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№95 кытай тили окутулуучу мектеп-гимназиясында экстернат 

таризинде жалпы орто билим алуу жөнүндө 

ЖОБО 
 

1. Жалпы жоболор 

1.1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамынын 

30.07.2013-жылы № 187-редакцияланышында 14-беренеде каралган экстернат 

таризинде жалпы орто билим алуу тартибин аныктайт. 

1.2. Экстернат таризинде жалпы билим алуу №95 кытай тили окутулуучу мектеп-

гимназиясынын Уставында көрсөтүлгөн, анда экстерндин башталгыч жалпы, негизги 

жалпы, жалпы орто билимди өз алдынча өздөштүрүп, аралык жана мамлекеттик 

жыйынтыктоочу аттестациясынан өтүшүн аныктайт. Экстерн-жалпы билим берүү 

программалырын өз алдынча өздөштүргөн, мамлекеттик аттестациядан өткөн жалпы 

билим брүү уюмунда аралык жана жыйынтыктоочу аттестациядан өтүүгө мүмкүндүк 

берилген адам. 

1.3. Башталгыч жалпы, негизги жалпы жана жалпы орто билим берүүнүн негизги жалпы 

билим берүү программалынын чегинде экстернаттык таризде жалпы билим алуу үчүн 

бирдиктүү мамлекеттик билим берүү стандарты кызмат кылат. 

1.4.Экстернат таризинде жалпы билим алууда экстерндердин жаш курак өзгөчөлүктөрү 

чектелбейт. 

1.5.Экстерндин каалоосу боюнча жалпы билим берүү уюму төлөм негизинде кошумча 

билим берүү кызматтарын көрсөтө алат. 

 

2. Экстернат таризинде жалпы билим алуу тартиби 

2.1. Экстернат таризинде билим алуу окуучулардын жана алардын ата-энелеринин  

( алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) каалоосу боюнча ишке ашырылат. 

2.2. Аралык же мемлекеттик жыйынтыктоочу аттестациядан экстернат таризинде өтүү 

жөнүндө арызы менен  жашы толгон жаран, ал эми жашы жетпегендерге ата-энеси же 

мыйзамдуу өкүлү мекеменин директоруна кайрылат.  

2.3. Арызы менен бирге жалпы билим берүү программаларын өздөштүргөндүгүн 

тастыктоочу иш кагаздар: башталгыч жалпы, негизги жалпы, жалпы орто билими тууралуу 

маалымкат; билим берүү уюмундагы аралык аттестацияжөнүндө маалымкат; көчүрүлүүчү 

классы жөнүндө маалымкат же негизги жалпы билими жөнүндөгү документ тапшырылат. 

2.4. Аралык аттестациядан өтүү үчүн арыз жазуунун мөөнөтү билим берүү уюму тарабынан 

белгиленет. Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациядан өтүү үчүн арыз берүүнүн 

мөөнөтү аттестациянын башталышына чейин үч ай мурда белгиленет. 

2.5. Экстерн таризинде аралык жана мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациядан өтүү үчүн 

арызын кабыл алган учурда билим берүү уюму экстернди, ошондой эле алардын ата-

энелерин же мыйзамдуу өкүлдөрүн бул Жобо, жалпы билим берүү уюмунун уставы,  



“Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 9,11-классынын 

бүтүрүүчүлөрүн мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясынан өткөрүүнүн тартиби 

жөнүндөгү” Жобо, окуу сабактарнын программалары менен тааныштырууга милдеттүү. 

2.6. Экстерн: 

-ар бир экзамендин алдында ( 2 окуу сабагынын өлчөмүндө) зарыл консультация алууга; 

- жалпы билим берүү уюмунун китепкана фондусунун окуу адабияттарынан пайдаланууга; 

- лабароториялык жана практикалык сабактарга катышууга; 

- ар кандай олимпиадалар менен кароо-сынактарга, тестирлөөгө катышууга укуктуу. 

2.7. Аралык жана мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациядан өтпөй калган же келбей 

калган экстерндер аралык жана жыйынтыктоочу аттестацияны бул Жобо аныктаган 

тартипте гана тапшырууга укуктуу. 

2.8. Бул Жобонун 1.4 тармагында көрсөтүлгөн окуучулар аралык жана мамлекеттик 

жыйынтыктоочу аттестациядан экстернат таризинде өтпөй калган учурда жалпы билим 

берүү программаларын өздөштүрүүнү аныкталган тартипте күндүзгү окуу түрүндө 

улантышат. 

