
Кыргыз Республикасынын 

           Өкмөтүнүн 

2016-жылдын 11-апрелиндеги  

№201 токтому менен бекитилген 

Иштеп жаткан жалпы билим берүү уюмдарынын спорттук  залдарында снаряддык  

бөлмөлөр; эркек балдар жана кыздар үчүн чечинип-кийинүүчү бөлмөлөр, душ 

бөлмөлөрү жана дааратканалар каралат. 

   Жалпы билим берүү уюмдарынын жаңы салынып жаткан имараттарынын спорттук 

залдарында төмөнкүлөр капалышы керек: снаряддар үчүн бөлмөлөр; аянты 4,0м2 ден 

турган тазалоочу инвентарларды сактоо жана дезинфекциялоо жана жуучу эритмелерди 

жасоо үчүн жайлар; эркек балдар жана кыздар үчүн чечинип- кийинүүчү ар бири 12 м2ден 

кем эмес болгон озүнчө бөлмөлөр; эркек балдар жана кыздар үчүн ар бири 8,0м2 кем эмес 

өзүнчө дааратканалар; дааратканаларда жана чечинип-кийинүүчү бөлмөлөрдө кол жуу  

үчүн раковиналар коюлушу керек. 

   Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулардын тамактануу жана уюштуруу үчүн 

бир нече жайлар каралышы зарыл. 

   Жалпы билим берүү уюмдарынын имараттарын  курууда жана кайрадан 

конструкциялоодо актовый зал каралышы зарыл, анын өлчөмү бир орунга 0,65 м2 

эсебинде отургучтардын саны менен аныкталат. Актовый залга караштуу артистер үчүн 

бөлмөлөр, кинопроекциялык бөлмөлөр, жасалгалар, музыкалык аспаптар, костюмдары 

сактоо үчүн жайлар каралат. 

  Китепкананын тиби жалпы билим берүү уюмдарынын түрүнө жана анын 

сыйымдуулугуна жараша болот. Айрым сабактар тереңделип окутулган мекемелерде, 

гимназияларда жана лицейлерде китепкана жалпы билим берүү уюмдарынын 

маалымдама-маалыматтык борбору катары колдонулат. Китепкананын (маалыматтык 

борбордун) өлчөмун бир окуучуга 0,6 м2ден кем эмес эсепте алыш керек. 

  Жалпы билим берүү уюмдарынын рекреациялара бир окуучуга 0,6 м2 ден кем эмес 

эсепте калышы керек. Рекреациялардын жазылышы класстык бөлмөлөр бир тарапта 

жайштырылса-4,0 м кем эмес, ал эмиэки тарапта жайгаштырылса-0,6 м кем болбошу 

керек. 

   Иштеп жаткан жалпы билим берүү уюмдарында окуучуларды медициналык жактан 

тейлөө учун имараттын биринчи кабатында бирдик блокто жайгашкан медициналык 

багыттагы жайлар каралышы зарыл: аянты 14,0м2ден кем эмес жана узундугу 7,0м2 кем 

эмес врачтын кабинети (окуучулардын кулагынын угушун жана көзүнүн көрүүсүн 

аныктоо үчүн) жана аянты 14.0м2ден кем эмеспроцедуралык бөлмө(эмдөө үчүн). 

 Айыл жергесинде жайгашкан жалпы билим берүү уюмдарында медициналык жактан 

тейлөө фельдшердик- акушердик пункттарда жана амбулаторияларда уюштурулат. 

      Медициналык багыттагы бардык жайлар бир блокто топтолуп, имараттын 1- 

кабатында жайгаштырылышы керек. 

  Психологиялык- педагогикалык жардам керек болгон балдар учүн жалпы билим берүү 

уюмдарында педагог-психологдун жана мугалим-логопеддин аянты 10м2ден кем 

болбогон кабинттери алдын ала каралат. 

  Ар бир кабатта каалгасы бар кабиналары менен жабдылган балдар жана кыздар үчүн 

дааратканалар жагаштырылышы керек. Санитардык шаймандардын саны төмөнкү эсепте 



аныкталат: 20 кызга 1 унитаз, 30 кызга 1 жуунгуч: 30 балага 1 унитаз, 1 писуар жана 1 

жуунгуч. Балдар жана кыздар үчун санитардык түйүндордүн аянты бир окуучуга 0,1 м ден 

кем эмес эсебинде саналат. 

