
Бекітемін:
Гимназия директоры
Абдраманова Г.А______________

2022 - 2023   оқу жылындағы сабақ  кестесі
I жарты жылдық кеңесінің төрайымы       ________ Ғ.М.Үрметова  

І ауысым
8А-201 8Ә-210 8В-311 8Г-309 8Д-112 8Е-206 8Ж-312 8З-109 8И-307 8К-200 8Л-205 9А-308 9Ә-215 9В-313 9Г-207 9Д-204 9Е-214 9Ж-202 9З-305 10а-106 10ә-208 10б-101 10в-209 10г-304 10д-203 11А-213 11Ә-304/1 11Б-306 11В-104 11Г-212

Қожахметова 
Назерке Кабдулова Айжан Нарбаева 

Меңдігүл  Калиева Шынар Әбдіғалиева 
Ақбота 

Абдурахманова 
Асемгуль 

Бекежанова 
Салтанат Жеңіс Бақжібек Дәуренбекова 

Эльмира Батырова Эльмира Митинг Ардагүл Ермагамбетова 
Алтынай Батырхан Ерназ Толисбаева Макпал Айтбаева Гүлмира Алжаппарова Айнур Тажибаева Гүлнұр Наралиева Асем Жақсыбаев Думан Әнапия 

Ақшолпан Берекетова Гүлнар 
Таскулова 

Альфия Спаена Зайра Айтуғанова 
Балқия Амиров Нұрлан Байкушикова 

Лаура 
Пернебаева 
Нұршапағат Ермашева Перизат Айкулова Айгул Досова Нұрсұлу 

08.00-08.45 1 дене шынық қазақ тілі 210 қаз. Тарих215 ағыл303/300 дене шынық инфо201/204
Қаз.тарих 214 қазақ тілі208 биология 307

орыс тілі209 география 
химия 101 ағылш303/313 орыс тілі308 орыс тілі207 физика205

дене шынық
алгебра200 қазақ тілі 305 география 106

биология104
т.ағыл 312 

т.ағылшын 310
алгебра304 алгебра112 қазақс тар213 қазақ тілі304/1 Алгебра 109 қазақ тілі 311 қаз тарих212

08.50-09.35 2 Ағылш300/303 инфо201/204 дене шынық қазақ тілі 210 биология 104 орыс тілі 206 дене шынық алгебра200 алгебра304 биология 211 физика 205 ағылш 313/306 қазақ тілі304/1 француз т 307 химия 101 орыс тілі308 Қаз тарих215 орыс тілі207 география 214 қаз тарих212 орыс тілі209 Қазақ тілі 305 қазақ тілі208 география 106 дене шынық қазақ тілі 311 алгебра109 Қ тарих 213 ағылшын 310 алгебра112

09.45-10.30 3 орыс тілі 206 биология 104 инфо201/204 дене шынық қазақ тілі 210 география 106 қазақ тілі 311 ағылшын303/300 дене шынық физика205 дене шынық Қаз тарихы215 орыс тілі207 

алгебра304

алгебра200 химия 101 ағылш306/301 неміс тілі302 алгебра дене шынық Қ/тарих 212 биология 307 алгебра112 қазақ тілі 305 қазақ тілі208 орыс тілі209 қазақс тар213 Қазақ тілі 304/1 алгебра109 т. ағылшын310

10.35-11.20 4
Информатика 
201/204 дене шынық орыс тілі 206 алгебра200 Физика 306 ҚазТарих215 биология 104 француз т307 қазақ тілі 311 ағы309/300 орыс тілі 209 алгебра112 физика205 дене шынық қазақ тілі 210 Жаһан.қ дінтану 214 химия 101 дене шынық орыс тілі207 қазақ тілі 305 қазақ тілі 208 Қ.тарих 212 география 106 т.орыс тілі 211 неміс тілі302 алгебра109 т. Қазақ әд. 304/1 Орыс тілі 211 қазақс тар213 Ағылшын /310 

11.30-12.15 5 қазақ тілі 208 орыс тілі 206 Физика 205
қытай тілі301

ҚазТарих/213 алгебра200 орыс тілі209 дене шынық география 103 қазақ тілі311 алгебра112
Жаһан.қ дінтану 
214 алгебра304 қазақ тілі 210 Биология 211 Қаз тарих 215 француз т307 қазақ тілі 305 химия 101 алгебра109 география106

