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 Жалпы ережелер 

Бұл саясат  «Tamos Education» қабылдау рәсімдері мен ұйымтастыруын  қамтиды. Мұнда «Tamos 
Education» білім беру мекемесіне түскісі келетін оқушыларды қабылдау, ауыстыру мен баланы 
шығару шарттары толық сипатталған. Ережелер Қазақстан Республикасының Заңнамасының 
бастауыш және орта білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарына түсу ережелері көрсетілген 26 бабының 2 тармағына сәйкес құрылған (Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 12 қазан 2018 ж. №564 бұйрығымен бекітілген).  

TAMOS Education ұлты, ұлты, шығу тегі, діні немесе терісінің түсіне қарамастан барлық оқушылар мен 

балаларды кандидат ретінде қабылдайды. Біз барлық адамдар үшін теңдік және әртүрлілік саясатын 

ұстанамыз.  

TAMOS-тың білім беру саласындағы саясаты баланың қауіпсіз, қамқор және қолайлы ортада білім алу 

құқығын сақтауды қамтамасыз етуге бағытталған. Айырмашылықтарға қарамастан, біз барлық 

балаларымызға қамқорлық жасау міндетін жүктейміз. 

Мектепке түсуге жарамдылығын бағалау кезінде ұлты, этникалық тобы, діни діні, әлеуметтік тобы 

немесе оқушы мен оның ата-анасының тұратын жері олардың мектепке қабылдануына ешқандай 

әсер етпейді.  

 «Tamos Education» қабылдау саясаты: 

•  барлық өтініш берушілер үшін әділетті таңдау мен кезекті рәсімдерді орнатуға; 

• «Tamos Education» сеніміне сәйкес келетін үміткерлерді таңдауға; 

• жеке қасиеттері мектеп дамуына үлес қосатын үміткерлерді таңдауға; 

• мектеп ұсынған мүмкіндіктерден өзіне пайдасын ала білетін үміткерлерді таңдауға бағытталған. 

Оқу саясаты «Tamos Education» ережелері, шарттары мен талаптары, қабылдау шарттары, ата-аналар 

арасындағы келісімге сәйкес міндеттемелерді қабылдау шарттарымен дербес түрде 

тұжырымдалады. 

 

Түсу деңгейлері 

TAMOS оқу сыныптарына кірудің төрт негізгі пункті бар. Балабақша (0 сынып), бастауыш мектеп (1 

сынып), кіші орта мектеп (5 сынып) және жоғары орта мектеп (9 сынып). Сонымен қатар, біз 

оқушыларды қалған сыныптарға (2-4 сыныптар, 6-8 сыныптар, 10-12 сыныптар) қабылдай аламыз, 

егер бұл сыныптарда көп оқушы үшін орын болса және оқушылар тиісті құжаттаманы қамтамасыз 

етіп, қабылдау шарттарын, соның ішінде қабылдау тесттерін тапсыра алады. 

Бұл қабылдау пункттері орыс мектебіне, қазақ мектебіне және Кембридж мектебіне арналған.  

Тіркелу  

Балалы отбасылар - әрқашан біздің мектебіміздің сыйлы қонақтары. TAMOS оқушыларының 
күнделікті өмірі туралы айтуға әрқашан дайынбыз.  Балаларды кез-келген жаста тіркеуге болады, 
бастысы тиісті құжаттардың болуы тиіс. TAMOS бос орын болған кезде балаларды қабылдай береді. 
Болашақ оқушыны тіркеу орынға кепілдік бермейді, бірақ оны мектепке қабылдауда 
қарастыратындығына кепілдік береді.  

 

Түсушілерге жалпы талаптар: 

Мектепке қабыладу келесі шарттарда жүзеге асады:  

• TAMOS саясатында, ата-аналарға арналған анықтамада көрсетілген барлық саясатты, 

келісімшарттық міндеттер мен ережелерді ұстануға келісім беру. 

•  «Tamos Education» оқыту әдістерін, оқу жүктемесі мен жеке жұмыстарға қойылатын 

талаптарды қабылдау.  

•  «Tamos Education» оқыту бағдарламасының мазмұнын түсіну мен қабылдау.  

• Жыл бойына оқушылар келесідей шарттарда қабылданады: 
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• Баланың жасы сыныптың жас ерекшеліктеріне қыркүйекпен қыркүйекке дейін сәйкес келсе.  

• Тиісті бөлім мен деңгей үшін үміткер емтихан тапсыра алса.  

• Үміткердің бұрынғы мектебінен оқу үлгерімі мен тәртібі туралы жақсы пікірлер берілсе.  

• Сыныпта бос орындар болған жағдайда («Tamos Education» сыныпта оқушы саны мүмкін болар 

шектен асса, баланы мектепке қабылдамайды).   

