
«РФММ» КеАҚ басқармасы  
шешімімен бекітілген 

2022 жылғы 28 желтоқсанындағы № 35 хаттама 
(09.02.2022 ж. өзгертулер енгізілген N 3 хаттама 

18.02.2020 ж, өзгертулер енгізілген № 3 хаттама) 
 

2023-2024 оқу жылдарында «РФММ» КеАҚ филиалдарында 7, 8-сыныптарда 
білім алу үшін оқу грантын тағайындауға байқау арқылы іріктеу ережесі 

 
1. Жалпы ережелер 

 
1.1. Білім беру грантын тағайындауға байқау ұйымдастыру және өткізу қағидалары 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына, «Республикалық физика-математика 
мектебі» коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғысына сәйкес әзірленген. (бұдан 
әрі – РФММ), филиалдар туралы ережені бекітеді және білім беру грантын тағайындауға 
үміткерлерді іріктеуді ұйымдастыру және өткізу тәртібін айқындайды. 

1.2. Осы Қағидаларда мынадай анықтамалар пайдаланылады: 
үміткерлер – орта білім беру ұйымдарында оқитын және РФММ 7, 8-сыныптарында 

білім алуға үміткер Қазақстан Республикасының азаматтары; 
қабылдау комиссиясы – байқау арқылы іріктеуді ұйымдастыру, өткізу және 

құжаттарды қабылдау жөніндегі комиссия; 
онлайн сауалнама – қабылдау комиссиясы бекіткен, қабылдау комиссиясының 

интернет-ресурсында (www.admissions.fizmat.kz) онлайн тіркеу кезінде толтырылатын 
сауалнама нысаны; 

өтiнiш берушiнiң заңды өкiлi - ата-аналар, асырап алушылар, қорғаншы, патронат 
тәрбиешi, асырап алушы ата-аналар, оларды алмастыратын, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес қамқорлық жасайтын, оқытатын, тәрбиелейтiн, баланың құқықтары 
мен мүдделерін қорғауғайтын басқа да тұлғалар; 

резервтік тізім – 1 (бір) тоқсан ішінде жарамды бос орындарға қабылдауға 
үміткерлердің тізімі. 

  1.3. Құжаттарды қабылдау және үміткерлерді байқау арқылы іріктеуді ұйымдастыру 
үшін «РФММ» КеАҚ Басқарма төрағасының бұйрығымен педагог қызметкерлер 
құрамының, әкімшілік-басқару және оқу-тәрбиені қамтамасыз ету қызметкерлерінен 
қабылдау комиссиясы құрылады. Басқа жағдайлар шығу бойынша да комиссия құрылады. 

 
2. Конкурсқа қатысуға тіркелу тәртібі 

 
2.1.Байқау арқылы іріктеуден сәтті өткен үміткерлерді тіркеу, іріктеу және құжаттарды 

қабылдау орындары мен мерзімі РФММ Басқармасының шешімімен белгіленеді және 
www.admissions.fizmat.kz сайтында жарияланады. 

2.2. РФММ-ға түсу үшін Байқау арқылы іріктеуге қатысу үшін өтініш беруші немесе 
заңды өкіл www.admissions.fizmat.kz сайтында онлайн тіркелуі керек. 

2.3. Онлайн тіркеуді аяқтаған кезде өтініш берушінің жеке деректері туу туралы 
куәліктегі / төлқұжаттағы деректерге сәйкес көрсетілуі керек. 

2.4. Өтініш берушінің фотосуреті онлайн өтінімді толтыру кезінде көрсетілген 
талаптарға сай болуы керек. Олай болмаған жағдайда талапкер қабылдау емтиханын 
тапсыруға жіберілмейді. 



2.5. Мектептен алынған анықтамада талапкер оқитын мектеп туралы толық ақпарат 
болуы, талапкердің анық суреті, мектеп директорының мөрі мен қолы болуы керек. 

2.6. www.admissions.fizmat.kz сайтында көрсетілген мерзімде онлайн тіркелуден 
өтпеген талапкерлер қабылдау емтиханына жіберілмейді. 

2.7. Қабылдау емтиханының нәтижелері www.admissions.fizmat.kz сайтында келесі 
форматта жарияланады: талапкердің жеке коды (заңды өкілдің электрондық поштасына 
жіберіледі), балл, комиссияның іріктеу шешімі. 

2.8. Байқау іріктеуіге қатысуға және білім беру грантына өтініш беруге Қазақстан 
Республикасының азаматтары ғана құқылы. 

 
3. Байқау өткізу шарттары 

  
3.1. Гранттарды тағайындау үшін РФММ оқуға байқау өткізіледі: 7-сынып үшін – 

математика және логикадан түсу емтиханы; 8- сыныптар үшін – алгебра, геометрия, 
физикадан кешенді тестілеу. 

