
                                               Бо ќарори мушовараи Вазорати  

                                      маориф ва илми Љумњурии             

                                                          Тољикистон  аз «30»марти соли 2017,  

                                   №3/12 тасдиќ карда шуд 

 

ТАРТИБИ 

ќабули хонандагон ба зинаи сеюми тањсил (синфи 10)-и муассисањои 

тањсилоти миёнаи умумии шањри Душанбе. 

 

1.МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 

 

1. Тартиби ќабули хонандагон ба зинаи сеюми тањсил (синфи 10)-и 

муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шањри Душанбе (минбаъд 

Тартиби ќабул)  дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

маориф», Низомномаи намунавии муассисањои тањсилоти умумии 

Љумњурии  Тољикистон ва Тартиби ќабул ба муассисањои тањсилоти 

умумии Љумњурии Тољикистон тањия гардидааст. 

2. Санади мазкур тартиби ќабули хонандагонро ба зинаи сеюми 

тањсил (синфи 10)-и муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шањри 

Душанбе муайян мекунад. 

3. Њангоми ќабули хонандагон падару модари онњо (шахсони 

онњоро ивазкунанда) бо Оинномаи муассисаи таълимї, Тартиби мазкур 

ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии соња шинос карда мешаванд. 

4. Њангоми ќабул њуќуќњои шањрвандон ба тањсил, ки ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон муайян намудааст, риоя гардида, дониш мањорат, 

малака ва рафтору ахлоќи хонанда чун нишондињандаи асосї ба инобат 

гирифта мешавад. 

2. ТАРТИБИ ЌАБУЛИ ХОНАНДАГОН БА СИНФИ 10 

 

5. Ќабули хонандагон ба синфи 10 дар муассисањои тањсилоти 

миёнаи  умумї пас аз анљоми соли тањсил ва аттестатсияи хатми зинаи 

тањсилоти умумии асосї гузаронида мешавад. 

6. Бо маќсади дар сатњи зарурї гузаронидани ќабул дар муассиса бо 

фармоиши директор гурўњи корї таъсис дода мешавад. 

7.  Тартиби кор, муњлат, фаъолияти комиссияи ќабулро маќомоти 

мањаллии идоракунии маориф муайян менамояд. 

8. Бо маќсади дар сатњи зарурї баргузор намудани суњбат ва 
шиносоии падару модар бо натиљаи фаъолияти хонанда ба комиссияи 
ќабул тавсифномаи роњбари синф, бањои љамъбастии нимсолаи 1 ва 2, 



солона ва натиљаи аттестатсияи хатми хонанда пешнињод карда 
мешавад. 

9. Раиси комиссияи ќабул ба синфи 10-ро тибќи фармоиши 
маќомоти мањаллии идоракунии маориф директори муассисаи таълимї 
роњбарї мекунад.  

10. Ќабули њуљљатњо ба комиссия дар асоси аризаи падару модар 
(шахсони онњоро ивазкунанда) бо маќсади муайян намудани имконияти 
азхудкунии барномањои таълимї аз тарафи хонанда љињати идомаи 
тањсил дар зинаи сеюми тањсил гузаронида мешавад. 

11. Ба синфи 10 хонандагоне, ки зинаи тањсилоти умумии асосиро 
хатм намуда, дорои аттестат дар бораи тањсилоти умумии асосї 
мебошанд, ќабул карда мешаванд. 

12. Хонандагоне, ки дар аттестат дар бораи тањсилоти умумии асосї 
холи миёнаи бањо аз 3,5 бал кам аст, барои идомаи тањсил дар синфи 10 
ќабул карда намешаванд. 

Муассисаи таълимї дар ваќти њисоб намудани холи миёнаи аттестат 
ба фанњои заминавї (вобаста ба равияи таълим) афзалият медињад. 

13. Ба зинаи сеюми тањсил дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї 
хонандагон вобаста ба равияи таълим мувофиќи майлу раѓбат ва хоњишу 
ќобилият тариќи суњбат ва ташхиси психологї ќабул карда мешаванд. 

Хулосаи комиссияи ќабул њамчун асос барои тањсил дар синфи 10 
њисобида мешавад. 

14. Барои ќабул ба синфи 10 њуљљатњои зерин зарур аст:  

 аризаи хонанда ва ё падару модар (шахсони онњоро ивазкунанда)–
и дохилшаванда; 

 нусхаи шиноснома (шањодатнома дар бораи таваллуд), 

 маълумот дар бораи ќайди мањалли зист дар шањри Душанбе; 

 шањодатнома дар бораи хатми тањсилоти умумии асосї (нусхаи 
асл); 

 њуљљатњои тиббї (шакли 86-у); 

 2 дона расми 3х4. 
15. Хонандагоне, ки аз озмун гузашта, дар давоми сол тартибу 

ќоидањои дохилимактабиро риоя намекунанд, рафтори ношоиста содир 

намуда,  ба муассиса зарари моддї меоваранд, дар асоси моддаи 58 

Низомномаи намунавии муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии 

Тољикистон  тибќи пешнињоди комиссияи ќабул аз њуќуќи тањсил дар 

муассисаи таълимї мањрум мешаванд. 

16. Шахсоне, ки дар суњбат иштирок накарданд ё аз он ихтиёран 

даст мекашанд, ба муассисаи таълимї ќабул  карда намешаванд.    

17. Муассисаи таълимї бо маќсади бештар љалб намудан ба тањсил, 

мусоидат намудан барои гирифтани тањсилоти миёнаи умумї ва аз 

тањсил дур намондан ба ќабули духтарон бартарї медињад. 



18. Муассисаи таълимї дар мувофиќа бо раёсати маорифи шањри 

Душанбе кўдакони маъюб ва ятиму бепарасторро ба синфи 10 ќабул 

менамояд. 

19. Муассисаи таълимї њуќуќ дорад, ки дар њолати набудани љойи 

холї мурољиати падару модар (шахсони онњоро ивазкунанда) ва 

хонандагонро аз дигар муассисањои таълимї рад намоянд. 

20. Натиљаи ќабул баъди љамъбаст ба довталабон эълон карда 

мешавад. 

21. Натиљаи ќабул дар Шўрои педагогї баррасї гардида, тибќи 

фармоиши директор ба расмият  дароварда мешавад.  
 

 


