Правила поведения претендента
в аудитории в период конкурсного отбора
1. На конкурсный отбор претенденту необходимо иметь при
себе: распечатанную анкету претендента, медицинскую
маску, вода (0,5 л.), шариковую РУЧКУ с синей или черной
пастой.
2. Претендент занимает отведенное место в аудитории, следует
инструкции дежурного по аудитории.
3. Тестирование проходит без перерыва в соответствии с
отведенным в Правилах временем. Нельзя выходить из
аудитории в первый и последний часы во время тестирования,
в остальное время выход из аудитории в туалет или
медицинский кабинет разрешается в сопровождении
дежурного по аудитории.
4. Нельзя пересаживаться с места на место, обмениваться
конкурсными
материалами,
списывать,
заносить
и
использовать запрещенные предметы: сотовые телефоны,
смартфоны, планшеты и любые другие технические
устройства. При нарушении этих правил претендент будет
удален с тестирования.
5. Претендент ведет себя дисциплинированно и внимательно
слушает объяснения дежурного по аудитории.
6. Результаты тестирования получают только при обработке
листов ответов претендентов, поэтому необходимо знать, что
лист ответов выдается только в одном экземпляре, замене не
подлежит.
Лист
ответа
- единственный
документ,
подтверждающий его знания.
7. Претендент очень внимательно заполняет лист ответа, не
допуская ошибок и исправлений.
8. В случае, если претендент раньше отведенного времени
закончил тестирование, он может сдать все конкурсные
материалы дежурному по аудитории.

Үміткердің конкурстық іріктеу
кезеңінде аудиторияда өзін-өзі ұстау қағидалары
1. Кокурстық іріктеу кезінде үміткердің: жеке сауалнамасы,
медициналық маскасы, су (0,5 л.), көк немесе қара сиясы бар
шарикті ҚАЛАМ болуы қажет.
2. Үміткер аудиторияда бөлінген орынға отырып, аудитория
бойынша кезекшінің нұсқауларын орындайды.
3. Тестілеу Ережелерде белгіленген уақытқа сәйкес үзіліссіз өтеді.
Тестілеу кезінде аудиториядан бірінші және соңғы сағаттарда
шығуға болмайды, қалған уақытта аудиториядан дәретханаға
немесе медициналық кабинетке шығуға тек аудитория бойынша
кезекшінің ілесіп жүруімен рұқсат етіледі.
4. Бір орыннан екінші орынға ауысуға, конкурс материалдарымен
алмасуға, тыйым салынған заттарды: ұялы телефондарды,
смартфондарды, планшеттерді және кез-келген басқа да
техникалық құрылғыларды қолдануға, енгізуге және көшіруге
болмайды. Осы ережелер бұзылған жағдайда үміткер
тестілеуден шығарылады.
5. Үміткер өзін тәртіпті ұстайды және аудитория бойынша
кезекшінің түсініктемелерін мұқият тыңдайды
6. Тестілеу нәтижелері үміткерлердің жауап парақтарын өңдеу
кезінде ғана алынады, сондықтан үміткер жауап парағының тек
бір данада беріліп, ауыстыруға жатпайтынын есте сақтауы тиіс.
Жауап парағы - оқушының білімін растайтын жалғыз құжат.
7. Үміткер жауап парағын өте мұқият толтырады, қателіктер мен
түзетулерге жол бермейді
8. Егер үміткер белгіленген уақыттан бұрын тестілеуді аяқтаған
болса, ол барлық конкурстық материалдарды аудитория
бойынша кезекшіге тапсыра алады.