  Персонал үчүн 20 кишиге 1 унитаз эсебинде өзүнчө сантүйүн бөлүнүп берилет. 

   Санитардык түйүндөрдө бут менен баскычтары бар чакалар, даарат кагаздары үчүн 

илгичтер орнотулат; жуунуучу раковиналардын жанына электр сүлгү же кагаз сүлгү илгич 

тагылат. Санитардык- техникалык шаймандар оң болушу керек. Сыныктары, жаракылары 

жана башка кемчиликтери болбоосу зарыл. Сантүйүндөрдүн кире беришин окуу 

жайлардын кире беришинин тушушун жайгаштырууга тыюу салынат. 

 Унитаздар жуучу жана дезинфекциялануучу каражаттар менен тазалоого мумкүн болгон 

материалдардан жасалган отургучтар менен жабдылат.  

 Билим берүүнүн 2 жана 3-тепкичтериндеги окуучулар үчүн жалпы билим берүү 

уюмдарынын жаңы курулуп жаткан жана кайрадан конструкцияланып жаткан 

имараттарында аянты 3,0 м2 ден турган 70 адамга 1 кабина эсебинде жеке гигиена 

бөлмөсү алдын ала каралат. 

Алардын ичине ийилчээк түтүкчө, унитаз жана муздак жана ысык суусу бар жуунуучу 

раковина коюлат. 

Жалпы билим берүү жеке гигиена кабинети даараткана бөлмөлөрүндө жабдылат. 

Жалпы билим берүү уюмдарынын жаңы салынып жаткан имараттарында ар бир кабатта 

түбүнөн муздак жана ысык сууну өткөрүп тазалоочу шаймандары сактоо жана тазалоо 

жана дезинфекциялоо эритмелерди жасоо үчүн жайлар алдын ала каралат.Жалпы билим 

берүү уюмдарынын мурда саланган имараттарында тазалоочу шаймандарды сакоо үчүн 

(тамак-аш блогунун жана медициналык багытындагы жайларды тазалоо үчүн 

дайындалган шаймандардан тышкары) шкаф коюлган өзунчө орун бөлунүп берилетю 

Башталгыч класстардын жайларында, лаборант бөлмөсүндө, окуу кабинеттерде  (химия, 

физика,сүрөт,биология), устаканаларда, үй-тиричилик кабинеттеринде, медициналык 

багыттагы бардык жайлара кол жуу үчүн раковиналар коюлат. 

Окуу жайларында раковиналар окуучулардын бою-жашы боюнча өзгөчөлүктөрүн эске 

алуу менен орнотулат: 1-4 класстардын окуучулары үчүн полдон раковинанын четине 

чейин 0,5 метр бийиктикте жана 5-11 класстын окуучулары үчүн 0,7 -0,8 м. 

бийиктикте.Раковоналардын жанына бут менен баскычы бар чакалары, даарат 

кагаздардын илгичтер орнотулат; жуунучу раковиналардын жанына электр сүлгү же кагаз 

сүлгү илгич тагылат, самын коюлат. Самын, даарат кагаз жана сүлгүлөр дайыма болууга 

тийиш. 

  Бардык жайлардын шыптары жана дубалдары жылмакай болушу керек, жылчыктары, 

жаракалары, деформациялары, грибок ооруусунун белгилери жок болушу керек жана 

дезинфекциялоочу каражаттарды кодонуу менен нымдуу тазалоого мүмкүн болушу керек. 

Окуу жайлардын, кабинеттердин,рекреациялардын полуна тактай, паркет, плитка же 

линолеум салынышы керек.Эгерде плитка салынса, тайгак болбошу үчүн үстү күңурт 



жана жылмакай эмес болушу керек. Дааратканалардын жана жууну бөлмөлөрдун полуна 

керамика плиткасын салуу сунушталат. Бардык жайлардын полу жылчыктары, дефекттери 

жана механикалык бузулуулары болбошу керек. 

 Медициналык багыттагы жайлардын шыбынын, дубалынын жана            полунун устү 

нымдуу тазалоо, жуучу жана дезинфекциялоочу каражаттарга туруктуу болуш үчүн 

жылмакай болууга тийиш. 

Бардык куруу жана жасалгалоо материалдары балдардын ден соолугуна зыяны жок 

болушу керек. 

 Жалпы билим берүү уюмунда окуучулар болгон мезгилде бардык түрдөгү оңдоо иштерин 

жургүзүүгө тыйу салынат. 

 


