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№95-мектеп гимназиясынын мугалимдердин кызматтык абалынын 

аткаруу жөнүндө жобо. 

1.Жалпы жобо 

1.Мугалим адистик категорияга кирет. 

2.Мугалимдик кызматка орто кесипчилик билими же жогорку кесипчилик билими бар 

мугалим дайындалат. 

3.Мугалимдик кызматка дайындоо жана кызматтан бошотуу директордун директордун 

буйругу менен болот. 

4.Мугалим билиши керек: 

4.1.Кыргыз Республикасынын конституциясын; 

4.2.Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын,КР өкмөтүнүн токтомдорун жана 

чечимдерин жана билим берүү башкармалык органдарынын билим берүү боюнча 

маселелерин; 

4.3.Балдардын укугу боюнча конвенциясын ; 

4.4.Педагогикалык,илимий-усулдук жана башкаруучулук,уюштуруудагы милдеттерди 

чечүү үчүн керек болгон жалпы теориялык тарибинин чегиндеги негизин; 

4.5.Педагогиканы,психологияны,жаш курактагы дене түзүлүшүн жана мектептин 

тазалыгын; 

4.6.Сабакты окутуунун жана тарбия иштеринин ыкмасын; 

4.7.Программалар жана окуу китептерин; 

4.8.Окуу кабинеттерин жана көмөкчү бөлмөлөрдү жарык кылуу жана куралдар менен 

жабдылышын талап кылуу; 

4.9.Окутуунун каражаттары жана алардын дидактикалык мүмкүнчүлүктөрүн; 

4.10.Педагогикалык илимдердин жана билим берүүнүн келечектеги өнүгүшүнүн жана 

негизги багыттарын; 

4.11.Илимий эмгекти уюштуруудагы негизги укугун; 

4.12.Эмгекти коргоонун тартиби жана өлчөмүн,техникалык коопсуздукту жана өрт 

өчүрүүгө каршы коргонууну; 



5.Мугалим түздөн-түз мекеменин директоруна,(Башка кызматтык абалдагы адамдарга 

баш ийет.) 

6.Мугалимдин жок учурунда (оору учурунда,эмгек өргөөсүндө ж.б.)анын милдеттерин 

мекеменин директорунун буйругу менен дайындалган адам аткарат.Көрсөтүлгөн адам 

дал келүүчү укуктарга ээ болот жана сапаттуу, өз убагында жүктөлгөн милдеттерди 

аткарууга жоопкерчиликти алат. 

2.Кызматтык милдеттери 

Мугалим: 

1.Окутуу предметинин өзгөчөлүгүн эске алуу менен окуучулардын окутуу жана 

тарбиялоосун ишке ашырат; 

2.Социалдаштыруу,жалпы инсандык маданиятынын калыптанышы,түшүнүп туруп 

тандоону жана кийинки кесипчилик билим берүү программаларын өздөштүрүүнү жөнгө 

салат; 

3.Ар түрлүү ыкмаларды жана окутуунун каражаттарын колдонот; 

4.Билим берүү программаларын ишке ашырат; 

5.Окуучулардын даярдык деңгээлин камсыз кылат,мамлекеттик билим берүүнүн 

стандартына дал келүүчү талаптарына ылайык жана алдарды ишке ашырууда толук эмес 

жоопкерчиликти алат; 

6.Кыргыз Республикасынын “Билим берүү” мыйзамынан “Балдардын укугун коргоо” 

конвенциясынын мазмунундагы окуучулардын укугу жана эркиндиги сактайт; 

7.Өзүнүн кесипчилик билимин дайыма өркүндөтүп турат; 

8.Усулдук бирикмелердин ишмердүүлүгүнө ж.б. ар түрдүү усулдук иштерде катышат; 

9.Ата-энелер менен байланышта ишке ашырат; 

10.Эмгекти коргоонун тартиби жана өлчөмүн,техникалык коопсуздукту жана өрт 

өчүрүүгө каршы коргонууну аткарат; 

11.Билим берүү процесси учурунда окуучулардын ден соолугун жана өмүрүн коргоону 

камсыз кылат. 

3.Укугу 

Мугалим укуктуу: 

1.Мугалимдин ишмердүүлүгүнө караштуу мекеменин жетекчисинин долбоорунун 

чечимдери менен таанышууга; 

2.Анын компетенциясында болгон мекеменин ишмердүүлүгүн жана усулдук иштерди 

жакшыртуу үчүн мекеменин кызматкерлеринин ишмердүүлүгү  боюнча 

эскертүү,жетишпегендиктерди жоюу боюнча сунуштарды мекеменин жетекчилигинин 

кароосуна сунуштайт; 



3.Мекеменин жетекчилигинин анын кызматтык милдеттерин жана укугун аткаруусуна 

көмөк көрсөтүүнү талап кылат; 

4.Мугалимге жүктөлгөн кээ бир бөлүнгөн маселелерди чечүүгө бардык адистерди 

тартат; 

5.Мекеменин жетекчилигинин жүктөөсү боюнча же структуралык бөлүмдөрдөн жана 

башка адистердин,анын кызматтык милдеттерин аткарууга керек болгон маалыматтарды 

жана иш кагаздарды өзү сурайт. 

4.Жоопкерчилиги 

Мугалим жоопкерчиликти алат: 

1.Каралган инструкциянын чегинде,КРнын эмгек кодексинде белгиленген өзүнө 

тиешелүү кызматтык милдеттеринин аткарылышы жана аткарылышы жана 

аткарылбашы; 

2.Өзүнүн ишмердүүлүгүн аткаруу процессинде жасаган белгилүү колдонулуп жаткан 

Кыргыз Республикасынын административдик,кылмыштык,жарандык мыйзамдуулуктун 

чегинде тартип бузгандыгы үчүн; 

3.Кыргыз Республикасынын белгилүү колдонулуп жаткан граждандык жана эмгектик 

мыйзамдарынын чегинде материалдык зыянга учуратпоого. 

        

 


