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Нускама 

Окуу процессинде уюлдук телефондорду туура колдонуу боюнча КТО №95 МГ 

1. Жалпы жоболор. 

1.1. Окуу процессинде уюлдук (уюлдук) телефондорду жана башка байланыш 

каражаттарын колдонуу жөнүндө ушул Жобо (мындан ары - Жобо) КТО №95 МГ 

(мындан ары - Мектеп) студенттери үчүн окуу процессин тартипке келтирүү 

максатында белгиленген. жана мектептин жумуш убактысын уюштурууну 

жакшыртуу, окуу процессинин бардык субъекттеринин: окуучулардын, ата-

энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн), мектеп кызматкерлеринин жарандык 

укуктарын коргоо. Жобо “Билим берүү мекемелеринде мобилдик байланыш 

каражаттарын колдонуу боюнча усулдук сунуштарга” ылайык иштелип чыккан.  

1.2. Жобонун талаптарын сактоо алынган билим берүү кызматтарынын сапатын 

жана натыйжалуулугун жогорулатууга көмөктөшөт, окуу процессинде 

психологиялык ыңгайлуу шарттарды түзүүгө көмөктөшөт, мектеп мейкиндигин 

зордук-зомбулукка сыйынууну жайылтуу аракеттеринен коргоону камсыз кылат. 

ырайымсыздык. 

 1.3. Жобо ошондой эле уюлдук (уюлдук) телефондордон келген радиожыштыктын 

жана электромагниттик нурлануунун студенттерге зыяндуу таасирин азайтуу, 

тартипти жогорулатуу максатында иштелип чыккан. 

1.4. Бул Жобо окуу процессинин бардык катышуучулары тарабынан окуу жана 

сактоо үчүн милдеттүү болуп саналат. Окуу жайдын администрациясынын 

мүчөлөрү өзгөчө болуп саналат. 

1.5. Уюлдук телефон окуучулардын жеке менчиги болуп саналат. Уюлдук 

телефондун коопсуздугу үчүн жоопкерчилик толугу менен анын ээсинде. Жоголгон 

мобилдик байланыш үчүн мектеп каржылык жоопкерчилик тартпайт.  

1.6. Жалпы билим берүү мекемесинде өзгөчө кырдаал болгон учурда телефонду 

колдонууга чектөө коюлбайт. 

1.7. Мектепте уюлдук телефондорду колдонуу эрежелери боюнча бул нускамаларды 

бузган же аткарбаган учурда окуу процессинин бардык катышуучулары Уставга 

жана Мектеп окуучуларынын ички тартибине ылайык дисциплинардык 

жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. 

2. Негизги түшүнүктөр. 

 Уюлдук телефон байланыш каражаты жана заманбап адамдын образынын 

компоненти болуп саналат, ал демейде активдүү түрдө көрсөтүлбөйт. Колдонуучу - 



уюлдук телефонду колдонуу менен окуу процессинин субъекти. Зордук-зомбулукка 

жана ырайымсыздыкка сыйынууну телефон аркылуу пропагандалоо - тиешелүү 

мазмундагы видео же фотосюжеттерди көрсөтүү жана таратуу ("Эротикалык 

продукцияны жайылтуунун өзгөчө эрежелери жана үгүткө тыюу салуу жөнүндө" 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамын бузуу менен зордук-зомбулукка жана 

ырайымсыздыкка сыйынуу"). 

2. Негизги тушунуктур. 

 Уйулдук телефон байланыш каражаты жана заманбап адамдын образынын 

компоненти болуп саналат, ал демиде активдуу турдо корсетулбойт. Колдонуучу - 

уйлдук телефонду колдонуу менен окуу процессинин предметтери. Зордук-

зомбулукка жана ырайымсыздыкка сыйынууну телефон аркылуу пропагандалоо - 

мазмундагы видео же фотосюжеттерди көрсөтүү жана таратуу ("Эротикалык 

продукцияны жайылтуунун сактоо эрежелери жана үгүткө тыюу салуу жөнүндө" 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамын бузуу менен зордук-зомбулукка жана 

ырайымсыздыкка сыйынуу"). 

3.4. Уюлдук байланышты колдонууга сабактар башталганга чейин, сабактар 

аяктагандан кийин жана тыныгууларда жол берилет. 

3.5. Тыныгуу убактысын жаш курактык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен баарлашуу, 

окуучулардын сабактар аралыгында активдүү эс алуусу, кыймыл аракетине 

физиологиялык муктаждыгын толуктоо үчүн пайдалануу сунуш кылынат; зарыл 

болгон учурда уюлдук байланыш каражаттарын тыныгууларда өз максаты боюнча 

пайдалануу (чалуулар, SMS билдирүүлөр үчүн). 

