
Каралды:                                                                                                    Бекитилди: 

КТО №95 МГ                                                                                        КТО №95 МГ 

Пед. кеңешмесинин                                                                                   директору 

2022-ж « 09 » ноябрь                                                        ______Сардарбекова А.К.   

                                                                                               2022-ж « 09 » ноябрь                                                                       

 

Окуучуларды көчүрүү жана ич аралык аттестация жөнүндө жобо 

1.Жалпы жоболор  

1.1.Бул Жобо КР “Билим жөнүндө” законунун негизинде иштелип чыккан. Жалпы билим 

берүү мекемелеринин жобосу, мектеп Уставы менен жана актылар окуучулардын 

аттестациясынын мазмунун ирээтүүлүгүн билдирет. 

1.2.Кезектеги ич аралык аттестациясынын максаттары: 

 -Окуучулардын социалдык коргоосун камсыз кылуу, санитардык эрежелердин жана 

адамдык кадырын сыйлоо; 

-Предмет боюнча окуу планынын эң керектүү компоненти,алардын практикалык 

ыкмаларынын,билиминин деңгээлин жоюу; 

-КР билим берүү стандартынын талаптарына бул деңгээлдиндин дал келүүсү; 

-Окуу предметтеринин өтүлүшүн, окуу программаларынын календардык-тематикалык  

графигинин аткарылышын көзөмөлдөө . 

1.3.Ич ара аттестация 2-8-класстарда өткөрүлөт. 

1.4.Ич ара аттестация экиге бөлүнөт: 

      -кезектеги-окуучулардын сабактык,чейректик(жарым жылдык)жыйынтыгын баалоо. 

      -жылдык –тестирлөө,аңгеме,жазуу иштеринин жыйынтыгы. 

2.Окуучулардык кезектеги аттестациясы 

2.1.Кезектеги аттестацияга бардык класстардын окуучулары катышат. 

2.2.Окуучулардын кезектеги жетишүүсүн текшерүү мугалимдер менен             жүргүзүлөт.  

“Бал системасы жөнүндө”жобо жана аттестацияны өткөрүү формасы,тартиби  мектептин 

Уставынын негизинде 

2.3.1-класстардын  аттестациясы баа коюлбаган түрүндө жүргүзүлөт. 

2.4.Аттестациянын формасын мугалим өзү аныктайт -окуучулардын континентин эске 

алып,окуу технологиясын пайдаланып.                                                                            

2.5.Жеке окуу планы менен окуган  окуучулар планга киргизилген предметтерден 

аттестация берилет. 



2.6.Санаториялык мектептерде, реабилитациялык билим берүү мекемелеринде окуган 

окуучулар ошол жактан өтүшөт. 

2.7.Окуучулардын чейректик баасы жазуу иштеринин (негизинде) жана оозеки 

жооптордун негизинде коюлат. 

2.8.1,2,3 чейректин баасын жакшыртуу максатында 5-9-класстарга окуу планнын ар бир 

предмети боюнча чейректин бүтөөрүнө эки жума калганда чейректик баалар коюлат. 

2.9. 2,3  окуу убактысын калтырган окуучулар мугалимдин тандоосу менен аттестациядан 

өтүшөт. 

3.Ич аралык (жылдык) окуунун аттестациясы  

3.1.Бул аттестацияга бардык класстын окуучулары катышат. 

3.2.Ич ара аттестация жазуу жана оозеки формаларында өткөрүлөт. 

3.3.Окуу жылдын теңин себептүү калтырган окуучу педсоветтин чечими менен 

аттестацияга катышпайт. 

3.4.Медициналык мекемеден справкасы бар инвалид балдар аттестациядан бошотулат. 

3.5.Кезектеги аттестациядан педсоветтин чечими менен төмөнкү окуучулар бошотулат. 

    -Бардык предметти «5» деген баага окугандар; 

   -Сборный командаларга,олимпиадаларга барган окуучулар, спорттук мелдештерге, 

конкурстарга катышкандар; 

   -Чет өлкөгө кетүүчүлөр; 

   -Ден соолугуна байланыштуу; 

   -Узак убакыт санаторияда дарылангандар; 

   -Дарылануу-профилактикалык мекемелерде төрт айдан ашык убакыт болгондор; 

3.6.Бошотулгандардын тизмеси мектеп директорунун чемими менен бекитилет. 

3.7.Педсоветтин чечими менен айрым окуучуларга жазуу иштери оозеки түрүндө 

өткөрүлөт. 

3.8.Окуу предметтеринен  жылдын баасынан “2” алгандар аттестациядан өтүүгө 

милдеттүү. 

