны береді (7 

балдық шкала бойынша) согласно таблице. Жылдық баға: 

 

1 семестр 2 семестр Жылға арналған баға 

есебі 

7 балдық 

шкала 

бойынша 

баға 

5 балдық 

шкала 

бойынша баға 

𝑥 𝑦 (𝑥 + 𝑦)/2   

6 4 (6 + 4)/2 = 5 5 4 

6 5 (6 + 5)/2 = 5,5 6 5 

7 6 (7 + 6)/2 = 6,5 7 5 

3 3 (3 + 3)/2 = 3 3 3 
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Дербес білім беру ұйымдары 

филиалы Нұр-Сұлтан қаласының  

Халықаралық мектебі оқушыларының  

оқу жетістіктерін бағалау Ережелеріне 

Қосымша 2 

  

 

Бастауыш мектептегі 5 балдық бағалау жүйесі бойынша баллға аудару 

шкаласы  

 

Балл саны 5 балдық бағалау жүйесі 

22-24 5 (өте жақсы) 

18-21 4 (жақсы) 

13-17 3 (қанағаттанарлық) 

12 және одан 

төмен 

2 (қанағаттанарлықсыз) 
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«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

Дербес білім беру ұйымдары 

филиалы Нұр-Сұлтан қаласының  

Халықаралық мектебі оқушыларының  

оқу жетістіктерін бағалау Ережелеріне 

Қосымша 3 

 

Жоғары мектептегі 7 балдық бағалау жүйесінің проценттік сәйкестігін    

аудару шкаласы  

 

Проценттік сәйкестік 7 балдық бағалау жүйесі 

0-14% 1 

15-29% 2 

30-44% 3 

45-53% 4 

54-66% 5 

67-83% 6 

84-100% 7 
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«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

Дербес білім беру ұйымдары 

филиалы Нұр-Сұлтан қаласының  

Халықаралық мектебі оқушыларының  

оқу жетістіктерін бағалау Ережелеріне 

Қосымша 4 

  

Негізгі және жоғары мектептегі ХБ бағалауындағы 7 балдық және 5 

балдық жүйенің жетістік деңгейінің санын аудару шкаласы  

 

  

Негізгі мектептегі 

жетістік деңгейінің 

қорытынды суммасы 

ХБ 7 балдық бағалау 

жүйесі (негізгі және 

жоғары мектепте) 

5 балдық бағалау жүйесі 

(негізгі және жоғары 

мектепте) 

1-5 1 2 

6-9 2 3 

10-14 3 

15-18 4 

4 
19-23 5 

24-27 6 

5 
28-32 7 
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Дербес білім беру ұйымдары 

филиалы Нұр-Сұлтан қаласының  

Халықаралық мектебі оқушыларының  

оқу жетістіктерін бағалау Ережелеріне 

Қосымша 5 

 

 

 

Қорытынды баға есебі 

 

Жылдық 

баға (1-7) 

Емтихан бойынша 

баға (1-7) 

Есептеулер Баға (1-

7) 

Ұлттық баға 

(1-5) 

x y 0,8x + 0,2y   

6 4 0,8 × 6 + 0,2 ×

4 =5,6 

6 5 

6 5 0,8 × 6 + 0,2 × 5

= 5,8 

6 5 

5 6 0,8 × 5 + 0,2 × 6

= 5,2 

5 4 

4 6 0,8 × 4 + 0,2 × 6

= 4,4 

4 4 
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«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

Дербес білім беру ұйымдары 

филиалы Нұр-Сұлтан қаласының  

Халықаралық мектебі оқушыларының  

оқу жетістіктерін бағалау Ережелеріне 

Қосымша 6 

ХАТТАМА 
негізгі мектеп курсына арналған емтихан 

пәні__________________________________________________________ 

мектеп___________________________________________________бағыт  

қ._________________________ 

  

Емтихан комиссиясының төрағасының аты-жөні:________________ 

Емтихан алушылардың аты-жөні: ________________________________________                                     

________________________________________ 

  

Емтихан материалдары  _____ сағ ____ мин.  ашылды   

  

Емтихан  ____сағ. ____ мин. басталды 

Емтихан  ___сағ. ____мин. аяқталды 

  

№ Емтихан 

тапсырушының 

аты-жөні 

Жазба 

жұмысының 

тақырыбы 

мен нұсқасы 

Билет № 

Емтихан 

бағасы (жазбаша) 

Жылды

қ баға  

(жазбаша) 

Қорыт

ынды баға  

(жазбаша) 

       

            

  

Оқушының жауабының бағасы туралы комиссия мүшелерінің келіспеушілік 

пікірлері: 

__________________________________________________________________ 

  

Емтихан өткізілу мерзімі «___» __________201__ ж. 

