
Берд?м д??л?т имтиханнары якынлаша

2016нчы елны? 13 май аенда Мордовия Пресс-?з?генд? берд?м имтиханга ?зерлек
буенча брифинг ?тте.С?йл?ш?д? Мордовия Правительствосы Председателе, ГЭК РМ
Председателе Галина Алексеевна Лотванова, ике Мордовия м?гариф министры
урынбасары – Елена Петровна Солдатова бел?н Галина Анатольевна Явкина ??м
мониторинглау  ??м сыйфатны б?ял?? ?з?ге директоры Людмила Алексеевна
Грунюшкина катнаштылар.      Галина Алексеевна с?зен берд?м д??л?т имтиханнарын
?тк?рерг? ?зербез дип аралашуын башлады. ЕГЭны сигез ел штатлы расписание буенча
?тк?релеп кил?.У?ышлы ?тк?р? ?чен барлык шартлар тудырылды: медицина, сак ??м
башка оешмалар бел?н килеш?л?р т?зелде, имтихан бир? урыннары ?зер, анда
катнашучылар ?чен укулар, с?йл?ш?л?р, ки??шм?л?р ?тк?релде, КИМнар да ?зер. 23
пунктагы 319 аудиторияд? видеок?з?т? оештырылыр. Саранск ??м Рузаевка
ш???рл?ренд? 4 имтихан тапшыру пунктларыны? адреслары ?зг?ртелде. Биш пунктта
я?а технологиял?р кулланылыр: КИМнарны конвертларын ачу, бастыру, тарату да шунда
ук булачак.
ЕГЭны агымдагы елны? чыгарылыш сыйныф укучылары, тулы гомуми белем
программасын ?зл?штерг?н лицей, колледж, ПТУ, техникум укучылары тапшыра.
Элеккеч?, рус теле ??м математикадан БДИ барлык 11 сыйныф укучылары ?чен
м??б?ри, калган ф?нн?р – тел?к буенча. 
Мордовияд? тел?к буенча 10 предметтан экзамен – 5??, 9 – 17??, 8 – 54??, 7 – 243??, 6 –
787??, 5 – 1253??...сайлаганнар. И? к?бе ??мгыять (70%), тарих (икенче урында), химия,
физика, информатика, чит телл?р предметлары буенча тапшырырга гариза бирелг?н.
Вузларга кер? максаты бел?н математикадан профильле д?р???сен сайлаучылар
байтак.
Быел кызыксынучылар да ЕГЭ тапшырдылар. Рус теле буенча  имтихан тапшырган 43
кешед?н биремн?рне 100% чишк?нн?р, ? математика буенча 6 кеше яза алмаганнар.
С?б?бе – 20 ел элек урта м?кт?пне бетерг?нн?р ?чен биремн?р чиш? авыр булган.
Быел имтиханнарны тапшыручылар контроль эшл?р, репетицион имтиханнарны у?ай
н?ти??л?р бел?н ?т?дел?р; артык борчылырга ??м укучыларны да борчырга урын юк,
дип с?зен бетерде Г.А.Лотванова.
Елена Петровна шикаять (апелляция) бир? шартлары ??м 9 сыйныф укучыларыны?
имтиханнары турында с?з алып барды.
Галина Анатольевна контроль ??м к?з?т? эшл?ре имтихан тапшыручылар, аудиторияд?
булганнар, ?ит?кчел?р ??м ана-аталар артыннан башкарылыр, ди. Бу ел саен ?т? торган
процедура. Т?ртип бозучылар ?чен штраф суммалары да билгел?нг?н.
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Людмила Алексеевна барлык имтихан тапшыру пунктларында онлайн, видеок?з?т? ??м
аралашу ?чен туры элемт? урнаштырылган ик?не турында ?йтте. ЕГЭ порталына кер? д?
чикле.
Журналистларны кызыксындырган сорауларны? барысына да тулы ?аваплар
кайтардылар.
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