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№95 мектеп гимназиясынын ысык тамак боюнча жобо 

 
Кыргыз Республикасыньш жалпы билим беруучу мамлекеттик жана 

муниципалдык мектептеринле окуучуларга тамак берүүнү уюштуруу. Жалпы 

билим берүүчү мектептеринин 1-4-класстарынын окуучулары үчүн тамактануу 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүлөт 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 27-августундагы № 475, 

2019-жылдын 7-октябрындагы 527 токтомдорунун редакциясына ылайык) 

 

Тамактануунун финансирлөө 

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мамлекеттик жана муниципалдык 

мектептериндеги 1-4 —класстын окуучуларынын тамактануусун финансирлөө 

бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт. 

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мамлекеттик жана муниципалдык 

тамактанууну уюштуруу. 

Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органы төмөнкүлөрдү көзөмөлдөйт: 
 

-мектептердиги казан аяктар, муздаткыч жана башка ашкана идиштерди, жана тамак 

—аш сактоочу жайларга шарт түзүүнү ишке ашырат. 

 —класстардын окуучуларын күнүнө 7 сом, жылына 80 сом уюштурууну камсыз кылат: 

-сүт, нан азьктарын жогоруда көрсөтүлгөн стандартка жооп берген сүт жана нан 

азыктарьш көзөмөлдөөчү уюмду аныктайт: 

-тамак берүү пунктарынын иш аракеттерин бекитет: 
 

-мамлектеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө менен бирдикте 

тамактанууну уюштуруунун санитардык - гигиеналык талаптарга жооп 

берүүсүн көзөмөлдөйт: 

2. Мектеп администрациясынын жоопкерчилиги 

Мектеп администрациясы 

-окуп жаткан жеринде буфетте же ашканада окуучулардын тамактануусун 

уюштурат. 



-ар бир класстын окуучуларынын тамактануу убактысын бекитет: 

 

-бекитилген эреже боюнча тамактанууну уюштурууну көзөмөлдөөгө жооптуу 

адамды бекитет: 

-ар бир окуучуга эртен мененки тамакка стакан, сут, бир булочка берүү менен 

тамактанууну ишке ашыралып сүт жана булочканы башка суусундук жана нан 

азыктары менен бирдей баада алмаштырууга жол берилет: 

- өзгөчө азыктарды сактоо жайында, ошондой эле окуучулардын гигиенасын 

жана идиш аяктардын сакталышын санитардык талаптарга жооп бергидей 

шартты түзүп берет. 



№ 95 ОКУУ-ТАРБИЯ КОМПЛЕКС  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МЕКТЕП- 

ГИМНАЗИЯСЫ КОМПЛЕКС ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №95 

 

 

 

Б У Й Р У К 

П Р И К А З 

8/1 №30 август Бишкек шаары 

 

№ 95 ОТК МГда 2022-2023- окуу жылында сапаттуу тамактанууну уюштуруу 

жөнүндө 2002-жылдын 27-июнундагы №111 ―Кыргыз Республикасынын жалпы 

билим берүүчү мектептеринде окуучулардын тамактануусун уюуштуруу жөнүндө‖ 

Кыргыз республикасынын Мыйзамын, 2009-жылдын 29-июнундагы №198 

―Мектепке чейинки билим берүү‖ Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, 

2015-жылдын 3-апрелиндеги №72 ―Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө‖ Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын Президентинин ―Кыргыз 

Республикасынын жалпы билим берүү мектептеринде окуучуларды тамактанууну 

уюштуруу жөнүндө‖ 2006-жылдын 11апрелиндеги №201 ―Коомдук саламаттыкты 

сактоо чөйрөсүндөгү актыларды бекитүү жөнүндө‖ токтомун, ―Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүүчү 

мектептеринде окуучулардын тамак-ашын уюштуруу жөнүндө‖ токтомун, Бишкек 

шаардык кеңешинин 2015-жылдын 20-майындагы №129 ―Бишкек шаардык билим 

берүү уюмдарында балдардын тамак-ашын уюштуруу‖ жөнүндө токтомун, Бишкек 

шаарынын мэриясынын 2014-жылдын 18-августундагы ― №114 ―Бишкек шаардык 

билим берүү уюмдарында балдардын тамак-ашын уюштуруу жөнүндө‖ токтомун, 

2020- жылдын 14- августундагы Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн № 3 

протоколдук тапшырмасын аткаруу жана 2020 – жылдын 21 – августундагы Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министирлигинин №664/1 буйругунун, 

Бищкек шаарынын мэриясынын Билим берүү башкармалыгынын 2020-жылдын 

24августундагы №186/1 буйругунун жана 2020жылдын 27-августундагы № 189 

―Өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө‖ буйругунун негизинде 

2020-2021-окуу жылында №95 ОТК МГда сапаттуу тамактанууну уюштуруу 

максатында буйрук кылам: 

 

1. Башталгыч класстары ОТИ боюнча директордун орун басары Боркеева К.К. 