Бағаларды хаттамаға енгізу мерзімі «____» ___________201__ ж. 

  

Емтихан комиссиясының төрағасы: 

Емтихан алушылар: 
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«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

Дербес білім беру ұйымдары 

филиалы Нұр-Сұлтан қаласының  

Халықаралық мектебі оқушыларының  

оқу жетістіктерін бағалау Ережелеріне 

Қосымша 7 

 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Нұр-Сұлтан қаласының 

Халықаралық мектебі» филиалы негізгі мектеп курсын аяқтамаған 

тұлғаларға анықтама. 

  

№   Анықтама 

Берілді ______________________________________________________ 

(аты-жөні) 

   

"___" _____________ 20__ ж. "___" ______________ 20____ж. оқыды 

 

_______________________________________________________________ 

                    (дербес білім беру ұйымы филиалының атауы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                              (Сынып, оқылатын тілі) 

Оқушының оқу кезінде 

__________________________________________________________________ 

(Аты-жөні) 

 

келесі пәндерді оқыды, сыртқы бағалау / қорытынды бағалаудан өтті, 

курсқа келесі қосымшаға сәйкес жылдық және қорытынды бағаларды алды 

 

                                                   (білім деңгейі) 

  

 Мектеп директоры 

Аты-жөні: 

___________________________________________________________ 

                                                       (қолы) 

МО. 

 

 

 

 

Тіркеу номері _______Берілген күні  "___" _____ 20__ ж. 
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 Негізгі мектеп курсын 

бітірмеген тұлғаларға берілетін анықтамаға  

Қосымша 

 

  

№ 

п/п 

Оқу пәндерінің 

атауы (оқу 

жоспары бойынша) 

Сағат саны Жылдық 

баға 

Қорытынды 

баға 

Оқу 

жоспары 

бойынша 

Оқушы 

тыңдады 

            

            

  

Анықтама беру үшін негіздеме 

_______________________________________________________________ 

(бұйрықтың нөмірі мен күні) 

 

Мектеп директоры 

Т.А.Ә. __________________________________ 

                                      (қолы)  

М. П. 

Тіркеу нөмірі ______ Берілген күні «___» ____20__ ж. 
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«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

Дербес білім беру ұйымдары 

филиалы Нұр-Сұлтан қаласының  

Халықаралық мектебі оқушыларының  

оқу жетістіктерін бағалау Ережелеріне 

Қосымша 8 

 

Ерекше қажеттіліктері бар оқушылар үшін ерекше жағдайлар түрлері* 

 

1) қосымша уақыт: егер оқушыда көру қабілеті бұзылған (көзі көрмейтін, 

нашар көретін), есту қабілеті бұзылған (естімейтін, нашар еститін), тірек-қимыл 

функциялары бұзылған және қант диабетімен ауыратын инсулинге тәуелді 

науқастар болса, айқындаушы бағалау жүргізу уақытының 25% - на дейін 

айқындаушы жұмысты аяқтау үшін әрбір оқушыға қосымша уақыт пайызы 

құрайды; 

2) оқырманның көмегі: егер оқушының тұрақты немесе уақытша көру 

қабілеті бұзылған болса, оқушыға сұрақтар оқитын жауапты адам; 

3) хатшының көмегі: физикалық мүгедектік немесе жақында жарақат 

алған жағдайда оқушыға оның жауабын жазатын жауапты адам; 

4) тұспал: оқушылардың жанында отыратын жауапты адам, ол 

тапсырмаларға назар аударып, сұрақтарға жауап береді. Мүмкіндігі бар 

студенттерге көмек көрсетуге рұқсат етіледі: назар аударуға немесе обсессивті 

синдромға әсер ететін неврологиялық және танымдық ауытқулар, соның 

салдарынан оқушы келесі тапсырманы орындаудың орнына сол сұраққа оралады; 

