ОҚУШЫЛАРДЫ МҰҒАЛІМНІҢ АТЫНА ТІРКЕУ НҰСҚАУЛЫҒЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К УЧАЩИМСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСЛЕДИТЕ чтобы все учащиеся вашей школы Были привзяны к необходимым преподавтелям.
Также должны присутствовать все преподаватели по всем предметам 5-10 класса тестирования Айкын
Мектебіңіздің бүкіл оқушылары керекті мұғалімдер атына тіркелгенін ҚАДАҒАЛАҢЫЗДАР
Айқын тестілеуі бойынша 5-10 сынып пәндерінің барлық мұғалімдері базаға енуі қажет
1.1. Сіздің мектебіңіздің логині және құпия сөзімен жүйеге (sar.edtech.kz) кіріңіз.
1.2. Войдите в систему (sar.edtech.kz) под логином и паролем Вашей школы.

2.1. Мәзірдің сол жақ панелінде «Оқушыларды мұғалімнің атына тіркеу» түймесін басыңыз
2.2. В левой панели меню нажмите кнопку «Привязка преподавателей к учащимся»

3.1. Ашылған терезеде:
1. Сыныпты таңдаңыз;
2. Сынып әріпін таңдаңыз;
3. Оқу тілін таңдаңыз;
4. «Көрсету» батырмасын басыңыз;
Сіздің алдыңызда терезеде сол сыныптың тізімі ашылады.
3.2. В открывшемся окне:
1. Выберите класс;
2. Выберите литеру;
3. Выберите язык обучения;
4. Нажмите кнопку «Показать»;
После перед Вами откроектся список учащихся данного класса.

4.1. Келесі сізге келесі әрекет жасау керек:
1. Сол сыныпта сабақ беретін Мұғалімді таңдау қажет;
2. Мұғалімнің сол сыныпта сабақ беретін пәнін таңдаңыз
4.2. После Вам необходимо:
1. Выбрать преподавателя, который преподает в данном классе
2. Выбрать предмет, который преподает данный преподаватель в данном классе

5.1. После выбора преподавателя, Вам необходимо начать прикрепление учащихся к преподавателю. Для этого Вам необходимо сделать
следующие шаги:
1. Поставить галочки на тех учащихся, которые учащихся, которые учатся у них;
2. Нажать на зеленую стрелку, которая показывает вправо, как показано на картинке;
Теперь Данные учащиеся привязаны к данным преподавателям.
5.2. Мұғалімді таңдағаннан кейін Сізге сол мұғалімнің атына оқушыларды тіркеу қажет. Сол үшін келесі әрекет жасайсыздар:
1. Сол мұғалімнен сабақ алатын оқушыларды таңдау қажет;
2. Оқушыларды таңдағаннан кейін ОҢ жаққа қарап тұрған жасыл көрсеткішті басыңыз(суретте көрсетілген)
Жасыл көрсеткішті басқаннан кейін оқушылар атына тіркелді

6.1. ЕСЛИ ВЫ ДОПУСТИЛИ ОШИБКУ, и прикрепили не тех учащихся к преподавателю, Вам необходимо сделать следующее:
1. Поставить галочки на тех учащихся, которых Вы хотите открепить;
2. Нажать на зеленую стрелку, которая показывает влево, как показано на картинке;
Теперь Данные учащиеся НЕ привязаны к данным преподавателям.
6.2. ЕГЕР СІЗ ОҚУШЫЛАРДЫ ҚАТЕ ТІРКЕГЕН БОЛСАҢЫЗ, келесі әрекет жасау керек:
1. Сол мұғалімнен сабақ алатын оқушыларды таңдау қажет;
2. Оқушыларды таңдағаннан кейін СОЛ жаққа қарап тұрған жасыл көрсеткішті басыңыз(суретте көрсетілген)
Жасыл көрсеткішті басқаннан кейін оқушылар мұғалім атынан алынады

