
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

ГУ «Отдел образования города Семей Восточно-Казахстанской области» 

ПРИКАЗ                                
 «27» апреля 2018 год 

г. Семей                                                                                                  №80 о/д 

 

«О завершении 2017-2018 учебного года, проведении итоговой аттестации и 

организации подготовки к ЕНТ обучающихся в организациях среднего 

образования» 

В соответствии с подпунктом 14 статьи 5 Закона РК «Об образовании» от 27 июля 

2007, на основании приказа Министра образования и науки РК от 27 февраля 2018 

года №74, приказа Управления образования ВКО от 9 апреля 2018 года №189, 

приказа ГУ «Отдел образования г.Семей ВКО» №01-04/250 от 20 апреля 2018 года, а 

также в целях организованного завершения 2017-2018 учебного года, проведения 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся общеобразовательных учебных 

учреждений, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к руководству и выполнить требования приказа Министра образования 

и науки РК №74 от 27 февраля 2018 года, приказа Управления образования ВКО 

№189 от 9 апреля 2018 года, приказа ГУ «Отдел образования г.Семей ВКО» №01-

04/250 от 20 апреля 2018 года «О завершении 2017-2018 учебного года, проведении 

итоговой аттестации и организации ЕНТ обучающихся в организациях образования» 

(копии приказов прилагаются); 

2. Обеспечить завершение 2017-2018 учебного года в соответствии с 

требованиями данных приказов, «Типовыми правилами проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

организациях образования» (приказ МОН РК от 18 марта 2008 года за №125); 

3. Утвердить план мероприятий по организованному завершению 2017-2018 

учебного года (план мероприятий прилагается). Ответственность возлагается на 

зам.директора Кушакову М.Я., Пенденову Н.К., Омарову К.А.; 

4. До 12 июня 2018 года в ГУ «Отдел образования  г.Семей ВКО» предоставить 

результаты итоговой аттестации выпускников, до 30 июня 2018 года – результаты 

ЕНТ. Ответственность возлагается на зам.директора по УР Кушакову М.Я.; 

5. Выдачу аттестатов об основном среднем, об общем среднем образовании 

осуществить в соответствии с приложением 35 приказа МОН РК за №39 от 28 января 

2015 года «Об утверждении видов и форм и документов об образовании 

государственного образца и Правила их выдачи». Ответственность возлагается на 

зам.директора по УМР Пенденову Н.К.; 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ ГУ «Отдел образования г.Семей ВКО» №01-04/250 от 20 апреля 

2017 года. 

Директор КГУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 25» ГУ «Отдел образования города  

Семей ВКО»                                                                               Ж. Раймбекова  
 

 

Бұйрыкпен таныстым (с приказом ознакомлен(а): 

Күні (Дата): 

 

 



 

«Шығыс Қазақстан Облысы Семей қаласының білім  бөлімі» ММ 

«№ 25 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ 

БҰЙРЫҚ 

 «27» сәуір 2018 жыл 

 Семей қ.                                                                                                  №80 н/ж 
 

«2017-2018 оқу жылын аяқтау және орта білім беру оқу ұйымдарының білім 

алушыларын қорытынды аттестаттаудан және ҰБТ дайындауды ұйымдастыру 

туралы» 

ҚР 2007 ж. 27 шілдедегі «Білім туралы» Занының 5-бабы 14 тармақшасына, 

сондай-ақ ҚР БжҒ министрлігінің 2018 ж. 27 ақпандағы №128 бұйрығы, ШҚО білім 

басқармасының 2018 ж. 9 сәуірдегі №74 бұйрығы және «ШҚО Семей қ. білім бөлімі» 

ММ-нің 2018 ж. 20 сәуірдегі №01-04/250 бұйрығын іске асыру мақсатында 2017-2018 

оқу жылын ұйымдасқан түрде аяқтау, орта білім беретін оқу орындары білім 

алушыларының аралық және қорытынды аттестаттауын өткізу мақсатында, 

БҰЙЫРАМЫН: 
1. «2017-2018 оқу жылын аяқтау және орта білім беру ұйымдарының білім 

алушыларын қорытынды аттестаттаудан өткізу туралы» ҚР БжҒ министрінің 2018 ж. 

27 ақпандағы №74, ШҚО ББ-ның 2018 ж. 9 сәуірдегі №189 және «ШҚО Семей қ. ББ» 

ММ-нің 2018 ж. 20 сәуірдегі №01-04/250 бұйрықтарын (бұйрықтардың көшірмесі 

қоса тіркелген) басшылыққа ала отырып, талаптары орындалсын; 

2. Орта білім беру оқу ұйымдарда 2017-2018 оқу жылын аяқтауды осы 

бұйрықтардың, ҚР БжҒ министрінің 2008 ж. 18 наурыздағы №125 бұйрығымен 

бекітілген білім алушыларды қорытынды аттестаттаудың «Білім алушылардың 

үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік 

ережесінің» талаптарына сәйкес қамтамасыз етсін; 

3. 2017-2018 оқу жылының ұйымдасқан түрде аяқталуына байланысты шаралар 

жоспары бекітілсін (шаралар жоспары қоса тіркелген). Жауапкершілік директордың 

орынбасары  М.Я. Кушаковаға, Н.К. Пенденоваға, К.А. Омароваға жүктелсін. 

4. 2018 ж. 12 маусымға дейін білім алушыларды қорытынды аттестаттаудың 

нәтижелері, 30 маусымға дейін – ҰБТ қорытындысының нәтижелері тапсырылсын. 
Жауапкершілік директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары  М.Я. Кушаковаға жүктелсін; 

5. Негізгі орта білім, жалпы орта білім туралы аттестаттарды беру «Білім туралы 

мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру 

ережесін бекіту туралы» ҚР БжҒ министрінің 2015 ж. 28 қантардағы №39 

бұйрығының 35 қосымшасына сәйкес жүзеге асырылсын. Жауапкершілік директордың 

оқу-әдістемелік жөніндегі орынбасары  Н.К. Пенденоваға жүктелсін. 

6. Осы бұйрықтың орындалуының бақылауын өз жауапкершілігіме аламын.  

Негіздеме: «ШҚО Семей қ. білім бөлімі» ММ-нің 2018 жылғы 20 сәуірдегі №01-

04/250 бұйрығы. 

«ШҚО Семей қаласының білім бөлімі» ММ 

«№ 25 жалпы орта білім беретін мектеп»  

КММ директоры                                                                   Ж. Раймбекова 
 

 

 

Бұйрыкпен таныстым (с приказом ознакомлен(а): 

Күні (Дата): 

 


