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№95 окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын мугалимдердин кызматтык 

абалынын аткаруу жонунде жобо 

I.. Жалпы жобо 

1.1. Ушул жобо окуучуларды мектепке кабыл алуу тартиби жонунде жалпы билим берүү 

мекемесинин башталгыч баскычка, ортонку баскычка, жогорку баскычка аныктайт жана 

иретке келтирет. 

1.2. Жобонунун негизги максаты жана милдеттери болуп, гимназияда окуучунун билим 

алуу укугу аймакка караштуу окуучулар гана камсыз боло алат. 1.3. Гимназиянын 

предметтик тесттеринин жыйынтыгы негизинде жакшы көрсөткүчтү көрсөткөн окуучулар 

аймактык чектөөсүнө карабастан, билим алууга укуктуу. 

1.4. Ушул жобо КРнын конституциясынын жана КРнын «Билим берүү» мыйзамынын №10 

берененин негизинде иштелип чыкты. 

II. 1-класска кабыл алуу эрежеси  

2.1. 1-класска 6 жаштан 7 жашка чейинки ден соолугу тууралуу терс көрсөткүчтү 

бербеген, 8 жаштан ашпаган балдар кабыл алынат. 2.2. Мектеп жашына жетилген балдар 

даярдык денгээлине карабастан, 1-класска кабыл алынат. 1-класска балдарды кабыл алуу 

сынаксыз эле кабыл алынат. 

2.3. 1-класска кабыл алынып жаткан учурда мектеп ата-энелерди мектептин Уставы жана 

башка билим берүү процессин ишке ашыруучу документтери менен тааныштырууга 

милдеттүү. 

2.4. 1-класска кабыл алууда мектепте ваканттык орун жок болсо, баланы мектептин 

адмиинистрациясы кабыл албоого укуктуу. 

2.5. Гимназиянын 1-классына кабыл алууда ата-эненин арызын, медициналык картасы 

(форма № 63), жашагандыгы тууралуу справкасын камсыз кылат. 

2.6. 1-класска кабыл алуу жөнүндө арызы түшкөндөн баштап, кабыл алатын зат. 

 2.7. Ата-энелер тарабынан берилген документтер журналга катталуунун негизинде 

жүргүзүлөт. 

 2.8. Гимназияга ата-эненин арызы катталгандан кийин ата-энелерге маалымат 

документтери берилет. 

2.9. 1-класска кабыл алуу арызы катталгандан кийин мектептин директорунун буйругу 

менен ата-энелерге кабыл алынган классы тааныштырылат 

.2.10. Психиолог менен ангемелешүү жүргүзүлөт. 

 2.11. Кабыл алуу комиссиясы мектептин директорунун буйругунун негизинде түзүлөт. 



Ш. 2- 4-класска кабыл алуу эрежеси  

3.1. 2-4-класска чейинки окуучулар төмөндөгү предметтерден билим денгээли 

текшерилет: 

- кыргыз тили ( жат жазуу); 

- математика ( текшерүү иш);  

- адабий окуу (окуу техникасы);  

-чет тили (англис тили, немец тили ангемелешүү);  

- орус тили (ангемелешүү). 

3.2. Гимназиянын 2-4-классына кабыл алууда арызы, өздүк делосу, медициналык картасы 

(форма № 63), жашагандыгы тууралуу справкасын ата-эне камсыз кылат. 

IV. 5-11-класска кабыл алуу эрежеси 

4.1.5-класска башталгыч класстын материалын өздөштүргөн окуучулар  

4.2.5-11-класска кабыл алынып жаткан окуучулардын ата-энелерине эгерде кабыл алынат. 

окуучу башка мектептен келсе, мектептин Уставы ж.б. документтери менен 

ааныштырылат.  

4.3.Гимназияга окуучуларды кабыл алуу томонку предметтерден 

түрде тестирлөөнүн негизинде : 

- кыргыз тили; 

- математика; 

- орус тили; 

- чет тили ( англис тили, немец тили ангемелешүү). 

4.4. Профилдик багытына карата кошумча предметтик тесттер (физика, тарых, биология, 

химия) алынат жана предметтик программаны өздөштүргөндүгүн ангемелешүү менен 

ишке ашырылат. 4.5. Гимназияга кабыл алууда директордун окуучунун ата-энеси менен 

ангемелешүүсүнүн натыйжасында алынат. 

4.6. Гимназиянын 5-11-классына кабыл алууда арызы, оздук делосу, медициналык картасы 

(форма № 63), жашагандыгы тууралуу справкасын ата-эне камсыз кылат. 

4.7. Окуучуларды 5-11-класска кабыл алынгандыгы тууралуу мектептин буйругу милдетту 

чыгат  