 

Іріктеу процесі 

Іріктеу және қабылдау процесі 1 сәуірден басталады.  

Қазақ, орыс немесе Кембридж мектептеріне оқуға түсу шарттары келесідей: 

1) мынадай құжаттарды ұсыну: 

• Ата-аналардың ниеті туралы хат немесе өтініш; 

• Баланың медициналық картасы және медициналық паспорты; 

• Ата-анасының тұрғылықты жері туралы куәлік және мекен-жайын растау; 

• 2-ші және одан жоғары сынып жағдайында - баланың тұрақты құжаттары және 

алдыңғы мектептен алынған жазбалар; 

• Алдыңғы мектептен шыққан тиісті құжаттар, олардың кеткендігі туралы куәлік; 

• Туу туралы куәлік; 

• Алдыңғы мектептердегі керемет немесе керемет жұмыс үшін кез-келген сертификат 

немесе жеңілдіктер; 

• 2 x 3 "x" көлеміндегі фотосуреттер. 

2) таңдалған мектептің оқу тілінде оқушылармен әңгімелесу (қазақ, орыс немесе ағылшын).  

3) таңдалған курс пен сыныпқа байланысты ағылшын, қазақ, орыс тілдері, математика және 

жаратылыстану ғылымдары бойынша Tamos Education әзірлеген конкурстық түсу тестінен өту. 

4) әр сыныптағы Бос орындар саны. 

Қабылданған оқушылар санына байланысты сабаққа қатысуға рұқсат етілмеген жағдайда ата-

анасының және оқушының аты-жөні күту тізіміне қосылады. Орын пайда болған кезде оқушы мен 

ата-ана сұхбаттасуға және тестілеуге шақырылады. 

 

Арнайы сыныптар 

Қосымша физика мен математиканы тереңдете оқытатын арнайы сыныптарға қабылдау барысында 

оқушының қызығушылығы мен мүмкіндігі, тапсырылған кіру сынағындағы математика мен 

физикадан қорытындысы ескеріледі.  

 

10, 11 және 12 сыныптар 

10-12 сыныптарға түсу кезінде ата-ананың өтініші, берілген құжаттар негізінде оқушының 

қызығушылығы мен мүмкіндіктері, орта білім беру деңгейін көрсететін 9 сыныптан кейінгі 

мемлекеттік емтихан қорытындысы мен куәлігі ескерілетін болады.   

 

Мектепке қабылдаудың жалпы ақпараты 

Мектеп директорлары, қабылдау комиссиясының басшысы және қабылдау комиссиясының 
қызметкерлері қабылдау процесінде қабылдау саясатында қамтылған барлық қабылдау 
қағидаларының сақталуын қамтамасыз етуге жауапты болады. 

Келесі сыныпқа ауысатын оқушыларға семестрді аяқтау үшін қажетті академиялық деңгей сақталған 
және сынып жетекшісінің ұсыныстары сақталған және назарға алынған жағдайда қосымша 
тестілеуден өтудің қажеті жоқ.  
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Жаңа оқушылар үшін оқушының ыңғайлы болуына, мұғалімдерден, сынып жетекшілерінен, 
консультанттардан және психологтардан қолдау алуға мүмкіндік беретін екі айлық сынақ мерзімі 
қарастырылған, ал мектепте жұмысқа орналасу мүмкіндігі туралы мәселелер ата-аналармен 
талқыланады. 

оқушылар осы критерий бойынша бірінші семестр басталғаннан кейін қабылдануы мүмкін: 

• Ата-аналар оқуға түсудің жалпы талаптарымен келіседі; 

• Тиісті құжаттар қоса беріледі; 

• Жақсы академиялық нәтижелер және жақсы мінез-құлық туралы есептер; 

• Таңдалған сыныпта қол жетімділік; 

• Мектеп директорларының қалауы бойынша. 

TAMOS білім беру курстарына барлық оқуға түсу бос орындардың болуына және әр курста орын 
санына байланысты. Тіркелу, сұхбаттасу және тест нәтижелері міндетті түрде мектептегі орынға 
кепілдік бермейді, дегенмен бос орын болғандықтан мектепте орын ұсынылмаған оқушылар ата-
аналардың өтініші бойынша белгілі бір сынып үшін TAMOS Education күту тізіміне қосылады және егер 
орын қол жетімді болса, хабарланады. 