3.2. Қабылдау комиссиясы белгілейтін байқау арқылы іріктеу шарттары барлық өтініш 
берушілер үшін бірдей. 

 
4. Байқауда үміткердің өзін-өзі ұстау ережесі 

 

4.1. Талапкер емтихан тапсыратын жерге белгіленген уақытта кешікпей келеді. 
4.2. Өтініш беруші өзін тәртіпті ұстайды және комиссияның жауапты мүшесінің 

түсініктемелерін мұқият тыңдайды. 
4.3. Бір жерден екінші жерге көшуге, тапсырмалары бар парақтармен алмасуға, алдауға, 

ұялы телефондарды пайдалануға болмайды 
4.4. Ережелер бұзылған жағдайда және емтихан тапсыру кезінде талапкерде көшірме 

парақтары, оқу-әдістемелік әдебиеттері, ұялы телефондары анықталса, талапкер оқу 
залынан шығарылады, ал тестілеу нәтижелері жойылады. Оқиға тексеріледі. 

4.5. Өтініш беруші комиссияның жауапты мүшесінің рұқсатымен ғана ғимараттан шыға 
алады. 

5. Байқау өткізу тәртібі 
 

5.1. 7-сыныпта оқуға түсушілер үшін қабылдау емтиханы математика және логика 
бойынша бірнеше таңдау жауаптарымен тестілеу форматында өткізіледі. Барлығы – 50 
(елу) тапсырма. 

5.2. 8-сыныпта оқуға түсуге үміткерлерге арналған қабылдау емтиханы алгебра, 
геометрия және физика бойынша көп таңдаулы кешенді тесттен тұрады. Барлығы 50 
тапсырма, алгебра мен геометриядан 35 (отыз бес), физикадан 15 (он бес) тапсырма бар. 

5.3. Қабылдау емтиханын тапсыруға бөлінген уақыт – 2 сағат (120 минут). 
5.4. Байқауға бөлінген уақытта емтихан материалдарын тарату және талапкердің 

аудиторияда өзін-өзі ұстау ережелерін түсіндіру уақыты есепке алынбайды. 
5.5. Талапкерге кітап-сауалнама, жауаптар парағы және жауаптар парағының көшірмесі 

беріледі. Өтініш беруші сауалнама кітапшасында барлық қажетті есептеулерді жүргізеді, 
дұрыс жауаптарды жауап парағына енгізеді және оны өзімен бірге алып жүретін жауап 
парағының көшірмесіне жазып алады. Жауап парағының көшірмесі нәтижелерді дұрыс 
жауап кодтарымен салыстыру үшін ғана қызмет етеді және заңды күші жоқ. 

5.6. Дұрыс жауаптардың кодтары қабылдау емтиханы аяқталғаннан кейін 24 сағат 
ішінде РФММ қабылдау комиссиясының www.admissions.fizmat.kz сайтында жарияланады. 



5.7. Сынақ нәтижелерін тексеру және бағалау автоматтандырылған компьютерлік 
өңдеу әдісімен жүзеге асырылады. 

5.8. Тестілеу нәтижелерін тексеру кезінде нәтижелер талапкердің жауап парағынан 
қарастырылады. Сауалнама кітапшасында белгіленген жауаптар есепке алынбайды. 

5.9. Тестілеу нәтижелерін тексеру кезінде жауап парағын толтыру бойынша 
нұсқаулыққа сәйкес баға қойылғандары ғана дұрыс жауаптар болып саналады. 

5.10. Байқау нәтижелері тестілеу аяқталғаннан кейін 14 (он төрт) жұмыс күнінен 
кешіктірілмей жарияланады және www.admissions.fizmat.kz интернет-ресурсында 
орналастырылады. 

5.11.  Байқау арқылы іріктеу нәтижелері бойынша апелляция жоқ. 
 

6. Тіркеу тәртібі 
 

6.1. Білім беру грантын тағайындауға қабылданатын үміткерлердің тізімін қабылдау 
комиссиясының хаттамасы негізінде «РФММ» КеАҚ Басқарма төрағасы бекітеді. 

6.2. «РФММ» КеАҚ филиалына оқуға қабылдау грантты тағайындау жөніндегі 
қабылдау комиссиясының хаттамасы, талапкердің заңды өкілінің өтініші және оқуға түсуге 
білім беру қызметтерін көрсету келісім-шарт негізінде мектеп директорының бұйрығымен 
ресімделеді. 

