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№95 мектеп-гимназиясынын окуучуларынын мектептеги жүрүш-турушу 

жөнүндө жобосу 
1.Жалпы жобо 

1.1. Ушул жобо Кыргыз Республикасынын конституциясына, Балдардын укугу  

       жөнүндөгү конвенциясына, КРнын Билим берүү мыйзамына, Билим берүү  

       мекемелери жөнүндөгү типтүү жобосуна, мектептин Уставына ылайык иштелип чыкты. 

1.2. Ушул жобо мектептин имаратынын ичинде жана мектептин аянттында сабактардын  

       танапистин, ошондой эле мектеп тарабынан сабактан тышкары же класстан  

       тышкаркы иш-чаралар өткөрүлүп жаткан учурунда окуучулардын жүрүм- турумунун  

       нормасын аныктайт. Эреженин максаты: Инсанды жана анын укугун сыйлоого,  

       суйлөшүү (баарлашуу) шыктарын жана жүрүм-турум маданиятын өстүрүп  

       өнүктүрүүгө, ар бир окуучунун ийгиликтүү билим алуусуна туртку берүү үчүн  

       мектепте жагымдуу шарт түзүп берүү. 

1.3. Кандай гана шартта болбосун окуучуларды кемсинтүүгө, басынтууга жана алардын  

       жалпы  адамзаттык укугуна ажыратууга эч кимдин укугу жок. 

 1.4. Мектептеги тартип адамдын кадырын сыйлоонун негизинде сакталат,окуучуларга  

        карата психикалык жактан жана денесине уруп сабоо, зордук зомбулук кылуу  

        методорун колдонууга жол берилбейт. 

2.  Жалпы жүрүм-турумдун эрежеси 

2.1. Окуучулар мектепке сабактын башталышына 15 минуттан кеч эмес келиши керек.  

       Кийим илгичке үстүнку кийимдерин калтырып, сабактын жүгүртмөсү боюнча сабак  

       өтүүлүүчү кабинетке келүү. Мектепке кируу саат 7.30 дан 7.45 ке чейи кечигип  

       келген окуучулар учун жабык. Дежур администратор саат 7.45 ке чейин ар бир  

       окуучунун кечиккен себебин аныктайт жаш күндөлүккө "кечикти" деген штамп  

       коюлуп сабакка жиберилет. 

2.2. Окуучулар милдеттүү: 

2.1.1 мектептин ишмердүүлүгүн аныктаган мектептин Уставын, ушул эрежени жана  

         башка локалдык актыларды аткарууга;  

2.1.2. улууларды сыйлоого, кичүүлөрдү кам көрүүгө, мектептин кызматкерлеринин  

2.1.3. кызматкерлерге аты-жөнү менен жана “сиз”  деп кайрылууга,; 



2.1.4. мугалимди адам катары сыйлоо менен аларга билим берүүгө умутулуусун 

         баалоого; 

2.1.5. имараттын ичинде бардык улуу  адамдар менен учурашууга; 

2.1.6. улуу адамдарга, улуулар кичүүлөр, эркек балдарга жол берүүгө; 

2.1.7. мектептин кызматкерлеринин жана дежур окуучуларынын талабын аткарууга; 

2.1.8. мектептин мулкун сактоо, өзүнүн жана бөлөк адамдардын буюмдарына абайлап же       

         тыкандык менен мамиле кылууга; 

2.1.9. мектепке кируу эрежесин сактоого 

 2.1.10. мектептин мүлкүн бузгандыгы үчүн, мектепте жана мектептен тышкары учурда   

            одоно тартипти бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти алууга; 

2.1.11. мектептин окуу планын жана программасын өзүнүн жашына жана статусуна  

           ылайык аткаруу. 

2.3. Окуучуларга тыюу салынат: 

2.2.1. педагогдун уруксатысыз мектептен сабак учурунда кетүүгө;: 

2.2.2. администрацияны уруксатысыз мектептин ичине жана мектептин айлана-чөйрөсүнө    

         мектеп тарабынан өткөрүлүп жаткан иш-чараларга чочун адамдарды алып келбөөгө; 

2.2.3. мектептин ичинде, айлана-чөйрөсүндө тамеки тартканга; 

2.2.4. билим берүү процессин деморализациялоого жана билим берүү процессинин  

         катышуучуларынын ден соолугуна зыян келтирүүчү курал жарактарды,алкогол  

         ичимдиктерин, тамеки, токсикалык, наркотикалык заттарды жана башка нерселерди    

         мектепке колдонууга, берип жиберүүгө, алып келүүгө; 

2.2.5. ууктуруучу, күйүп кетүүчү, жарылып кетүүчү заттарды жана башка нерселерди  

         алып келүүгө, берип жиберүүгө, колдонууга; 

