
Ақсу - 2021 жыл



Соңғы қоңырауға 9, 11 сынып 

бітірушілері қатысты.

Салтанатты жиынмектеп ауласында, 

с    санитарлық талаптарды сақтай отырып

Кабинетте (тәрбие сағаты)

Кен өндіру өнеркәсібі

Соңғы қоңырау  3 форматта өтті.

Оқу жылының аяқталуы 25 мамыр 

Салтанатты жиын мектеп ауласында, 
санитарлық талаптарды сақтай отырып.

кабинетте (тәрбие сағаты)

онлайн (тәрбие сағаты)







МЕКТЕП БІТІРУШІ ТҮЛЕКТЕРДІҢ ҚОРЫТЫНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК 

ЕМТИХАНЫ

2020-2021 оқу жылындағы қорытынды емтихандарды 

тапсыру ерекшелігі – таңдау пәндері жоқ.
9 сынып білім алушыларының қорытынды бітіру емтихандары – 2021 

жылғы 28 мамыр – 5 маусым аралығында;

1.

• ұйғыр/өзбек/тәжік тілінде оқытатын мектептер үшін қазақ тілі/орыс тілі 
(оқыту тілі), ана тілі бойынша эссе түріндегі жазбаша емтихан, 
гуманитарлық цикл пәндерін тереңдетіп оқытатын мектеп оқушылары 
үшін жазбаша жұмыс (мақала, әңгіме, эссе) – 2021  жылғы 28 мамыр;

2.

• математика (алгебра) бойынша жазбаша емтихан 
(бақылау жұмысы) – 2021 жылғы 2 маусым;

3.

• орыс/ұйғыр/өзбек/тәжік тілінде оқытатын сыныптардағы қазақ тілі мен әдебиеті 
бойынша (мәтінмен жұмыс, мәтін бойынша тапсырмаларды орындау) жазбаша 
емтихан және қазақ тілінде оқытатын сыныптардағы орыс тілі мен әдебиеті бойынша 
жазбаша емтихан (мәтінмен жұмыс, мәтін бойынша тапсырмаларды орындау) – 2021 
жылғы 5 маусым.





МЕКТЕП БІТІРУШІ ТҮЛЕКТЕРДІҢ ҚОРЫТЫНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК 

ЕМТИХАНЫ

11  сынып білім алушыларының мемлекеттік бітіру 

емтихандары – 2021 жылғы 1 – 10 маусым аралығында;

ұйғыр/өзбек/тәжік тілінде оқытатын мектептер үшін қазақ тілі/орыс тілі (оқыту 
тілі), ана тілі бойынша эссе түріндегі жазбаша емтихан – 2021  
жылғы 1 маусым;

алгебра және анализ бастамалары бойынша жазбаша 
емтихан - 2021  жылғы 4 маусым;

Қазақстан тарихы бойынша тестілеу – 2021 жылғы 7 маусым;

орыс/ ұйғыр/өзбек/ тәжік тілдерінде оқытатын мектептердегі қазақ тілінен 
тестілеу және қазақ тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілінен тестілеу –
2021  жылғы 10 маусым. 



МЕКТЕП БІТІРУШІ ТҮЛЕКТЕРДІҢ ҚОРЫТЫНДЫ 

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМТИХАНЫ

• 9(10), 11(12) сыныптардың білім 
алушыларың қайта қорытынды аттестаттау 
санитарлық талаптарды сақтай отырып 
2021 жылғы 11-19 маусым аралығында 
өткізіледі.

• Білім сапасын арттыру және пандемия, шектеу 
шаралары кезеңінде жіберілген білім 
олқылықтарының орнын толтыру мақсатында ата-
аналардың немесе заңды өкілдерінің өтініші 
бойынша барлық ниет білдірген білім алушылар 
үшін оқытуды 2021 жылғы 26 мамырдан 19 
маусымға дейін жалғастыру қажет. 



БІЛІМ БЕРУ

▪

2020-2021 оқу жылын 3065 оқушы бітірді, 71 түлек 
«Алтын белгі»,  106 түлек «Үздік аттестат» 

үміткерлер

БІЛІМ БЕРУ



Түлектер саны – 3065

2020-2021 оқу жылында Сайрам ауданы бойынша жалпы 76 мектепте 

60867 оқушы білім алды.

Оқушы ҰБТ тапсыратын аудан, қаланы өз қалауы бойынша таңдайды

1641-ы (сонда 53,5 %)-ы ҰБТ тапсырады
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Тестілеу "бір тестіленуші – бір компьютер – бір
камера" принципі бойынша компьютерлермен

жабдықталған

Биыл облыста 5 аудан, қала орталығында және 

Шымкент қаласында орналасқан «USTUDY» тестілеу 

орталықтарында ҰБТ компьютерлік форматта 

өткізілуде.