төмөнкүлөргө системалык көзөмөл жүргүзсүн: 

• Коронавирус инфекциясын (COVID -19) алдын алуу үчүн Кыргыз 

Республикасынын Саламаттык сактоо министирлиги тарабынан иштелип 

чыккан нускаманын негизинде билим берүү уюмдарынын жетекчилери, 



кызматкерлери, мектеп окуучулары жана ата – энелер үчүн нускамаларынын 

негизинде иш алып баруу (1тиркеме); 

• 2022-2023 – жаңы окуу жылында пандемия шартында билим берүү 

уюмдарында окуу процессин уюштуруу боюнча нускаманы аткаруу (2 – 

тиркеме), 

• Тамак-аш азыктарынын жана кызмат көрсөтүлөрдүн сапатына, балдардын 

денсоолугу, өмүрү, айлана-чөйрөнүн и жана мүлктүн коопсуздугу үчүн 

талаптарды аткаруусуна: 

• Өрт коопсуздук эрежелерин сактоосуна: 

• Күн    сайын    жооптуу    кызматкерлери    менен     биргеликте 

бракераж өткөрүлүүсүнө: 

• Өлчөлгөн приборлорду иштеген абалда кармоо, аларды колдонуу тартипке 

ылайык текшерүүгө берилип турушун көзөмөлдөөгө; 

• Ашканалардын жайларын, эмеректерди, технологиялык жана муздаткыч 

жабдыктарды туура колдонууну жана алардын сакталашан камсыз 

кылынуусуна; 

• Алынып келип жаткан тамак-аш азыктарынын сапатына жана ташылып 

келишине; 

• Балдар үчүн жашоого зарыл тамак-аш азыктарынын толук топтомунун бар 

болушуна: 

• Тамак-аш азыктарынын сакталышы жана колдонуу мөөнөтөрүн сактоо 

шарттарына: • Келечектүү 20 күндүк меню-талаптарды түзүү, балдарды 

күндүзгү тамактануусунун рационун баалоосуна; 

• Менюда колдонулган азык-түлүктөрдүн ассортиментин, казанга 

азыктүлүктөрдүн салынышын, тамактын чыгышын, даяр тамакка 

органолептикалык баалоону жүргүзүүсүнө: 

• Балдардын иш жүзүндөгү санына карата меню-талаптарды тариздөөсүнө: 

• Жаш-курак өзгөчөлүктөрүнө ылайык бир балага карата тамактануунун накта 

ченемдерин сактоосуна; 

• Менюга    ылайык     даяр тамактын   сапаты     жана тамакты 

даярдоо технологиясына; 

• Тамактануу режимин аткаруусуна; 



• Электр энергиясын лимитин сакталуусуна; 

2. Тамактануунун сапатын жана уюштуруунуу текшерүүгө комисиянын төмөнкү 

курамын бекитем: 

• Боркеева К.К.- башталгыч класстар боюнча директордун орун басары; 

• Калдыбаева Д.И -профкомдун торо айымы; • Садыралиева ЖМ.- 3 б класстын 

ата-энеси; 

• Саидова Ч.А – 1 б класстын ата-энеси. 
 

3. Буйруктун аткарылынып көзөмөлдөөнү өзүмө калтырам. 

 

 
Директор: Сардарбекова А.К 



 

«Бекитем»:  

Директор №95 

                                                                                      мектеп- гимназия 

                                                                                       А.К. Сардарбекова 

«1» сентябрь 2022 жыл 
 

Башталгыч класстардын тамактануусунун графиги 

1-смен 

Убактысы 1-катар 2 -катар 3 -катар 4 -катар 

8:15 1 а 1 в 1 г 1 ак 

9:05 1 бк 2 в 2 б 3 ак 

9:55 3 в 4 бк 
  

2-смен 

 

Убактысы 

 

1 -катар 

 

2 -катар 

 

3- катар 

 

4- катар 

11:40 3 а 2 ак 2 д 3 д 

12:30 4 в 4 е 1 б 1 д 

13.10 2 ак 2а 
  

3-смен 

 
Убактысы 

 
1 -катар 

 
2 -катар 

 
3- катар 

 
4 -катар 

14:40 2 г 3 б 4 ак 4 ж 

15:25 3 г 4 б 4 а 4 д 

16:00 4 г 
   



Ысык тамактандыруунун уюштуруу боюнча маалымат 
 

Мектеп ичиндеги көзөмөл планына ылайык, 2022-2023-окуу жылынын 

башында № 95 ОТК мектебинде ысык тамактын уюштурулушу боюнча 

текшерүү жүргүзүлдү. 