дене шынық қаз тарих212
т.ағылшын 312 

ағылшын 310
дене шынық ағылшын 313

ағылшын 
306/309 орыс тілі211 Қазақ тілі 304/1

12.20-13.05 6 алгебра112 ағыл312/303 қазақ тілі 311 орыс тілі 206 алгебра200 денешынықты география
информатика 
201/204 ағыл 303/309 Қ тарих 213 қазақ тілі311 орыс тілі308 дене шынық

Жаһан.қ дінтану 
214 Қаз тарих 214 биология қазақ тілі 210 химия 101 физика 205 т.қазақ әдебиеті алгебра109 география 106

орыс тілі209
қазақс тар212 биология ағылшын 309 т. Эссе жазу физика т. Эссе жазу 304 т.тарих

13.10-13.55 7 т.ағылшын т.ағылшын т.ағылшын Информатика орыс тілі 206 француз т307 ағы303/300 қазақ тілі304/1 география106 физика206 неміс тілі302 т.қазақ тілі алгебра112 физика Қаз тарих214 т.оқу сауат т . тарих  /213 алгебра 109 спорт ойыны АӘД физика спорт ойыны биология т. Оқу сауат рус
8А-201 8Ә-210 8В-311 8Г-309 8Д-112 8Е-206 8Ж-312 8З-109 8И-307 8К-200 8Л-205 9А-308 9Ә-215 9В-313 9Г-207 9Д-204 9Е-214 9Ж-202 9З-305 10а-106 10ә-208 10б-101 10в-209 10г-304 10д-203 11А-213 11Ә-304/1 11Б-306 11В-104 11Г-212

08.00-08.45 1 Қаз тарих215 физика205 алгебра304 
География 

инфо201 қазақ тілі208 Әдебиет311 француз т307 химия 101 дене шынықтыру биология 104 орыс тілі308 Қаз тарих 214
ағылш313/300 

геометрия305 қазақ тілі304/0 алгебра 112 биология104
геометрия200 

геометрия 109 ағылшын312 дене шынық ағылшын 310 әдебиет305 Қаз тарих212 география106 т.ағылшын 303 т.ағылшын306 д.тарих213 орыс тілі209

08.50-09.35 2
әдебиет208

Қаз тарих215
көркем еңб әдебиет210 география

геометрия304
физика205

орыс тілі 206
қазақ тілі 311 химия 101 информ201/204 алгебра112 геометрия 304 Қаз тарих 214 ағылш306/300 дене шынық 

биология 104
әдебиет 305 ағылш303/313 құқық212 геометрия109 ағылшын312 орыс тілі209 дене шынық т.орыс тілі206 кәсіпкерлік 211 д.тарих213 АӘД география106

ағылшын

09.45-10.30 3 орыс тілі 206 география биология 104 Қаз тарих215 көркем еңбек ағылш300/310 алгебра200 әдебиет208 инфо201/204 қазақ әдеб 311 химия 101 физика205 қытай тілі301 геометрия200 Қаз тарих 214 орыс тілі308 ағылш306/300 геометрия200 биология 104 әдебиет305 дене шынық геометрия 109 құқық212 ағылшын312 орыс тілі206 орыс тілі209 физика205 д.тарих213 т.қазақ тілі311 алгебра 112

10.35-11.20 4
физика205

көркем еңбек
Әдебиет311

геометрия304 химия 101 орыс тілі 206 ағыл309/312 химия101 геометрия304 география әдебиет208 биология 104 орыс тілі207 
информатика201/
204 дене шынық геометрия109 д.тарих215 ағылш306/310 қытай тілі301 орыс тілі 207 құқық212 әдебиет305 т.орыс тілі206 физика205 алгебра112 құқық213 география106 т.қазақ тілі304/1 дене шынық АӘД

11.30-12.15 5
биология

алгебра112
география

физика 
ағылш309 Көркем еңбек химия101 геометрия304 ағыл303/309 алгебра200 

француз т307  кытай т301
химия 101 орыс тілі308 

Жаһан.қ дінтану 
214 д.тарих215 әдебиет208

Қаз тарих 214
информ ағылшын312 физика орыс тілі207 әдебиет д.тарих 212

дене шынық
геометрия109

орыс тілі209
құқық213 химия т.қазақ тілі304/2

12.20-13.05 6 алгебра 112 спорт ойыны ағылш303/309 көркем еңбек алгебра 200 химия101
инфо201/204