2.2.6. кимге болбосун күч колдонууга; 

2.2.7. мектептин мүлкүн, окуучулардын жана мектептин кызматкерлеринин жеке  

         буюмдарын сындырганга,бүлдүргөнгө жана ар кандай майып болуучулукту алып  

         келүүчү кыймылдарды жасоого; 

2.2.8. ушул жобону бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылат  

 

3. Окуучулардын сабак учурундагы журуш-турушу 

3.1. Сабак учурунда окуучулар милдеттүү: 

3.1.1. атайын форма кийимди талап кылуучу сабактардын башка, классикалык 

3.1.2. атайын форма кийимди талап кылуучу сабактарда (дене тарбия кол эмгек ж.б)     

         атайын кийим жана  бут кийим менен гана катышуу; 

3.1.3. мобилдик телефондорду жана башка электрондук нерселерди өчүрүп коюу;  

3.1.4. мугалим кабинетке кирип жатканда окуучулар саламдашуу белгиси катарында  

         туруп жана анын уруксатынан кийин гана отуруу, дал ушундай эле окуучулар сабак  

         учурунда кабинетке кирген башка улуу адамдар менен дагы саламдашуу; 

3.1.5.мугалимге кайрылуу үчүн кол көтөрүү жана анын уруксатын алгандан кийин гана  

         мугалимге кайрылуу:  

3.1.6. окуучу доскага жооп бергени чыкканда мугалимдин көрсөтмөсү менен күндөлуктү  

        жана дептерди, ошол предмет боюнча мугалимдин столуна коюу; 

3.1.7. кабинеттеги техника коопсуздук сактоо эрежесинин талабын аткаруу (сабак өтүп  
         жаткан учурда). 

 

3.2 Сабак учурунда окуучуларга тыюу салынат: 

3.2.1. Чуулдоо, өзүн өзү алагды кылууга жана окуучуларды сабактан бөлөк сүйлөшүүлөр,  

         оюндар жана башка иштер менен башкага бурууга же алаксытууга; 

3.3.2. мугалимдин уруксатысыз кабинеттен ордунан туруу же кабинетти тыштап кетуу: 

3.2.3. сабак убактысы окуучуларга окуу максаты үчүн гана колдонулушу керек;  

3.2.4. сабактын бүткөндүгү мугалимдин уруксатынан кийин гана ишке ашырылат. 

 



4. Сабактан тышкары жана класстан тышкаркы иш-чаралардагы окуучулардын 

жүрүш-турушу 

4.1. Сабактан тышкары жана класстан тышкаркы иш-чараларды өткөрүп жаткан учурда  

       окуучулар милдеттүү: 

4.1.1. техника коопсуздук эрежесинин аткаруу: 

4.1.2. жүрүм-турум эрежесин сактоо; 

 

4.2 Сабактан тышкары жана класстан тышкаркы иш-чараларды өтүп жатканда окуучуларга 

тыюу салынат: 

4.2.2. мобилдик телефондорду жана башка электрондук нерселерди жооптуу адамдын  

         уруксатысыз же дал келүүчү буйруксуз колдонууга; 

4.2.2. өзү менен өзү алагды болууга же окуучуларды башка иштер менен алаксытууга; 

4.2.3. сабактан тышкары жана класстан тышкаркы иш-чаралардын аякташы жооптуу  

         адамдын уруксаатынан кийин гана ишке ашырылат.  

 

5. Окуучулардын танапис учурунда окуучулардын журуш-турушу 

5.1. Танапис учурунда окуучулар милдеттуу: 

5.1.1. мектептеги бөлмөлөрдү жана анын айлана-чөйрөсүнүн тазалыгын жана тартибин 

сактоо. 

5.1.2. техника коопсуздугунун талабына ылайык аткаруу. 

 

5.2 Танапис учурунда окуучуларга тыюу салынат: 

5.2.1. Коридордо, тепкичтерде чуркоо, терезеге жакын тешик орундарда жана башка оюн  

         учун ылайыкталбаган жерлерде түртүшүү, мушташуу. 

5.2.2. терезенин алдына төшөлгөн тактайга чыгып отурууга жана турууга. 

 

6. Жыйынтыктоо жобосу 

6.1. Ушул эреже төмөнкү учурларда кайра каралат: 

 КР конституциясында өзгөрүү болсо; 

 КР " Билим берүү" мыйзамында өзгөрүү болсо: 

 жалпы билим беруучу мекемелеринин типтүү жобосуна өзгөрүү киргизилсе; 

 мектептин уставына озгоруу киргизилсе; 

 мектепти башкаруунун коллегиалдык органынын чечими менен. 