3. Экстернди аттестициялоо 

3.1.  Аралык аттестациясын жүргүзүүнүн тартиби, таризи жана мөөнөтү жалпы билим берүү 

тармагы тарабынан белгиленет. Бутүрүүчү 9,11-класста экстерндин жылдык, аралык 

аттестациясын жүргүзүүнүн тартиби жана таризи билим берүү органынын же билим берүү 

уюмунун өтүнүчү менен мамлекеттик орган тарабынан белгиленет. 

3.2. Экстерндин мамлекеттик (жыйынтыктоочу) аттестациясы “ Кыргыз Республикасынын 

жалпы билим берүү уюмдарынын 9,11-классынын бүтүрүүчүлөрүн мамлекеттик 

жыйынтыктоочу аттестациясынан өткөрүүнүн тартиби жөнүндөгү” Жобого ылайык 

жүргүзүлөт. Чет өлкөдө эл аралык программалар боюнча билим алып жаткан же аралык 

аттестацияга жүйөлүү себептер менен катыша албай калган экстерндер үчүн аралык жана 

мамлекеттик (жыйынтыктоочу) аттестация жүргүзүүнүн кошумча мөөнөттөрү белгиленет. 

Аралык аттестацияга жүйөлүү себеби жок катышпай калган экстерндерге мектептин 

педагогикалык кеңешинин чечими менен көчүрүү экзамендерине же мамлекеттик 

жыйынтыктоочу атттестациясына кирүү укугу берилбейт. 

3.3. Аралык аттестация экстерндин жылдык жана мамлекеттик (жыйынтыктоочу) 

аттестациясына чейин өткөрүлөт. Жалпы билим берүү уюмдарында экстерндин аралык 

аттестациясы бул жалпы билим берүү уюмунда класста көркөм окуу, технология, дене 

тарбия, аскерге чейинки даярдык, профилдик, тандоо боюнча жана мектеп компоненти, 

аталган сабактардан тышкары жалпы билим берүү уюумунун базистик окуу планындагы 

сабактар боюнча өткөрүлөт. Кытай тилин тандоо экстерн тарабынан жүргүзүлөт жана 

жалпы билим берүү уюмуна кабыл алуу тууралуу арызында көрсөтүлөт. 

3.4. Жалпы билим берүү уюумунун жетекчисинин чечими менен экстердин башка билим 

берүү уюумунда сабактардан мурунку алган баалары кайра тапшырышы мүмкүн. 

3.5. Экстерндин аралык аттестациясы учурунда экзамендердин саны 12ден ашпашы керек. 

Аралык жана мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясы бир эле окуу жылынын ичинде 

өткөрүлүшү мүмкүн, бирок алардын мөөнөттөрү бири-бирине дал келбеши керек. 

3.6. Экстерндин аралык жана мамлекеттик (жыйынтыктоочу) аттестациясы экзамендик 

комиссиянын бардык мүчөлөрү тарабынан кол коюлган жана жалпы билим берүү уюмунун 

жетекчиси бекиткен экзамендик протоколдордо “экстернат” деп белгилениши керек. 

Протоколдорго экзамендин жазма материалдары тиркелет. 

3.7. Көчүрүү классынын толук курсу үчүн көчүрүү классынын аралык аттестациясын жана 

көчүрүү экзамендерин ийгиликтүү тапшырган экстерндер мектептин педагогикалык 

кеңшинин чечиминин негизинде белгиленген тапртипте кийинки класска көчүрүлөт. 



3.8. Аралык аттестациядан өткөн жана мамлекеттик (жыйынтыктоочу) аттестациясын 

тапшырбаган экстерндерге аралык аттетациясын тапшыргандыгы тууралуу белгиленген 

таптипте маалымкат берилет.  

3.9. Мамлекеттик (жыйынтыктоочу) аттестациясынан өткөн экстерндерге негизги жалпы 

же орто билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү документ берилет. Билими тууралуу 

документке “экстернат” деген белги коюлат. Экстерндин билими тууралуу документи 

жалпы билим берүү китебинде “экстернат” деген белги менен катталат.  

3.10. Аралык жылдык жана мамлекеттик (жыйынтыктоочу) аттестациясынан өтпөгөн 

экстерндер белгиленген тартипте жалпы билим берүү уюмунда күндүзгү окуу таризинде 

окуусун улантат. 

3.11. Жалпы билим берүү уюмунун педагогикалык кеңештерини пртоколдору жазылган 

китепте экстерндердин аралык жана мамлекеттик (жыйынтыктоочу) аттестациясынын 

жыйынтыктары жазылат, “экстернат” деген белги коюлат, экзамендик комиссиянын 

бардык мүчөлөү тарабынан кол коюлат жана жалпы билим берүү уюмунун жектекчиси 

бекитет. Протоколго экзамендин жазма материалдары тиркелет. Жумушчу комиссия 

тарабынан 9, 11-классынын бүтүрүүчүлөрүнө жыйынтыктоочу мамлекеттик 

аттестациясына кирүү укугун берүү жылдык жыйынтыктоочу аттестациянын жыйынтыгы 

боюнча каралат. 

