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Мектеп-Гимназия жөнүндө убактылуу 

ЖОБО 

 

1.Жалпы жоболор. 

1.Гимназиялык мектеп жөнүндө ушул убактылуу жобо укуктук жана уюшту- 

руучулук жактан белгилейт гимназия мектебинин ишмердүүлүгү үчүн негиз- 

дерин белгилейт. 

2.Мектеп-гимназия(мындан ары-гимназия)-үзгүлтүксүз билим берүү тутумун- 

дагы жалпы билим берүүчү уюмдун бир түрү,анын негизги максаты Кыргыз 

Республикасындагы башталгыч жалпы,негизги жалпы жана орто жалпы  

билим берүүнүн жалпы билим берүү программаларын ишке ашыруу болуп  

саналат.Студенттердин ыктарына жана жөндөмүнө ылайык гуманитардык  

илимдер. 

3.Гимназиянын уюштуруучулары болуп төмөнкүлөр саналат. 

-Мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары; 

-Мамлекеттик билим берүү стандарттарын милдеттүү түрдө аткарган юриди- 

калык жана жеке жактар; 

-Кыргыз Республикасынын катышуучусу болуп саналган мыйзамда белгилен- 

ген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык чет мамлекет- 

тер жана эл аралык уюмдар; 

4.Гимназия өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жетекчи- 

ликке алат.Билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 

жалпы билим берүү уюмунун ишин жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук 

актылар, ушул убактылуу жобо жана анын уставы. 

5.Гимназия юридикалык жак болуп саналат,мамлекеттик символдордун 

сүрөтү түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдерде аталышы жазылган  

мөөрү, санитардык балансы, банк мекемелеринде эсептик жана башка  

эсептери, штамптары, бланктары, оперативдүү иш-аракеттерди жүргүзөт. 

6.Гимназия Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз атынан  

мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарга ээ болууга келишимдерди  

түзүүгө, сотто доогер жана жоопкер болууга укуктуу. 

7.Гимназия Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте  

мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык башталгыч жалпы,негизги 

жалпы жана орто жалпы билим берүүнүн сапаты үчүн,прикладдык форма- 

лардын шайкештиги үчүн,Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белги- 

ленген тартипте жоопкерчилик тартпайт,окуучулардын жашына жараша пси- 

хофизикалык өзгөчөлүктөрүн,алардын өмүрүн жана ден соолугун коргоо  

талаптарын эске алуу менен окуу-тарбия процессин уюштуруунун ыкма- 

лары жана каражаттары. 

8.Жалпы билим берүү уюму акредитациялоонун жыйынтыгы боюнча гимна- 



зия статусун алат. 

 

 

 

                            

                   2.Гимназиянын милдеттери   

9.Гимназиянын милдеттери болуп төмөнкүлөр болуп саналат. 

-Эң жөндөмдүү балдарды аныктоо жана аларга билим берүүнүн жана илим- 

дин заманбап жетишкендиктерине жооп берген,ошондой эле дүйнөлүк жана 

улуттук маданияттар системасына интеграцияланышына мүмкүндүк берүүчү  

деңгээлде жалпы билим алуу мүмкүнчүлүгүн берүү. 

-Билим берүүнүн мазмунун гумандаштыруу жолу менен инсандын жалпы, 

интеллектуалдык, адеп-ахлактык өнүгүү идеясын ишке ашыруу. 

-Илимий-изилдөө ишинин көндүмдөрү бар, кесиптик билим берүү програм- 

маларын аң-сезимдүү тандоого жана өнүктүрүүгө даяр инсанды калып- 

тандыруу. 

3.Гимназиянын функциялары 

10.Гимназия төмөнкүдөй функцияларды аткарат: 

-Гимназиянын имиджин ишке ашырууга байланышкан иштерди жөнгө салат. 

-Жогорку окуу жайларында үзгүлтүксүз билим алууга багытталган гуманитар- 

дык илимдер боюнча кошумча (тереңдетилген)даярдоону камсыз кылуучу  

башталгыч жалпы,ошондой эле негизги жалпы жана орто жалпы билим бер- 

үү программаларын ишке ашырат. 

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген мектеп кур- 

агындагы балдарды жана өспүрүмдөрдү эсепке алуунун тартиби жөнүндө  

нускмамага ылайык мамлекеттик жана муниципалдык гимназияларга беки- 

тилген аймакта билим алууга тийиш болгон жана жашаган балдарды жана  

өспүрүмдөрдү эсепке алат жана кабыл алат. 

-Уставдык максаттарга жана милдеттерге ылайык кошумча билим берүү  

программаларын ишке ашырат жана негизги жалпы билим берүү программа- 

ларынан тышкары келишимдик негизде кошумча билим берүү кызматтарын 

көрсөтөт.Билим берүү кызматтарынын түрлөрү жана формалары,анын ичин- 

де акы төлөнүүчү кызматтар гимназиянын уставында аныкталат. 