3.6. Мектепте окуу процессинде мобилдик байланыш каражаттары студенттин 

портфелинде болушу керек (мүмкүн болгон учурда). 

3.7. Окуучулар класста планшеттерди же электрондук китептерди окуу планынын 

бир бөлүгү катары мугалимдин уруксаты менен жана санэпид стандарттарында 

белгиленген стандарттарга ылайык колдоно алышат. Мугалимдерге жана башка 

кызматкерлерге окуу сабактарында (өзгөчө кырдаалдардан башка) уюлдук 

телефонду колдонууга тыюу салынат. Сабактан тышкаркы убакта алар 

студенттердин катышуусунда телефон колдонууга мүмкүн болушунча чектөө 

коюуга милдеттүү. Мугалимдер сабак учурунда телефондун бир гана функциясын – 

саатты колдонууга укуктуу. 

3.9. Окуу процессинде ата-энелерге (мыйзамдуу өкүлдөргө) окуучуларды чакыруу 

сунушталбайт. Мектептин сайтында жайгаштырылган жана окуучулардын 

күндөлүктөрүнө жазылган чалуулардын графигине көңүл буруп, чакыруу зарыл.  

 3.10. Форс-мажордук жагдайларда балдары менен окуу процессинде баарлашуу 

үчүн ата-энелерге (мыйзамдуу өкүлдөрүнө) класс жетекчилерге билдирүү жөнөтүү 

сунушталат. Класс жетекчиси келип түшкөн маалыматты нөөмөттөгү 

администраторго алып келет. Форс-мажордук жагдайда окуучулар окуу 

процессинде мугалимдин же Мектеп администрациясынын өкүлүнүн уруксаты 

менен мобилдик байланышты колдоно алышат.  



3.11. Эгерде окуу процессинде уюлдук байланышты үзгүлтүксүз колдонуу зарыл 

болсо, колдонуучу окуу жайдын директоруна же нөөмөтчү администраторго 

жүйөлүү негиздемесин (медициналык корутунду, түшүнүк кат ж.б.) берип, бул үчүн 

уруксат алышы керек. 

3.12. Мобилдик байланышты колдонууда окуу процессинин бардык катышуучулары 

төмөнкү этикалык стандарттарды сактоого тийиш: 

- мүмкүн болгон обондорду жана үндөрдү колдонбоңуз  

башкаларды таарынтып же тынчын алуу; 

- башка адамдардын катышуусунда уюлдук байланышты колдонуу менен жеке 

сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөөгө; 

- маектеш менен мүмкүн болушунча акырын үн менен сүйлөшүү; 

- ээлеринин уруксатысыз башка адамдардын уюлдук байланыш каражаттарын 

пайдаланбоого жана алардын номерлерин үчүнчү жактарга бербөөгө.  

4. Окуучулардын (колдонуучулардын) укуктары. 

4.1. Сабактардын ортосундагы тыныгууларда студент төмөнкүлөргө толук укуктуу: 

- уюлдук телефонду күйгүзүү; 

- кабыл алынбаган чалуулардын бар экендигин текшерүү жана номерлерин көрүү; - 

келген SMS-билдирүүлөрдү окуу жана зарыл болгон учурда чалуучуга чалуу; 

- телефондо сүйлөшүү кыска болушу керек болсо, чалыңыз же SMS билдирүү 

жөнөтүңүз. 

4. Окуучулардын (колдонуучулардын) укуктары. 

4.1. Сабактардын ортосундагы тыныгуулар учурунда студент төмөнкүлөргө 

укуктуу: 

- уюлдук телефонду күйгүзүү; 

- кабыл алынбаган чалууларды текшерүү жана алардын номерлерин көрүү; - келген 

SMS-билдирүүлөрдү окуу жана зарыл болгон учурда чалуучуга чалуу; 

- эгерде телефондук сүйлөшүү кыска болушу керек болсо, чалыңыз же SMS 

жөнөтүңүз. 

4.2. Студенттин тез байланышы үчүн гана мобилдик телефондорду колдонуңуз 

(чалуу жана SMS жөнөтүү): 

- ата-энелери, туугандары, алар иштеген мектептен тышкаркы мекемелердин 

жетекчилери менен жана өзгөчө кырдаалдарда гана; 

- шаардын атайын жана чукул кызматтары менен (өрткө каршы кызматы - 101, ИИМ 

- 102, тез жардам - 103, Бирдиктүү куткаруу кызматы - 

112 ж.б.). 