5) демалу үшін бақыланатын үзіліс: ерекше қажеттіліктері бар оқушының 

демалысы үшін айқындаушы бағалауды тоқтата тұру. Бұл уақыт анықтаушы 

бағалаудың ұзақтығына кірмейді; 

6) практикалық ассистент: физикалық мүмкіндіктері оларға тапсырманың 

практикалық бөлігін өз бетінше орындауға мүмкіндік бермейтін оқушының 

нұсқаулары бойынша практикалық жұмысты орындайтын жауапты адам; 

7) жеке кезекшілік: ерекше қажеттіліктері бар оқушылар үшін оған 

қолжетімді жағдайлары бар жеке кабинетте, басқа оқушылардың өзінің 

қатысуымен мазасыздануын болдырмау үшін кезекшімен бірге 

ұйымдастырылады; 

8) дауыстап оқу: ерекше қажеттіліктері бар оқушыға деректерді, 

сұрақтарды дауыстап оқуға рұқсат етіледі. Ол үшін жеке кезекшілік қажет; 

9) үлкейткішті пайдалану: ерекше қажеттіліктері бар оқушыға визуалды 

қабылдау қиындықтарын жеңу үшін үлкейткішті қолдануға рұқсат етіледі; 

10) түстердің атауы: Түс соқырлығы (түс соқырлығы) бар Студенттер 

кезекшіден түстерді атауды сұрай алады. 

* Айқындаушы бағалауды жүргізу кезінде оқушыларға пәннің ерекшелігіне 

байланысты ерекше шарттардың бірнеше түрі берілуі мүмкін. 
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«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

Дербес білім беру ұйымдары 

филиалы Нұр-Сұлтан қаласының  

Халықаралық мектебі оқушыларының  

оқу жетістіктерін бағалау Ережелеріне 

Қосымша 9 

 

 

ХБ Дипломын алу үшін емтихан сессиясын өтуге тіркелу шарты 

 

ХБ Дипломын алу үшін емтихан сессиясын өтуге оқушылардың тіркелуі 

оқушылар келесі жағдайларды сақтаған жағдайда жүзеге асырылады:  

 

 CAS, TOK, EE бойынша барлық ағымдағы талаптарды орындағанда; 

 емтихан алды тексеру нәтижесіне сәйкес 6 пән бойынша 24 немесе одан да 

жоғары балл алған жағдайда; 

 Қарастырылған академиялық әділдік сақтау Саясаты бұзылмаған жағдайда.  

Жоғарыда көрсетілген шарттар орындалмаған жағдайда, ХБ Дипломын алу үшін 

емтихан сессиясын өтуге оқушылар тіркелмейді. 
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«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

Дербес білім беру ұйымдары 

филиалы Нұр-Сұлтан қаласының  

Халықаралық мектебі оқушыларының  

оқу жетістіктерін бағалау Ережелеріне 

Қосымша 10 

 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Нұр-Сұлтан қаласының 

Халықаралық мектебі» филиалы жоғары мектеп курсын аяқтамаған 

тұлғаларға анықтама. 

  

Анықтама №    

Берілді ______________________________________________________ 

(аты-жөні) 

   

"___" _____________ 20__ ж. "___" ______________ 20____ж. оқыды 

 

_______________________________________________________________ 

                    (дербес білім беру ұйымы филиалының атауы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                              (Сынып, оқылатын тілі) 

Оқушының оқу кезінде 

__________________________________________________________________ 

(Аты-жөні) 

 

келесі пәндерді оқыды, сыртқы бағалау / қорытынды бағалаудан өтті, 

курсқа келесі қосымшаға сәйкес жылдық және қорытынды бағаларды алды 

 

                                                   (білім деңгейі) 

  

 Мектеп директоры 

Аты-жөні: 

___________________________________________________________ 

                                                       (қолы) 

МО. 

 

 

 

 

Тіркеу номері _______Берілген күні  "___" _____ 20__ ж. 
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Жоғары мектеп курсын 

аяқтамаған тұлғаларға берілетін анықтама қосымшасы 

"Нұр-Сұлтан қаласы Халықаралық мектеп"филиалы 

  

№ 

п/п 

Оқу пәндерінің 

атауы (оқу жоспары 

бойынша) 

Сағат саны Жылдық 

баға 

Қорытынды 

баға Оқу 

жоспары 

бойынша 

Оқушы 

тыңдағаны  

      

      

 

Анықтаманың берілуі туралы негіздеме 

______________________________________________________________________  

                                                                         (бұйрық реті мен берілу мерзімі) 

Мектеп директоры  

Т.А.Ә. __________________________________ 

                                      (подпись)  

М.О. 