 

    4.Гимназиянын укуктары жана милдеттери 

11.Гимназия төмөнкүлөргө укуктуу: 

-Алардын билим берүү жана тарбиялоо ишинин багытын аныктоо; 

-Белгиленген тартипте башка уюмдар менен келишимдерди түзүүгө; 

-Кесиптик бирикмелерге,союздарга, окуу-методикалык бирикмелерге кирүү. 

-Окуу процессин даярдоого жана өткөрүүгө багытталган мыйзамда бекитил- 

ген финансылык-чарбалык иштерди жүргүзүүгө; 

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка 

иштерди жүргүзүүгө; 

12.Гимназия төмөнкүлөргө милдеттүү: 

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каттоодон өтүүгө; 

-Профили боюнча окуу-методикалык семинарларды, тренингдерди,ачык са- 

бактарды өткөрүү анын ишмердүүлүгү; 

-Гимназияларды өнүктүрүү жана интеграциялоо боюнча аналитикалык отчет- 

торду жана сунуштарды даярдоого; 

-Академиялык билим берүүгө милдеттүү; 

-Гимназиянын ишмердүүлүгү үчүн зарыл болгон башка иштерди жүргүзүүгө. 

  



 

 

 

 

                5.Тарбиялык иштерди уюштуруу 

13.Гимназия үч баскычтагы окуу процессин ишке ашырат.Гимназияда окуу процесси  

1-класстан 11-класска чейин. 

14.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты тарабынан иштелип чыккан окуу 

план- 

дары боюнча жүргүзүлөт. 

15.Гимназиянын окуу планынын вариативдүүлүгү окуу планынын гимназия компонент- 

инин алкагында гуманитардык илимдер боюнча предметтердин жана курстардын  

комплекси аркылуу ишке ашырылат. 

16.5-класстан 11-класска чейин жогорулатылган татаалдыктагы жалпы билим берүүнүн 

негизги программаларынын гуманитардык базасына негизделген гимназиялык билим 

берүүнүн мазмуну ишке ашырылат. 

Гимназиялык билим берүүнү гумандаштыруу төмөнкүлөр тарабынан камсыз кылынат. 

-Билим берүүнүн мазмунун,уюштуруу жана технологиясын инсандын жалпы маданий 

өнүгүшүнө, гуманисттик аң-сезимин жана дүйнө таанымын калыптандырууга багыттоо, 

чындыкты таануунун универсалдуу ыкмаларын өздөштүрүү; 

-Гимназия аркылуу негизги жалпы билим берүү программаларын тереңдетип үйрөнүү . 

-Инсандын маданий жана илимий потенциалын калыптандыруунун шарты катары чет  

тилдерин (экиден кем эмес) үйрөнүү. 

17.Гимназия Билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамында Кыргыз  

Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында аныкталган чектерде окутуунун 

жана тарбиялоонун формаларын,каражаттарын жана ыкмаларын өз алдынча тандай алат. 

18.Гимназиядагы класстык комплекттердин саны жарандар тарабынан берилген арыздар- 

дын санына жана санитардык нормаларды эске алуу менен окуу процессин ишке ашыруу 

үчүн түзүлгөн шарттарга жараша болот. 

19.Мугалимдер жана окуу-материалдык шарттары болгон учурда класстарды 2 топко  

бөлүүгө жол берилет. 

20.Класстан тышкаркы мезгилде окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн 

өнүктүрүү 

ишке ашырылат. 

21.Гимназия Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2014- 

жылдын №1-буйругуна ылайык окуучулардын бирдиктүү мектеп формасына карата 

талаптарга жооп берет.   

  

6.Гимназияга кабыл алуу жана окуучуларды аттестациялоо талаптары. 

22.Окуучуларды кабыл алуунун эрежелери уюштуруучу тарабынан белгиленет жана  

гимназиянын уставында белгиленет. 

23.Гимназияга 1-класска кабыл алуу гимназияга бекитилип берилген аймакта жашаган 6-7 

жаштагы бардык балдар үчүн алардын арыздарынын жана кирүү мүмкүнчүлүгү жок  

белгиленген үлгүдөгү медициналык маалымкаттарынын негизинде жүргүзүлөт. 

Экзамендер,акчалай жана башка салымдар. 

24.Гимназиянын 5-классына кабыл алуу жалпы билим берүүчү мектепти ийгиликтүү  

аяктаган жана тестирлөөдөн өткөн бардык каалоочулардын арызы боюнча жүргүзүлөт. 

 

 

7.Гимназияны башкаруу 

33.Гимназияны башкаруунун уюштуруу түзүмү гимназияны өнүктүрүүнүн бардык  

деңгээлдеринде ар бир катышуучуну биргелешип башкаруу процессине тартуу менен  



иштин профилин карайт. 

34.Гимназияны биргелешип башкаруунун формалары болуп гимназия кеңеши, камкор- 

чулар кеңеши,педагогикалык кеңеш, ата-энелер комитети, окуучулардын өз алдынча баш- 

каруусу ж.б. Кошумча башкаруу органдарын шайлоонун тартиби жана алардын ыйгарым 

укуктары гимназиянын уставы менен аныкталат. 

