Бо ќарори мушовараи Вазорати
маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон аз «30»марти соли 2017,
№3/12 тасдиќ карда шуд.

Тартиби
додани аттестати аълои тањсилоти умумии асосї ба хонандагони
муассисањои тањсилоти умумї
1.Муќаррароти умумї
1.Тартиби додани аттестати аълои тањсилоти умумии асосї ба
хонандагони муассисањои тањсилоти умумї (минбаъд Тартиб) дар асоси
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Низомномаи
намунавии муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон,
Дастур дар бораи тартиби нигањдорї, баќайдгирї, пуркунї ва
супоридани њуљљати намунаи давлатї оид ба тањсилоти умумии асосї ва
миёнаи умумї тањия гардида, тартиби мукофотонидани хатмкардагони
муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистонро бо аттестати
аъло ба танзим медарорад.
2. Аттестати аъло дар бораи тањсилоти умумии асосї њуљљати
намунаи давлатї ба њисоб рафта, дорои раќами пай дар пай ва хатњои
њимояшаванда буда, аз тарафи Вазорати маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон муќаррар карда мешавад.
2.Тартиби гирифтани аттестати аъло
3. Барои гирифтани аттестати аъло хонандагони њама намуди
муассисањои таълимии тањсилоти умумї, ки давоми тањсил дар зинањои
якум ва дуюм (синфњои 2-9) аз њамаи фанњо бањои аъло дошта, синфи 9ро бо бањои «5» хатм карда, дорои рафтори намунавианд, пешнињод
карда мешаванд.
4.Ба хатмкардагони синфи 9 аттестати аъло дар њолатњои зерин дода
мешавад:
-давоми тањсил дар синфњои 2-9 на бештар аз 15 бањои љории «4» (8
бањои љорї аз корњои хаттї), вале бањои солона ва љамъбастии «5» дошта
бошанд;
-аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан (синфњои 4-8) ва хатмро
бо бањои «аъло» љамъбаст карда бошад.

5.Агар хатмкунандаи синфи 9 давоми соли тањсил як бањои љорї,
солона ё љамъбастии «3» дошта бошад, барои гирифтани аттестати аъло
иљозат дода намешавад.
6.Агар хатмкунандаи синфи 9 аз фанни «Тарбияи љисмонї» бо
сабаби беморї (комиссияи ташхиси тиббї) озод шуда бошад, барои
гирфтани аттестати аъло њуќуќ дорад.
7.Ба хатмкунандагоне, ки бо бањои аъло тањсил мекунанд, вале бо
сабаби беморї аз супоридани аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан
ва хатм тибќи хулосаи тиббї озод гардидаанд, барои гирифтани
аттестати аъло иљозат дода мешавад.
8.Хатмкунандагон барои гирифтани аттестати аъло бо ќарори
Шўрои педагогї баъди анљоми аттестатсияи хатм пешнињод мешаванд.
9. Аттестати аъло дар бораи тањсилоти умумии асосї ба хонандагон
баъди интишори фармоиш дар бораи хатми муассисаи таълимї ва
додани аттестат дода мешавад.
3.Пур кардани аттестати аъло
10.Вараќаи аттестати аъло дастї ва бо ранги сиёњ (туш, ручкаи
рангаш сиёњ ё гелї) дар вараќи аввал бо забони тољикї ва вараќаи дуюм
бо забони русї пур карда мешавад (барои Мактаби байналмилалии
Президентї ва Мактаби байналмилалии шањри Душанбе пур кардани
њуљљати мазкур бо забонњои тољикї ва англисї иљозат дода мешавад).
11.Вараќаи аттестати аъло дар заминаи тањсилоти умумии асосї
тибќи Шањодатнома дар бораи таваллуд пур карда мешавад.
12. Аттестати аъло тибќи Дастур дар бораи тартиби нигањдорї,
баќайдгирї, пуркунї ва супоридани њуљљати намунаи давлатї оид ба
тањсилоти умумии асосї ва миёнаи умумї пур карда мешавад.