 

 «Tamos Education» ауысу 

TAMOS мектебінен оқушылар басқа мектептерге келесі жағдайларда ауыса алады:  

•  «Tamos Education» мектебі жоқ жерге көшу немесе мектепке қатынау қиындайтындай аралық 

болған кезде;  

• Бағдарламалардың басқа түрлерін іске асыратын басқа оқу орнына ауысу; 

• Денсаулық жағдайына байланысты; 

• Психологиялық, педагогикалық немесе медициналық эксперттердің кәсіби нұсқауы бойынша 

оқушы ата-анасының келісімімен оқушы жалпы білім беретін түзету мекемесіне немесе оқыту, 

тәрбиелеу, әлеуметтік бейімделу мен қоғамға бірлесудің жалғастыруға мүмкіндік беретін 

компенсаторлық оқытуға ауыстырылуы мүмкін кезде;  

• Ата-аналардың қалауынша өтініштеріне сәйкес ауысса. 

Ата-аналардың ауыстыру мақсатында 

• Оқушы ісі; 

• Оқу үлгерімі табелі немесе жазбасы;  

• Медициналық паспорт; 

• Мектептен шығуға қажет басқа да құжаттар беріледі; 

• Мектеп ақысының толық төленгенін растау. 

 

 «Tamos Education» шығару 

Оқушылар ата-аналарға арналған нұсқаулықта егжей-тегжейлі сипатталған оқушылардың тәртіп 
ережелерінде анықталған себептер бойынша TAMOS Education-дан шығарылуы мүмкін. Оларға 
жатады, бірақ олармен шектелмейді:  

• Қайталанатын бұзушылық немесе орынсыз мінез-құлық актілері;  

• Ескертулерге қарамастан, TAMOS Education айқындаған нұсқаулықтар мен мінез-құлық 
қағидаларын бірнеше рет сақтамау; 

• Қорлау; 

• Ата-аналардың немесе қамқоршылардың негізсіз әрекеті; 

• Талап етілетін академиялық деңгейді ұстамау; 

• сабақтан қайта-қайта қалу үшін, оқушы артта бағдарламадан қалып қалуы және жетіп ала 
алмау; 

• Жаман мінез-құлықтың өрескел әрекеттері; 

• Есірткі, алкоголь, қару немесе пышақ сияқты тыйым салынған заттарды пайдалану; 

• Мектеп мүлкіне айтарлықтай зиян келтіру; 

• Академиялық міндеттерді орындай алмау. 
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Мінез-құлықтың барлық мәселелері TAMOS Education оқушылардың тәртіп саясатына сәйкес 
шешіледі және оқушыны алып тастау туралы кез-келген шешім тек Бас директор мен мектеп 
директорларының қалауы бойынша қабылданады. 

Ақпаратты ашу 

Ата-аналар немесе қамқоршылары баланың денсаулығына, мүгедектігіне, оқуы немесе тәртібіне 
қатысты анық немесе күдікті жағдайларды тез арада хабарлауы керек. Егер үміткердің оқытуға 
байланысты айқын мәселесі болса (мысалы, дислекция немесе диспраксия), ата-ана тіркелуге дейін 
баланың қажеттілігін сұхбаттасу кезінде талқылау үшін алдын-ала ескерту керек.  Психолог баланы 
қарап, баланың мектепке қабылдану талаптары мен тиісінше бала қажеттіліктерін қамтамасыз етуге 
қандай қолдау көрсету керектігін талқылайды. 

Басқа елдерден үміткерлер 

«Tamos Education» басқа елдердің азаматтарын қабылдайды,бірақ Қазақстан Республикасында оқу 
визасына керекті құжаттарды алу  ата-аналарға жүктеледі.  Тіркелуден кейін ата-аналар мектепті виза 
рәсімдеу процесі туралы хабарлап тұруы керек. TAMOS виза алуға қажетті барлық орынды 
құжаттарды беруге дайын. Шетелдік оқушыларды жетектейтін ата-анасы немесе 25 жастан асқан, 
Қазақстанда тұратын, бала үшін жауапкершілікті өзіне толығымен алып, тұрғылықты мекен-жай 
беріп, төтенше жағдайлар кезінде мектеп байланыса алатындай қамқоршысы болуы тиіс.  
Қамқоршыны балаға қатысты оның міндетін анықтайтын өтінішке қол қоюын талап етеді.  

 «Tamos Education» өзінің саясаты мен ережелеріне сай келмейтін оқушыны мектепке қабылдамауға 

құқылы.  

Келісімшарт:  

Балаға мектептен орын бергеннен кейін ата-анасы әр жыл соңында созылатын жылдық 
келісімшартқа қол қоюы керек.  

 

Implemented: March 2019 

Выполнено: март 2019 г. 

Орындалды: 2019 жылдың наурыз айы 

Reviewed: July 2022 

Рассмотрен: июль 2022  

Қайта қаралды: 2022 жылдың шілде айы 

To be reviewed: July 2025 

Подлежит рассмотрению: июль 2025 

Қайта қарау: 2025 жылдың шілде айы 

 

School governor and Cambridge Director   Russian School Director 

 

 

 

Kazakh School Director     General Director 
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