35.Гимназияга тикелей жетекчиликти директор ишке ашырат.Гимназиянын директору 

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык билим берүү боюнча мамлекеттик 

администрациянын тиешелүү областтык органынын буйругу менен кызматка дайындалат 

жана кызматтан бошотулат. 

36.Гимназиянын директору: 

-Окуу-тарбия процессинин бардык катышуучулары менен бирдикте гимназияны өнүктүр- 

үүнүн,гимназиялык билим берүүнү өркүндөтүүнүн багыттарын аныктайт жана ишке 

ашырат. 

-Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын чегинде окуучулар үчүн билим берүүнүн 

жеткиликтүүлүгүн жана сапатын,ошондой эле гуманитардык илимдер боюнча коумча 

даярдоону камсыз кылат. 

-Окутуучуларды жана техникалык персоналды тандоону жана жайгаштырууну ишке 

ашыр- 

ат, педагогикалык кеңештин ишин жана биргелешип башкаруунун башка формаларын 

контролдойт. 

-Мугалимдердин педагогикалык квалификациясын жогорулатуу жана кесиптик өсүш үчүн 

шарттарды түзөт. 

-Гимназия кеңешинин ишине жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат. 

-Билими жөнүндө документтерди сактоону жана берүүнү уюштурат жана жоопкерчилик  

тартат мамлекеттик стандарт жана гимназия жөнүндө берилген маалыматтардын ишен- 

имдүүлүгү. 

-Гимназиянын финансылык-чарбалык ишин жетектейт жана контролдойт. 

Гранттардын жана инвестициялардын, ыктыярдуу төгүмдөрүн,анын ичинде гранттардан 

түшкөн кирешелердин натыйжалуу пайдаланышына контролдук кылат жана жеке жооп- 

керчилик тартат. 

-Кошумча билим берүү кызматтарын көрсөтүү. 

-Гимназиянын материалдык-техникалык базасынын эсебин жана сакталышын, коопсуз- 

дуктун жана санитардык-гигиеналык талаптардын сакталышын жоопкерчиликтүү жана  

камсыз кылат. 

-Гимназиядагы өрт коопсуздугу үчүн, ошондой эле окуу убагында окуучулардын жана  

мугалимдердин өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирген иштердин күөнөөсүнүн 

даражасына жана оордугуна жараша Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

жеке жоопкерчилик тартат. 

-Кызматтык милдеттерине ылайык башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат. 

37.Гимназия тиешелүү менен макулдашылган жекече сабактын графиги боюнча иштейт. 

38.Гимназияда окутууну алдыңкы методикага ээ болгон жана инновациялык технология- 

ларды колдонгон окутуучулар жана проффесордук окутуучулук курам жүргүзөт. 

 

8.Гимназиянын финансылык каражаттары жана мүлкү. 

39.Гимназияны каржылоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген  

тартипте жүзөгө ашырылат. 

40.Гимназияны каржылоонун негизги булагы болуп төмөнкүлөр саналат: 

-Мамлекеттик гимназиялар үчүн республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден кара- 

жат бөлүнүп берилет. 

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган киреше алып келүүчү иш- 

аракеттерден, ошондой эле негизги жана кошумча билим берүү программаларынын 



бардык түрлөрү боюнча, анын ичинде  чет өлкө валютасы .Мамлекеттик билим берүү 

стандарттары: 

   -депозиттерден кирешелер 

  -жеке жана юридикалык жактардын ыктыярдуу салынган каражаттары ,башка жеке жана 

юридикалык жактардын ,анын ичинде чет өлкөлүктөрдүн ыктыярдуутартууларыжана 

максатуу төгүмдөрү; 

  -кредиттер: 

 -мамлекеттик имараттарды ,курулуштарды,жер участокторун ,жабдууларды мамлекеттик 

каржылоо ,гимназиянын чыгымдарынын ордун толтуруу ,номиналдык жана башка 

формадагы стпендиялар ,билим берүү  гранттары,кредиттер,жеңилдиктерди берүү 

түрүндө: 

 -Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка булактар . 

41. Гимназиянын балансы- гимназиянын мүлкү негизги жана жүгүртүүдөгү 

каражаттардан,ошондой эле ага оперативдүү башкаруу укугунун негизинде бекитилип 

берилген жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында чагылдырылган материялдык 

баалуулуктардан турат .   

                    9.Бухгалтедик эсеп жана отчеттуулук  

42.Гимназия Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз ишинин 

натыйжаларынын эсебин жүргүзөт,белгиленген формада статистикалык отеттуулукту 

жүргүзөт. 

                10.Кайра уюштуруу жана жоюу 

43.Гимназияны кайра уюштуруу же жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык жүзөгө ашырылат. 

44.Гимназия жоюлганда гимназиянын ишинин жүрүшүндө пайда болгон документтер 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат . 