Тестілеу "бір тестіленуші – бір компьютер – бір
камера" принципі бойынша компьютерлермен
жабдықталған

Биыл облыста 5 аудан, қала орталығында және 

Шымкент қаласында орналасқан «USTUDY» 

тестілеу орталықтарында ҰБТ компьютерлік 

форматта өткізілуде.



ӨТІНІШТЕРДІ 
ҚАБЫЛДАУ 

МЕРЗІМІ

Сәуір-
маусым

2021 жылғы
15 сәуірден бастап

ӨТКІЗУ 
МЕРЗІМДЕ

РІ

2021 жылғы 25 
сәуір – 30 маусым

ҰБТ өткізу мерзімі

МҮМКІНДІ
КТЕР 

САНЫ

2 мүмкіндік

ҰБТ-дағы ең жоғары нәтижесімен білім беру гранттарын тағайындау конкурсына 
қатысуға мүмкіндік беріледі 

Екі кезеңде тіркелу:
- 15-30 сәуір (1 - мүмкіндік)
- 1 мамыр – 29 маусым (2 -

мүмкіндік)

Өтініш берудің 1-ші (15.04 – 30.04) және 2-ші (1.05 –
29.06) кезеңдерінде тестілеу күндерінің барлық
диапазондарынан тест тапсыру күнін таңдау (25.04
– 30.06) қолжетімді



ҰБТ ТАПСЫРМАЛАР САНЫ 
(ТОЛЫҚ ОҚУ НЫСАНЫ НА ТАПСЫРАТЫНДАР ҮШІН)

15 • ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ

• МАТЕМАТИКАЛЫҚ 

САУАТТЫЛЫҚ

35 • 1-БЕЙІНДІК ПӘН

• 2-БЕЙІНДІК ПӘН 
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ТЕСТ 
ТАПСЫРМА
ЛАРЫ САНЫ

140
БАЛДАРЫ

20 • ОҚУ 

САУАТТЫЛЫҒЫ
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ҰБТ ТАПСЫРМАЛАР САНЫ
(ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ОҚУ НЫСАНЫ НА ТАПСЫРАТЫНДАР ҮШІН)

40
• АРНАЙЫ  ПӘН

60

ТЕСТ 
ТАПСЫРМАЛАР

Ы САНЫ

70
БАЛДАРЫ

20 • ЖАЛПЫ КӘСІПТІК  
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ҰБТ ҰЗАҚТЫҒЫ 

09:00/
14:00

ҰБТ-
ның

басталу
ы

10:00/
15:00

2-минуттық 
үзіліс

10:02/
15:02

ҰБТ-ның
жалғасуы

11:15/
16:15

12:15/
17:15

12:18/
17:18

13:00/
18:00

3-минутный 
перерыв

11:00/
16:00

15-
минуттық 

үзіліс

240 минут

13:00/
18:00

13:05/
18:05

Апелляциян
ың басталуы

13:35/
18:35

Апелляцияны
ң аяқталуы

30 минут

АПЕЛЛЯЦИЯНЫ 
ЕСЕПКЕ АЛҒАНДА 
ҰБТ-НЫҢ ЖАЛПЫ 

ҰЗАҚТЫҒЫ

270
минут



ҰБТ ҰЗАҚТЫҒЫ

• Тестілеу уақыты – 240 минут.
• Тестілеудің 60 минуты өткеннен кейін көзге арналған жаттығуларға және дене жаттығуларына арналған 2 

минут көлемінде үзіліс беріледі.

• Тестілеудің 120 минуты өткеннен кейін 15 минут көлемінде үзіліс беріледі;

• Тестілеудің 180 минуты өткеннен кейін көзге арналған жаттығуларға және дене жаттығуларына арналған 3 
минут көлемінде үзіліс беріледі.

• Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары 
топтарының түсушілеріне – 65 минут.

• Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары тобы 
бойынша білім алушы және басқа білім беру бағдарламалары тобына ауысуға 
ниет білдірген тұлғаларға – 130 минут.

• Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары 
бойынша оқуға түсушілер үшін – 120 минут (2 сағат).

• Шығармашылық дайындықты талап ететін, қысқартылған оқыту мерзімдерін 
көздейтін білім беру бағдарламаларының ұқсас бағыттарына оқуға түсушілер 
үшін – 80 минут.