3.12. Бала кезинен майып катарында жөлөк пул алуучу майып балдар, жетим балдар жана 

үй бүлөлүк балдар үйлөрүндө (асырап алган үй бүлөлөрдө) тарбияланып жаткан балдар, 

көп балалуу жана айына бир жолу жөлөк пул алуучу үй бүлөлөр ( мындай үй бүлөлөр 

мамлекеттик органдар тарабынан аныкталат) жана Крыгыз Республикасынын мыйзамы 

тарабынан белгиленген кепилдиктерди алууга укук берүүчү күбөлүктөрү бар ата-энелердин 

(мыйзамдуу өкүлдөрдүн) окуучу балдары ( тарбиялануучулары) 9,11-класстын аралык жана 

мамлекеттик аттестациясын экстернат таризинде билим алган жалпы билим берүү уюмунда 

тапшырат. Жогоруда аталган адамдардын категориясын тастыктаган документтердин 

көчүрмөлөрү жана жалпы билим берүү уюумдарынын тиешелүү өтүнүч каттары 

министрликке жиберилет.  

3.13. Жалпы билим берүү уюумдарынын көчүрүүчү жана бүтүрүүчү класстарында экстерн 

таризинде окуп жаткандар бардык окуу сабактарынан жылдык баалары бар болсо дайыма 

иштөөчү медициналык комиссиянын бүтүмүнүн негизинде жана жалпы билим берүү 

уюумдарынын педагогикалык кеңештеринин чечимдери менен аралык жана мамлекеттик 

(жыйынтыктоочу) аттетациясынан бошотулат. Окуп жаткандарды аралык жана 

мамлекеттик (жыйынтыктоочу) аттетациясынан бошотуу Кыргыз Республикасынын 

Саламаттыкты сактоо министрлигинин 2005-жылдынг 17-мартында кабыл алынган №97-

буйругунун жана Кыргаз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2005-

жылдын 17-мартында кабыл алынган №116/1-буйругунун негизинде жүргүзүлөт. 

3.14. Арыздарды каттоо журналы, экстерндерди кабыл алуу тууралуу буйруктар, “экстерн” 

белгиси коюлган класстык журналдар, педагогикалык кеңештердин протоколдору, 

ошондой эле аралык жана мамлекеттик (жыйынтыктоочу) аттетациясынын протоколдору, 

жазуу жана ооз эки экзамендеринин жыйынтыктары көрсөтүлгөн тизмелер, тиешелүү 

аттестациялык материалдар орнотулган тартипте жалпы билим берүү уюмдарында 

сакталат. 

13.15. Экстерндердин аралык (1,1-жарым жылдыгы үчүн), жылдык жана мамлекеттик 

(жыйынтыктоочу) аттестацитясына көзөмөл кылуу жана билими тууралуу документ берүү 

жалпы билим берүү уюмунун жетекчиси тарабынан жүргүзүлөт. 

 



4. Экстернаттын жылдык аралык аттестациясын өткөрүү жана анын жыйынтыгын 

чыгаруу 

4.1. Экстерндердин жылдык аралык аттестациясы Улуттук тестирлөө борборунун 

Жобосунун талаптарына ылайык жүргүзүлөт. 

4.2.  Жылдык аралык тестирлөө сынагына министрликтин буйругуна менен бекитилген 

экстерн гана киргизилет. Жылдык аралык аттетациясына чыгарылган сабактардын саны, 

өтүү орду жана мөөнөтү министирликтин буйругу менен белгиленет. 9,11-классынын 

экстерн окуучуларын тестирлөөдө ар бир сабакка 1 саат берилип, 9,11-класстары үчүн 

тестирлөө 1 күн ичинде өткөрүлөт. Жылдык аралык аттестациясына кирүү укугу өзү менен 

кошо туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорту, окуган мектебинен сүрөтү бар 

маалымкат аркылуу киргизилет. 

4.3 Тест сынагына кечигип келген окуучулар тест тапшырмаларын аткаруу үчүн калган 

убакыттын чегинде гана киргизилиши мүмкүн. 

4.4. Тестирлөөңүн жыйынтыгы Улуттук тестирлөө борборунда иштелип чыгып, жумушчу 

комиссия тарабынан каралат жана министрликтин буйругу менен бекитилет. 

4.5. Жылдык аралык аттестауиясынын бекитилген жыйынтыгы билим берүү органдарына, 

билим берүү уюмдарына жиберилет.  

 

 