Текшерүүнүн максаты: 

 

• окуучулар үчүн тамактануу 

• Коомдук тамактануу үчүн ченемдик укуктук базанын болушу 

• Ашкананын санитардык абалы. 

• Ысык тамак менен камсыз болгон окуучулардын %ын көрсөтүү 
 

Текшерүүдө төмөндөгүлөр аныкталды: 
 

Мектеп ченемдик документтердин пакетин иштеп чыккан: коомдук 

тамактануу боюнча буйруктан (буйрук № _8 / 1_ 08.01.2022). Тартипке мен жооп 

берем 

Коомдук тамактануу уюмунун брокераждык комиссиясынын төрагасы болуп 

негизги мектептин директорунун орун басары Боркеева Кундус 

Касымалиевна дайындалды, брокераждык комиссиянын курамы 4 адамдан; класс 

жетекчилердин милдеттери аныкталган. 

ОТК МГ №95 ашканасы 180 орунга эсептелген, биринчи кабатта жайгашкан. 

Мектепте ашканага баруунун графиги тузулуп, бекитилген. Графикке ылайык, 

башталгыч класстарда тамактануу 1-4-класстан баштап: 1201 окуучуга камтылган. 

Ар бир класска таблицалар дайындалат. Окуучулардын тамак-ашы 3 сменада 

уюштурулат. 

Биринчи смена 8:15тен 10го чейин. 10 класс тамактанат, саны: 421 окуучу. 

Экинчи сменада 11.40тан 13.10го чейин тамактанат. 10 класс: 420 окуучу да 

тамактанышат. 

Үчүнчү сменада 14.40тан 16.00гө чейин иштейт. 9 класста 360 окуучу тамактанат. 

Тамак-аш Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү башкармалыгы тарабынан 

борборлоштурулган жана алдын ала түзүлгөн меню боюнча берилет. Идиштерге 

куюлуп жана таратуу тыныгууга чакырууга 5 - 7 мүнөт калганда башталат. Бардык 

класстар мугалимдин коштоосунда ашканага уюшкандыкта келишет. Класс 

жетекчилер күнүмдүк тамактануу журналын толтурушат, анда окуучулардын саны 

иш жүзүндө көрсөтүлөт. Брокераждык комиссиянын журналы да бар. Брокераждык 

комиссиясы өз ишин системалуу түрдө жүргүзөт; 

• Ысык тамактын даярдалышы, порциялоо сапаты текшерилет; 

• Жалпысынан ашкана жана коомдук тамактануу бөлүмүнүн абалы. 



Тазалоо сменанын ортосунда күн сайын жана жумасына бир жолу жалпы тазалоо 

жүргүзүлөт. Ашканага кире бериште фильтр орнотулган: килем, антисептик, суюк самын 

менен колду жууган раковина. Мектептин ашканасы керектүү өндүрүштүк жабдуулар 

жана идиш-аяктар менен жабдылган. 

Санитардык абалы санитардык нормаларга ылайык келет. Документтери жакшы. 

Ашканада стенд орнотулган, анда окуу процессинин ар бир катышуучусу бракераждык 

комиссиясынын курамы, күнүмдүк меню, туура тамактануу жана дасторкон үстүндө 

жүрүм-турум эрежелери тууралуу плакаттар, мектеп ашканасынын иш тартиби 

жөнүндө маалымат ала алат. 

Ашпозчунун медициналык китеби ченемдик укуктук актылардын 

талаптарына жооп берет 

Жыйынтыктар: 
 

Мектептин ысык тамак уюштуруудагы алгылыктуу иштери белгиленди. 

Ашпозчунун санитардык-гигиеналык шарттарды сактоо боюнча алгылыктуу 

иши белгиленет. 

Сунуштар: 

Класс жетекчилер менен тематикалык класстык сааттарды тамактануу боюнча 

окутуучуларга өткөрүү 

 

 
Билдирүү башталгыч мектептин директордун орун басары тарабынан түзүлгөн: 

Боркеева Кундус Касымалиевна 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 