ҰБТ-дағы ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН ЗАТТАР

АҚПАРАТТАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ ФУНКЦИЯСЫМЕН 
ЖАБДЫҚТАЛҒАН КЕЗ КЕЛГЕН ҰЯЛЫ БАЙЛАНЫС ҚҰРАЛДАРЫН 
(ПЕЙДЖЕР, ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОНДАР, ПЛАНШЕТТЕР)

НОУТБУКТЕР, ПЛЕЙЕРЛЕР, МОДЕМДЕР 
(МОБИЛЬДІ РОУТЕРЛЕР)

РАДИО-ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАЙЛАНЫСТЫҢ БАРЛЫҚ ТҮРЛЕРІ, 
ОНЫҢ ІШІНДЕ (WI-FI (ВАЙ-ФАЙ), BLUETOOTH (БЛЮТУЗ), DECT 
(ДЕКТ), 3G (3 ДЖИ), 4G (4 ДЖИ), 5G (5 ДЖИ)

СМАРТ САҒАТТАР, СЫМДЫ ЖӘНЕ СЫМСЫЗ 
ҚҰЛАҚҚАПТАР

ШПАРГАЛКАЛАР, ОҚУЛЫҚТАР ЖӘНЕ 
ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР

КАЛЬКУЛЯТОРЛАР
Тестілеу өткізілетін компьютердің интерфейсіндегі калькуляторларды, 
Менделеев кестесін және тұздардың ерігіштігі кестесін пайдалануға рұқсат 
етіледі



ҰЛТТЫҚ БІРЫҢҒАЙ ТЕСТІЛЕУ

ҰБТ тапсырудың 1-ші мүмкіндігіңізде тәртіп бұзған
болсаңыз, екінші мүмкіндік берілмейді;

ҰБТ тапсырудың 2-ші мүмкіндігіңізде тәртіп бұзған
болсаңыз, Сіз 1-ші мүмкіндігіңіздің нәтижесімен грант 
тағайындау конкурсына қатысу құқығынан
айырыласыз!



ҰЛТТЫҚ БІРЫҢҒАЙ ТЕСТІЛЕУ

АПЕЛЛЯЦИ

Я

❖Техникалық себептер бойынша

апелляцияға өтінішті түсуші тестілеу

кезінде береді.

❖Түсуші тест тапсырмасының шартында

дұрыс жауапты анықтауға қажетті

фрагменттің (мәтін, сызбалар, суреттер,

кестелер) жоқтығын анықтаған жағдайда

экрандағы «техникалық апелляция»

қосымшасына белгі қояды.

❖Техникалық себептерге байланысты

өтініш берген кезде бағдарлама қатені

анықтайды (скриншот жасайды).

❖Тест тапсырмаларының мазмұны

бойынша апелляция дұрыс жауап дұрыс

жауаптар кодымен сәйкес келмеген,

дұрыс жауап болмаған, бір дұрыс

жауапты таңдауға арналған тест

тапсырмаларында бірден көп дұрыс

жауап болған, тест тапсырмасы дұрыс

құрылмаған жағдайларда

қарастырылады.

❖Апелляцияға тест тапсырмаларының

мазмұны бойынша өтініш тестілеу

аяқталғаннан кейін 30 минут

аралығында беріледі.

ТЕСТ 

ТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢ 

МАЗМҰНЫ БОЙЫНША

ТЕХНИКАЛЫҚ СЕБЕП 

БОЙЫНША

Бағдарламаның тоқтап қалуымен немесе істен шығуымен

байланысты жағдай туындаған кезде міндетті түрде тиісті акт 

жасалынады.



ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ

№5 Горький ат. ОМ№92 Қарабұлақ ат. ОМ

№96 ОМ

Оқушылар үйінің балансындағы қала сыртындағы сауықтыру лагерінде 3 ай көлемінде 6 ауысымда 

жұмыс жүргізеді. Қазіргі таңда аула және ғимарат тарда ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп, аулалар 

тазаланып, қоқыстар шығарылды.   Сонымен қатар дезинфекциялық және камералық өңдеу жұмыстары 

жүргізілді. Сайрам ауданындағы қала сыртындағы лагерьдің типтік ғимаратына 1 ауысымда  300 балаға 

дейін қабылдай алады. 

13

//Аз қамтылған отбасыдан бала саны – 4679;

Қамқорлығынсыз қалған және тұл жетім  - 60;

Көпбалалы отбасыдан – 8080 оқушы;

Ерекше жағдайды талап ететін оқушы саны-

303;//



Жазғы демалыс

➢ Жалпы жазғы демалыс 

уақытында  жоспарланған бала 

саны 1800, бұның ішінде 300 бала 

ата-ана есебінен демала алады. 

Қалған оқушы 1500 бала 

ауданымыздың тұл жетім және 

ата-анасының қамқорлығынсыз 

балалар, ерекше білім қажет 

ететін оқушылар, аз қамтылған 

және көпбалалы отбасының 

балалары тегін қамтылады.
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Жазғы мектеп лагері

➢ Сайрам аудандық 

санитариялық-

эпидимеологиялық бақылау 

басқармасының қаулысына 

сәйкес Сайрам ауданының 

адами әлеуетті дамыту 

бөліміне қарасты 73 білім беру 

мекемелерінде мектеп 

жанындағы лагерлер 

тамақтанусыз демалыс 

ұйымдастыру жоспарланды.
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