география 106 Қаз тарих213 орыс тілі209 Қаз тарих214 дүние жүзі215 биология 104 француз307 т қазақ тілі қытай тілі301 орыс тілі308 неміс тілі302 физика 205 физика т.эссе жазу т.әдебиет т. Оқу сауат рус орыс тілі 207 әдебиет209 АӘД
геометрия109

денешынық т.ағылшын310 құқық 212

13.10-13.55 7 көркем еңбек
ағылш312/303

т.орыс тілі т.ағылшын спорт ойыны француз т307 т.қазақ тілі инфо201/204 химия 101 неміс тілі  302 ағылш303/313 физика т.қазақ тілі т.география спорт ойыны физика т.тарих212 т.эссе жазу т. Оқу сауат рус кәсіпкерлік АӘД
8А-201 8Ә-210 8В-311 8Г-309 8Д-112 8Е-206 8Ж-312 8З-109 8И-307 8К-200 8Л-205 9А-308 9Ә-215 9В-313 9Г-207 9Д-204 9Е-214 9Ж-202 9З-305 10а-106 10ә-208 10б-101 10в-209 10г-304 10д-203 11А-213 11Ә-304/1 11Б-306 11В-104 11Г-212

08.00-08.45 1 алгебра112 орыс тілі 206 физика д,тарих215 неміс тілі302 физика геометрия Қаз тарих214 дене шынық д.тарих213 әдебиет208 ағылш 313/306 алгебра304 химия 101 алгебра200 алгебра 109 әдебиет210 биология орыс тілі207 инфо201 орыс тілі209 ағылшын312 АӘД д.тарих 212 кәсіпкерлік география106 АӘД әдебиет 304/1 Әдебиет311 дене шынық 
08.50-09.35 2 қытай тілі301 алгебра  112 геометрия304 орыс тілі 206 геометрия д,тарих биология 104 алгебра200 д,тарих ағылшын309/300 дене шынық көркем еңбек химия 101 әдебиет210 физика205 ағылш303/313 дене шынық орыс тілі207 д.тарих дене шынық инфо201 дүние тарих212 физика205 ағылшын312 неміс тілі302 Әдебиет311 әдебиет алгебра109 география ағылшын
09.45-10.30 3 д.тарих215 әдебиет210 орыс тілі 206 биология104 д.тарих 213 әдебиет 208 ағыл309/312 ағылшын303/300 орыс тілі209 геометрия алгебра 112 қытай тілі т.география физика205 орыс тілі207 көркем еңб химия 101 д.тарих әдебиет кәсіпкерлік алгебра109 дене шынық құқық212 геометрия инфо201 дене шынық география106 орыс тілі ағылшын 310 әдебиет
10.35-11.20 4 ағылш300/303 қытай тілі 303 д,тарих215 алгебра200 дене шынық биология 104 қазақ тілі 311 биология әдебиет спорт ойыны орыс тілі 209 дене шынық әдебиет д.тарих әдебиет физика205 көркем еңб ағылш306/310 химия 101 ағылшын312 әдебиет физика алгебра 112 инфо201 д.тарих212 ағылшын 309 алгебра109 құқық213 т.орыс тілі география106

11.30-12.15 5 химия 101
д,тарих215

дене шынық
әдебиет210

орыс тілі 206
ағылш300/310

д.тарих
физика

француз т307
қазақ тілі 311

француз т307
қазақ әдебиеті қытай тілі

дене шынық
көркем еңб Биология

геометрия 112
химия 101 құқық нег 214 т.орыс тілі

ағылшын312 
инфо201 әдебиет208 т.қазақ әд т.тарих алгебра109 биология

ағылшын 
306/309 орыс тілі211 Қаз тарих212

12.20-13.05 6 география химия 101 қазақ тілі 311 ағыл303/300 әдебиет неміс тілі302 неміс тілі302 орыс тілі 206 физика орыс тілі209 физика 205 геометрия112 д.тарих214 көркем еңб дене шынық әдебиет ағылш306/300 алгебра200 қытай тілі т.тарих АӘД биология 104 инфо201 спорт ойыны қазақ тілі208 құқық213 ағылшын физика алгебра 109 биология