6.3. Жәутіков атындағы ашық қалалық олимпиаданың жеңімпаздары (1-дәрежелі 
диплом); республикалық жасөспірімдер олимпиадасының финалдық кезеңінің 
жеңімпаздары мен жүлдегерлері (I, II, III дәрежелі диплом); математикадан (ағымдағы оқу 
жылы) республикалық Эйлер олимпиадасының жеңімпаздары (1-дәрежелі диплом), 6-
сынып (пәндер) оқушыларына арналған мектеп оқушыларының республикалық 
олимпиадасының жеңімпаздары мен жүлдегерлері (I, II, III дәрежелі дипломдар) : 
математика, жаратылыстану); математика, физика және информатика пәндері бойынша 
халықаралық Жәутіков олимпиадасының жеңімпаздары; математика, физика, 
информатика, химия, биология, география пәндері бойынша республикалық олимпиада 
жеңімпаздары; Халықаралық олимпиада жеңімпаздары (IBO, IMO, IOI, IChO, IPhO, IPO, 
IOAA, ILO, IGEO, EGMO) «РФММ» КеАҚ филиалдарына байқаудан тыс қабылданды. 

6.4. 6.3-тармақта көрсетілген олимпиада жеңімпаздары/жүлдегерлері жеке істерді 
қабылдау үшін белгіленген мерзімде қабылдау комиссиясына растайтын құжаттарды 
ұсынады. 

6.5. Қабылдау емтихандарының нәтижелері жарияланғаннан кейін конкурстан сәтті 
өткен талапкерлердің заңды өкілдері белгіленген мерзімде (байқау нәтижелері 
жарияланғаннан кейін 10 күн өткен соң) мектепке келесі құжаттарды ұсынады: 

1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша оқуға қабылдау туралы өтініш; 
2) ЖСН/төлқұжатпен туу туралы куәліктің көшірмесі; 
3) ЖСН көрсетілген заңды өкілдің жеке куәлігінің көшірмесі; 
4) 086/у нысанындағы медициналық анықтама (денсаулық төлқұжаты) және 063 

нысандағы медициналық анықтама (вакцинация төлқұжаты); 
5) талапкердің өткен оқу жылдарындағы есеп карточкаларының түпнұсқалары; 
7) ҚР ММ бекітілген оқушының жеке ісі; 
8) оқушының 3х4 өлшемдегі фотосуреттері – 2 дана. 
6.6. Осы Ереженің 6.5-тармағында көрсетілген барлық қоса берілген құжаттар көк түсті 

пластик папкаға салынып, мектепке тапсырылған кезде беріледі. 
6.7. Құжаттарды қабылдаудан бас тартуға мыналар негіз болуы мүмкін: 



1) оқуға қабылдау туралы өтінішті белгіленген мерзімнен кешіктіріп беру; 
2) 5.5-тармақта тізімдегі көрсетілген құжаттардың толық  ұсынылмауы, сондай-ақ 

ақпараттың дұрыс берілмеуі. 
 

7. Үміткерлердің резервтік тізімін қалыптастыру тәртібі 
және резервтік тізімнен үміткерлерді РФММ-ға тіркеу 

 
7.1. Байқау нәтижелері бойынша қабылдау комиссиясы білім беру грантына түсу үшін 

жеткілікті балл жинамаған, бірақ қабылдау комиссиясы белгілеген шекті деңгейден асатын 
нәтижесі бар үміткерлердің резервтік тізімін қалыптастырады. 

7.2. Қабылдау емтихандарының нәтижелері тиісті оқу жылының екінші тоқсанының 
басына дейін жарамды. 

   
8. Форс-мажор жағдайлары 

 
8.1. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде байқау арқылы іріктеуді өткізу мерзімі 

«РФММ» КеАҚ Басқармасының шешімімен өзгертілуі мүмкін. 
8.2. Форс-мажорлық жағдайлар деп: жер сілкінісі, өрт, су тасқыны, ереуіл, эпидемия, 

пандемия, жарылыстар, соғыс қимылдары және басқа да табиғи апаттар есептеледі. 
 

9. Қорытынды ережелер 
 

9.1. Байқау арқылы іріктеуден өткен және білім беру грантын алған үміткердің заңды 
өкілі құжаттарды тапсырғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде «РФММ» КеАҚ 
Басқармасы бекіткен нысан бойынша білім беру қызметін көрсету туралы шарт жасайды. 

9.2 Үміткерлер мен олардың ата-аналары (заңды өкілдері) «РФММ» КМҚ филиалы 
туралы Ережемен, РФМЖ Ішкі ережелерімен, сондай-ақ мектептің 
https://fizmat.kz.сайтында оқу процесін ұйымдастыруды реттейтін басқа да құжаттармен 
танысуы қажет.  

9.3. Осы Ережемен реттелмеген мәселелерді бекітілген нормативтік құқықтық 
актілерге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес «РФММ» 
КеАҚ Басқармасы шешеді. 

9.4 Осы Ережеге «РФММ» КеАҚ Басқармасының шешімімен өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілуі мүмкін. 

 
 
 


