
 
Құрметті ата-аналар,  
Сіздерді келе жатқан жаңа оқу жылымен құттықтаймыз! Жаңа оқу жылы қарсаңында  
назарларыңызға келесі ақпаратты ұсынамыз:  
Әр студент 31 тамызға дейін берілген тізімге сәйкес мектеп оқу құралдарымен қамтамасыз 
етілуі тиіс. Тізімдегі оқу құралдарының қайсыбірінің студент қолында болмауы оқу 
процесінің тиімді жүруіне нұқсан келтіреді. Сабаққа дайындықтың болмауы (тіпті жекелей) 
Тәртіп саясатын бұзу ретінде қарастырылады. Бұдан басқа, студенттерге ұялы 
телефонның «калькулятор» қызметін пайдалануға тыйым салынады.  
Әр сабақ үстінде студенттің қолында қаламсап, қарындаш, сызғыш, өшіргіш ( 
өшіруге арналған резіңке) болуы тиіс.  

Математика 
 А5 форматты, торкөзді,  12 бетті жазба дәптері – 2 дана 

 А4 форматты, торкөзді,  қалың жазба дәптері – 2 дана 

 Қаламсап  

 Қарындаш  

 Өшіргіш  

 Калькулятор (ғылыми есептеулер үшін)  

 Циркуль 

 Сызғыш 15 см. (30 см. дұрыстау болады)  

 Файлды бума  

 Транспортир 

 Блокнот (черновик) 

 Ұштағыш 

 Түрлі-түсті қарындаштар жиынтығы  

 

Негізгі тіл (А)  
 А4 форматты,  сызық жол дәптер (әдебиет) - 2 дана 

 Файлдық бума ( кем дегенде 40 парақты)  

 Пластик бума 

 Құрғақ желім  

 Маркер  

 Қайшы  

 Түрлі-түсті қарындаштар мен қаламсаптар  

 Жай қарындаш және ұштағыш  

 USB флешкасы  
 

Шет тілі (B)  
 Торкөзді,  48 бетті жазба дәптері – 2 дана 

 А5 форматты,  торкөзді,  12 бетті жазба дәптері – 2 дана  

 Файлдық бума (60 парақты) 

 Түрлі-түсті қағаз  

 Желім / маркерлер  

 Қайшы  

 Түрлі-түсті қарындаштар, жай қарындаштар 



 Өшіргіш  

 USB флешкасы  
  
 

Жаратылыстану ғылымдары 
 Түрлі-түсті қарындаштар  

 Әр пәнге арналған А4 форматты, торкөзді жазба дәптері – 2 дана (жаратылыстану 
ғылымы, химия, биология, физика) 

 Калькулятор (ғылыми есептеулер үшін)  

 Жұмысқа арналған бума (папка)  

 Қайшы  

 Құрғақ желім  

 Транспортир  

 Мұрағаттық бума (архивная папка)  
 

Дене шынықтыру  
 Футболка  

 Спорттық костюм немесе шорты  

 Шұлық (носки)  

 Спорттық аяқ киім (кросовки, кеды)  
 

Жүзу  
 Медициналық анықтама  

 Жүзу киімі (Купальник, плавки)  

 Кеды  

 Жүзу көзілдірігі  

 Жүзу бас киімі  

 Сүлгі  

 Гигиена заттары  
 

Информатика  
 Флешка  

 Дәптер  

 Бума (Папка)  
 

Гуманитарлық ғылымдар - 6-9 сыныптар  
Орыс тілінде оқитын сыныптар  
 1 Гб флешка  

 А5 форматты, торкөзді қалың жазба дәптері – 1 дана (Қазақстан тарихы пәні бойынша) 

 Ішінде қалтасы (бөлімі) бар 2 бума (папка)  

 2 маркер  

 Түрлі-түсті қарындаштар жиынтығы (12 қарындаш)  

 Фломастерлер  

 Қайшы  
 Құрғақ желім (1 дана.)  



 Түзеткіш (корректор/замазка)  

 Степлер  
 
 

Тарих - 11, 12 сыныптары  
 А4 форматты, торкөзді қалың жазба дәптері – 2 дана 

 Маркерлер, түрлі-түсті қарындаштар   

 Флешка (1 дана)  

 А4 форматты парақтарға арналған файлды бума (папка) – 2 дана 
 

Экономика және бизнес, менеджмент - 11, 12 сыныптар  
 Доға қысқышты тігілмелі бума (скоросшиватель с арочным зажимом) (әр пәнге - 1 дана)  

 А4 форматты жазба блокноты (сызық жол)  

 Файл парағы (бөлгішімен) - 1 орам 

 Сызғыш  

 Қара, сиякөк және қызыл түсті қаламсаптар  
 

Драма  
 Маркерлер  

 Бумалар (папки)  

 Дәптерлер  
 
Ынтымақтастық үшін алғыс білдіреміз.  
Құрметпен  
Директордың орта мектеп бойынша орынбасары  
Джеймс Лосчутс 