3.9.Кезектеги аттестацинын жүгүртмөсү, аттестациялык комиссиянын  

жүгүртмөсү,аттестациялык комиссиянын курамы,консультациялардын графиги 

мугалимге,ата-энелерге эки жума мурун айтылат. 

3.10.2-8-класстарга жылдык баалар коюлат.                                                                                  

3.11.Жазуу иштеринин текстти,экзамендики,оозеки экзамендин билети мугалимдер менен 



даярдалып,метод бирикмелерде бекитилет.Экзамендик материалдар  эки жума мурун 

аттестацияга чейин окуу иштери боюнча директордун орун басарына берилет. 

3.12.Көчүрүү экзамендерин сабак берген мугалим ассистенти менен алат.Аттестациялык 

комиссиянын курамы директордун чечими менен бекитилет. 

3.13.Аттестациянын жыйынтыгы беш баллдуу системада бааланат.Баалар экзамендин 

протоколуна  түшүрүлөт. 

          -Оозеки –өткөрүлгөн күнү; 

          -Жазуу иштери-кийинки экзаменге чейин; 

          -Экзамендин баалары класстык журналга коюлат; 

3.14.Биринчи экзаменде “2” алгандар кийинки экзаменге чейин кайрадан тапшырат. 

3.15.Чейректик,жылдык баалар каникулга эки үч күн калганда коюлат.Аттестациянын 

жыйынтыгын,педсоветтин чечими клас жетекчилер окуучуга,ата-энелерге жеткирет.  “2” 

алгандарга-тааныштым деп кол койдурулат.Жаңы  билдирүү окуучунун делосунда 

сакталат. 

3.16.Эгерде окуучу же ата-энеси коюлган баага макул болбосо директордун буйругунун 

негизинде кайра тапшырат. 

3.17.Эгерде окуучу же ата-энеси коюлган баага макул болбосо директордун буйругунун 

негизинде кайра тапшырат. 

4.Билим берүү мекемелеринде кезектеги аттестациянын жыйынтыгын иш  

кагаздарын даярдоо    

4.1.Аттестациянын жыйынтыгы берилген сабак боюнча класстык журналда өзүнчө 

графага коюла.Жыйынтык бааларынын жыйынтыгы менен 25-майга чейин коюлушу 

керек. 

4.2.Окуучунун аттестациядан “2”алгандыгы тууралуу,ошол класста кайра окушуна же 

шарттуу түрдө көчүшүн ата-энелерге өз убагында жазуу түрүндө билдирүү 

берилет.Билдирүүнүн көчүрмөсү ата-энелердин колу менен окуучунун делосунда 

сакталат. 

4.3.Окуучулардын аттестациясынан алынган жазуу иштери, оозеки жоопторунун 

протоколу билим берүү мекемелеринин делосуна бир жыл сакталат. 

5.Кезектеги аттестацияга даярдануу,өткөрүү жана бүтүрүү мезгилинде билим берүү 

мекемелеринде администрациянын милдеттери. 

5.1.Окучулардын аттестацияга даярдануу учурунда мектеп администрациясы 

аттестациянын заседаниесинде. 

              -Баа коюу системасын (жыйынтыгы боюнча) талкулоо өткөрүлөт; 



             -Бардык катышкан мугалимдерге аттестациядан өтүүчү предметтер, өтүү 

убактысы,өтүү формалары айтылат; 

              - Окуу предметтери боюнча комиссиянын составы түзүлөт; 

              -Аттестациялык материалдын экспертизасы уюштурулат; 

              -Аттестацияга даярданууда окучуларга консультациялык жардам берилет; 

5.2.Аттестация бүткөнгө мектеп  администрациясы метод бирикменин  заседаниясына  

аттестациянын жыйынтыгы  талкуулайт. 

6.Окуучуларды көчүрүү 

6.1.Кийинки класска көчүрүү педсоветтин чечими менен өткөрүлөт.Окуу программасын 

өздөштөштүргөн окуучулар кийинки класска көчүрүлөт.2-8-класстардын окуучулары 

аттестациянын жыйынтыгыменен көчүрүлөт. 

6.2.Башталгыч жана негизги билим берүү этабындагылар бир асабактан жыл ичинде 

карызы барлар кийинки класска шарттуу түрдө көчүрүлөт.Карызы барлар кийинки окуу 

жылы башталганга чейин жоюшу керек. 

6.3.Эки же көп сабактан жетишпегендер,шарттуу көчүрүлгүн,карыздарын 

тапшырбагандар педсоветтин чечими менен ата-энелердин катышуусу менен классына 

калтырылат. 

 Окуу программасын өздөштүрбөгөндөр кийинки класска көчүрүлбөйт 

      

 