13.10-13.55 7 т.орыс тілі т.ағылшын қытай тілі спорт ойыны
спорт ойыны ағы303/300 

т.география т.қазақ тілі т.қазақ тілі д.тарих214 дене шынық инфо201/204
Жаһан.қ дінтану 
214

ағылш303/313
т.орыс тілі206 т.эссе жазу

т.тарих
биология т.қазақ әдебиеті т.қазақ әд 311 т. Оқу сауат рус т.тарих химия т. Эссе жазу

8А-201 8Ә-210 8В-311 8Г-309 8Д-112 8Е-206 8Ж-312 8З-109 8И-307 8К-200 8Л-205 9А-308 9Ә-215 9В-313 9Г-207 9Д-204 9Е-214 9Ж-202 9З-305 10а-106 10ә-208 10б-101 10в-209 10г-304 10д-203 11А-213 11Ә-304/1 11Б-306 11В-104 11Г-212
08.00-08.45 1 дене шынық физика205 биология 104 химия ағылш309 химия Қаз тарих алгебра 200 орыс тілі209 физика205 д.тарих инфо201/204 қазақ тілі304/1 ағылш313/300 қазақ тілі 210 құқық француз т307 география биология 104 физика қаз тарих212 Қазақ тілі 305 әдебиет208 алгебра304 АӘД Қаз тарих дене шынық геометрия ағылшын 310 алгебра112

08.50-09.35 2
қытай тілі орыс тілі 206

Қаз тарих физика алгебра 200 қазақ тілі208 химия д,тарих алгебра304 инфо201/204 биология 104 химия 101 биология 104
қазақ тілі 210

ағылш306/300 қытай тілі география дене шынық
Жаһан.қ дінтану 
214 қаз тарих212 физика АӘД ағылшын 310

қазақ тілі 305
алгебра112 ағылшын 309 орыс тілі209 Қаз тарих геометрия 109 Қазақ тілі 304/1

09.45-10.30 3 ағылшын300/30 қытай тілі алгебра304 дене шынық неміс тілі302 орыс тілі 206 орыс тілі209 француз т307 физика алгебра химия 101 алгебра 112 құқық биология104 география орыс тілі308 қазақ тілі 210 көркем еңб алгебра200 алгебра109 т.қазақ әдебиеті Қаз тарих биология ағылшын312 т.ағылшын физика қазақ тілі304/1 т. орыс тілі211 Қаз тарих дене шынық
10.35-11.20 4 орыс тілі биология 104 қытай тілі қазақ тілі 210 химия 101 неміс тілі302 алгебра200 қазақ тілі208 химия 101 ағылшын309/300 орыс тілі 209 география физика205 құқық инфо201/204 алгебра109 құқық алгебра қытай тілі АӘД т.ағылшын орыс тілі207 алгебра112 дене шынық Қаз тарих212 қазақ тілі 311 Қаз тарих Қазақ тілі 304/1 дене шынық физика205
11.30-12.15 5 Қаз тарих қазақ тілі 210 химия қытай тілі биология 104 алгебра200 неміс тілі302 биология ағылшын химия 101 алгебра112 қазақ тілі304/1 ағылш303/313 алгебра304 құқық т.география орыс тілі308 қазақ тілі 305 дене шынық т.ағыл 313 қазақ тілі 208 т.тарих қаз тарих212 орыс тілі 207 ағылшын 310 геометрия 109 физика205 ағыл 306/309 қазақ тілі 311 орыс тілі209

12.20-13.05 6 қазақ тілі алгебра112 ағылшын алгебра200 қазақ тілі 210 ағылш300/310
физика

химия француз т307 биология 104 француз т313 қытай тілі

алгебра304 
география

неміс тілі302 қазақ тілі304/1
Жаһан.қ дінтану 
214 құқық көркем еңб қазақ тілі т. Оқу сауат рус алгебра 109

спорт ойыны
Қаз тариз орыс тілі206 т.орыс тілі209 ағылшын спорт ойыны т. тарих география106