Регистрациялық номері _______ Берілу күні «___»  _____ 20__ ж. 
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«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

Дербес білім беру ұйымдары 

филиалы Нұр-Сұлтан қаласының  

Халықаралық мектебі оқушыларының  

оқу жетістіктерін бағалау Ережелеріне 

Қосымша 11 

 

 

IELTS халықаралық емтиханының балдарын оқушылардың оқу 

нәтижелерін сырттай бағалау балдарына ауыстыру шәкілі 

 

 

IELTS халықаралық 

емтиханының балы  

Сыртқы бағалау 

балдары 

6,0 және одан жоғары 7 

5,5 6 

5,0 5 

4,5 4 

4,0 3 

3,5 2 

3 және одан төмен 1 
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«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

Дербес білім беру ұйымдары 

филиалы Нұр-Сұлтан қаласының  

Халықаралық мектебі оқушыларының  

оқу жетістіктерін бағалау Ережелеріне 

Қосымша 12 

 

 

 

"Алтын белгі"белгісімен марапатталған тұлғаларға берілетін жоғары 

мектепті бітіргені туралы аттестат алуға үміткерлердің, 

мектеп беретін оқушылардың құжаттар тізімі, 

 

 

1. Ұсынылған құжаттардың тізімдемесі. 

2. Оқушының жеке куәлігінің көшірмесі (жоқ болған жағдайда - туу туралы 

куәлігі). 

3. 5-12 сыныптарға арналған үлгерім табелі. 

4. Негізгі мектепті үздік бітіргені туралы аттестат (негізгі орта білім туралы үздік 

аттестат). 

5. 5-9, 11 сыныптар үшін мақтау қағаздары. 

6. Мектептің педагогикалық кеңесінің кезекті оқу жылын үздік дипломмен аяқтау 

және үздік оқуы үшін мақтау қағазымен марапаттау туралы хаттамасынан үзінді. 

7. Оқушы "дене шынықтыру" пәні бойынша сабақтардан босатылған жағдайда 

дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы қоса беріледі. 

8. "Алтын белгі" белгісімен марапатталған адамдарға жоғары мектепті бітіргені 

туралы аттестат беру туралы мектептің қолдаухаты. 

9. Жоғары мектепті бітіргені туралы аттестат алуға үміткер оқушылардың 

құжаттарын тексеру қорытындысы бойынша "Алтын белгі"белгісімен 

марапатталған адамдарға берілетін актілер. 
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«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

Дербес білім беру ұйымдары 

филиалы Нұр-Сұлтан қаласының  

Халықаралық мектебі оқушыларының  

оқу жетістіктерін бағалау Ережелеріне 

Қосымша 13 

 

 

Жоғары мектепті үздік бітіргені туралы аттестат алуға үміткер 

оқушылардың мектеп ұсынатын құжаттарының тізбесі 

 

 

 

1. Ұсынылған құжаттардың тізімдемесі; 

2. Оқушының жеке куәлігінің көшірмесі (жоқ болған жағдайда - туу туралы 

куәлігі); 

3. 10, 11, 12-сыныптардағы үлгерім табелі; 

4. Негізгі мектепті бітіргені туралы аттестат; 

5. 11-сыныпқа арналған мақтау қағаздары; 

6. Мектептің педагогикалық кеңесінің кезекті оқу жылын үздік дипломмен аяқтау 

және үздік оқуы үшін мақтау қағазымен марапаттау туралы хаттамасынан үзінді; 

7. Оқушы "дене шынықтыру" пәні бойынша сабақтардан босатылған жағдайда 

дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы қоса беріледі; 

8. Жоғары мектепті үздік бітіргені туралы аттестат беру туралы мектептің өтініші 

(мектептен 1 өтініш); 

9. Жоғары мектепті үздік бітіргені туралы аттестат алуға үміткер оқушылардың 

құжаттарын тексеру қорытындылары бойынша актілер. 

 

 

 

 

 

 