4. 3. Эгерде сиз сабактар же иш-чаралар аяктагандан кийин уюлдук телефон 

аркылуу чала алсаңыз, анда чалыңыз (сабактар же иш-чаралар аяктагандан кийин 

чалыңыз). 

5. Студенттердин (колдонуучулардын) милдеттери. 

5.1. Сабактарды жана иш-чараларды баштоонун алдында (сабак сааттары, 

майрамдар, спорттук жана башка иш-чаралар) студенттер телефонду үнсүз режимге 

коюп, аны портфельге, сумкага ж.б. салууга милдеттүү. 



5.2. Ата-энеңизге, туугандарыңызга, алар иштеген мектептен тышкаркы 

мекемелердин жетекчилерине, сабактар ортосундагы тыныгуунун (өзгөртүүлөрдүн) 

убактысын, иш-чараларын кабарлаңыз, алар сабактардын жана башка сабактардын 

ортосундагы тыныгууларда (өзгөрүүлөрдө) телефон чалуусу үчүн.  

5.3. Өзгөртүүлөрдүн жүрүшүндө уюлдук байланышты колдонуу маданиятын сактоо 

керек: - катуу сүйлөбөө; 

- катуу музыканы күйгүзбөө; 

- сүйлөшүүдө баарлашуу эрежелерин сактоого. 

5.4. КТО №95  мектепте уюлдук телефондорду жана башка байланыш каражаттарын 

колдонуу боюнча ушул Жобону сактасын 

5.5. Колдонуучу адамдын жеке жашоосу жөнүндө маалыматты анын макулдугусуз 

чогултуу, сактоо, пайдалануу жана жайылтуу үчүн мобилдик байланышты 

колдонууга жол берилбестигин эстен чыгарбоо керек. 

5.6. Уюлдук байланыштын коопсуздугун камсыз кылуу максатында пайдалануучу 

аларды кароосуз калтырбоого, анын ичинде тыш кийимдин чөнтөгүнө салууга 

милдеттүү. 

6. Студенттерге (колдонуучуларга) төмөнкүлөргө тыюу салынат: 

6.1. Окуу процессинде уюлдук (уюлдук) телефонду каалаган режимде колдонуу 

(анын ичинде калькулятор, блокнот, үн жазгыч, саат ж.б. катары).  

6.2. Уюлдук (уюлдук) телефонду класста фото (видео) камера катары колдонуу, 

муну менен окуу процессинин катышуучуларынын жеке турмуштук укуктарын 

бузуу. 

6.3. Мектептин имаратында радио жана музыканы катуу угуңуз. 

6.4. Уюлдук (уюлдук) телефон аркылуу адамдын кадыр-баркына шек келтирген, 

ырайымсыздыкты жана зомбулукту үгүттөгөн, Мектептин аброюна атайылап зыян 

келтирген фото жана сүрөттөрдү, видеолорду көрсөтүү. 

6.5. Окуучуларга сабак учурунда телефонду мойнуна илип коюуга, чөнтөккө 

салууга, уюлдук телефонду партага коюуга катуу тыюу салынат. Телефонду 

кубаттоо үчүн окуу жайдын электр тармактарына мугалимдин уруксаты жана анын 

көзөмөлү менен гана туташтыра аласыз. 

7. Регламентти бузгандык үчүн жоопкерчилик. 

 Ушул Жобонун талаптарын бузгандыгы үчүн студенттер төмөнкүдөй тартиптик 

жоопкерчиликке тартылышат: 

7.1. Эгерде колдонуучу уюлдук (уюлдук) телефонду колдонуунун ушул Регламентте 

көрсөтүлгөн шарттарын аткаруудан баш тартса, мугалим сабактар аяктагандан 

кийин окуучуну класс жетекчиси менен сүйлөшүү үчүн чакырат, ал ата-энелерге 

эрежелердин бузулгандыгы жөнүндө кабарлайт. ушул Жобо. 

7.2. Кайталанма тартип бузуулар үчүн директордун атына протокол түзүлүп, ата-

энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) катышуусунда окуучулар менен түшүндүрүү 

иштери жүргүзүлөт. 

7.3. Тартип бузуу фактылары кайталанган учурда студентке (түшүндүрүү катын 

көрсөтүү менен) сөгүш берилет. Ата-энелер (мыйзамдуу өкүлдөр) менен 



макулдашуу боюнча чектелген мөөнөткө уюлдук телефон алып жүрүүгө тыюу 

салынат.  

7.4. Регламентти бузган коланын кызматкерине сөгүш берилет. 