13.10-13.55 7 т.ағылшын т.орыс тілі т.ағылшын т.ағылшын спорт ойыны француз т307 құқық көркем еңбек орыс тілі308 Биология 211 инфо201/204 алгебра 112 неміс тілі302 қазақ тілі 305 орыс тілі 207 денеш т.қазақ әдебиеті т.эссе жазу спорт ойыны т.тарих т. Эссе жазу т. Оқу сауат рус құқық 212
8А-201 8Ә-210 8В-311 8Г-309 8Д-112 8Е-206 8Ж-312 8З-109 8И-307 8К-200 8Л-205 9А-308 9Ә-215 9В-313 9Г-207 9Д-204 9Е-214 9Ж-202 9З-305 10а-106 10ә-208 10б-101 10в-209 10г-304 10д-203 11А-213 11Ә-304/1 11Б-306 11В-104 11Г-212

08.00-08.45 1 биология  102 дене шынық қ.әдебиет 311 Қаз тарих әдебиет физика 205 дене шынық Қаз тарих биология 104 алгебра 200 геометрия112 денешынық қытай тілі ағылш313/300 химия 101 география француз т307 әдебиет орыс тілі207 ағылшын312 география106 алгебра109 биология физика205 қазақ тілі208 т.ағылшын т.орыс тілі209 информ д.тарих213 әдебиет

08.50-09.35 2 геометрия 112
Қаз тарих 214 спорт ойыны химия орыс тілі 206 алгебра 211 алгебра200

көркем еңбек
орыс тілі209 дене шынық әдебиет физика205 Қаз тарих 214 алгебра304 ағылш306/300 қытай тілі биология 104 орыс тілі207 ағылш303/313 алгебра109 ағылшын312 география 106 денешынық әдебиет д.тарихы212 информ дене шынық д.тарих213 Әдебиет311 физика205

09.45-10.30 3 физика   205 ағылшын 309 орыс тілі 206 қытай тілі ағылш309 Қаз тарих 215 көркем еңбек әдебиет әдебиет Қаз тарих спорт ойыны биология 104 орыс тілі207 әдебиет алгебра химия 101 орыс тілі308 ағылш306/310 алгебра200 география 106 алгебра109 д.тарих 212 физика205 биология кәсіпкерлік 211 Әдебиет 311 әдебиет дене шынық информ геометрия 112

10.35-11.20 4 химия    101
әдебиет 210 алгебра  304 орыс тілі 206

спорт ойыны әдебиет 206 Әдебиет311 ағы303/300 спорт ойыны
қазақ тілі 210 Қаз тарих орыс тілі 308 әдебиет биология орыс тілі207 Қаз тарих физика т.география дене шынық құқық212 биология104 әдебиет ағылшын 310 география 106 геометрия 112 кәсіпкерлік 211 д.тарих213 алгебра109 дене шынық т.орыс тілі

11.30-12.15 5
қ.әдебиет 208

химия 101 қытай тілі 301 биология неміс тілі302
денешынықты

ағыл309/312

орыс тілі 206

Қаз тарих көркем еңбек ағы303/300 Қаз тарихы215 дене шынық

француз т300
физика205 

ағылш303/313 т.география
физика

Қаз тарих

әдебиет

құқық212 т.оқу сауат рус геометрия 112 алгебра304 ағылшын 310 спорт. ойын биология әдебиет алгебра109

информ

12.20-13.05 6 спорт ойыны қытай тілі 301 химия ағыл303/300 Физика неміс тілі302 орыс тілі209 физика алгебра304 француз т307 көркем еңбек қазақ әдебиеті ағылш303/313 т.география әдебиет алгебра 109 Қаз тарих215 Қаз тарих 214 әдебиет т.эссе жазу әдебиет ағылшын312 т.эссе жазу т.оқу сауат рус биология т.Қаз тарих информ кәсіпкерлік биология спорт ойыны

13.10-13.55 7 қытай тілі  301 геометрия112 ағылшын т.орыс тілі Қаз тарих биология 105 неміс тілі302
дене шынық

көркем еңбек ағылш 313/306
Жаһан.қ дінтану 
214 Қаз тарих 214 т.география әдебиет т.қазақ тілі информатика т.қазақ тілі кәсіпкерлік спорт ойыны т.орыс тілі география т. Оқу сауат рус т. Эссе жазу алгебра109 т. Оқу сауат рус биология
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Кәсіподақ ұйымының төрайымы: Ата - аналар қамқоршылық 

___________  А.Заманбек
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