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№95 МГ  кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча  

профилактикалык кеңеш жөнүндө 

ЖОБО. 
1. Жалпы жоболор. 

1.1. Мектепте укук бузуулардын жана кылмыштардын алдын алуу, окуучулардын 

окуган жеринде тартипти чыңдоо боюнча иш алып баруу максатында 

профилактикалык кеңеш түзүлгөн. 

1.2. Профилактикалык кеңештин курамы мектептин педагогикалык кеңеши тарабынан 

бекитилет жана төрагадан, анын орун басарынан жана кеңештин мүчөлөрүнөн 

турат.  

Кеңештин мүчөлөрү мектептин эң тажрыйбалуу кызматкерлери, коомдук 

уюмдардын өкүлдөрү, укук коргоо органдарынын кызматкерлери түзөт. 

Профилактикалык кеңешке директордун тарбия иштери боюнча орун басары 

жетекчилик кылат. 

1.3. Мектеп-Гимназиянын профилактикалык  кеңеши Ленин районунун жашы жете 

электердин иштери боюнча комиссиянын жетекчилиги астында иштейт. 

 

2. Укук бузуулардын алдын алуу боюнча кеңештин милдеттери жана иш 

тартиби. 

2.1. Кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча кеңеш: 

 Окуучулар арасындагы укук бузуулардын жана кылмыштуулуктун абалын, 

алардын алдын алууга багытталган тарбиялык-профилактикалык иштердин 

абалын изилдөө жана талдоо; 

 Тартипти бузган окуучулардын өздүкиштери текшерет; 

 Жашы жете электердин иштери боюнча комиссияда, Жашы Жетелек  

Бөлүмүндө каттоодо турган өспүрүмдөрдүн жүрүм-турумуна көзөмөл 

жүргүзөт; 

 Балдарды тарбиялоо боюнча милдеттерин так аткарбаган, билим алуусу 

кыйын окуучуларды жана ата-энелерди аныктайт, алар тууралуу Жашы 

жете электердин иштери боюнча инспекцияга билдирет; 

  укук бузууга жакын өспүрүмдөрдү спорт секцияларына, техникалык жана 

көркөм чыгармачылык ийримдерине тартат; 

 Кыйын өспүрүмдөрдүн жеке патронажын уюштурат; 

Ишсиз үй-бүлөлөр менен профилактикалык иштерди жүргүзөт. Балдарды 

тарбиялоодо өз милдетин аткарбаган ата-энелердин жүрүм-туруму талкууланат. 

Зарыл учурларда мындай ата-энелерди закондо белгиленген жоопкерчиликке тартуу 

жөнүндө тиешелүү мамлекеттик жана коомдук уюмдардын алдына маселе коет. 

Өзүнүн жыйналыштарында окуучулар арасында укук бузуулардын алдын алуу 

боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер, профилактикалык кеңештин сунуш-талаптарынын 

аткарылышы боюнча дайындалган жетекчилердин отчетторун угат. Тартипти чыңдоо 

жана укук бузуулардын алдын алуу боюнча иштердин абалы жөнүндө класс 

жетекчилердин иш алып баргандыгы боюнча угуу. Мугалимдер кеңешинин 



талкуусуна жана мектеп жетекчилигинин чечими үчүн көйгөйлүү маселелерди 

киргизет. Мугалимдер кеңешине, райондук ички иштер бөлүмүнө жана балдар 

иштери боюнча комиссияга өздөрүнүн жүрүм-турумун оңдогон окуучуларды 

каттоодон чыгаруу өтүнүчү менен кайрылат. Укук бузуучуларга бекитилген 

начальниктерге жекече тарбия иштерин жүргүзүүдө жардам көрсөтөт. Коомдук 

активисттерди укук бузуулардын алдын алуу боюнча иштин заманбап формаларына 

жана методдоруна окутууну уюштурат.  

2.2. Алдын алуу кеңеши өзүнүн компетенциясына кирген маселелерди эки айда бир 

жолудан кем эмес өткөрүүчү жыйналыштарында карайт (өзгөчө учурлардан 

тышкары). Жыйынды алдын алуу кеңешинин мүчөлөрүнүн бири жазып алат.  

2.3. Профилактикалык кеңештин иши окуу жылына пландаштырылган. Иш планы 

кеңештин отурумунда талкууланып, мектептин директору тарабынан бекитилет. 

2.4. Жеке иштерди талдоодо окуучулар менен бирге дайындалган мугалим, класс 

жетекчиси жана окуучунун ата-энеси чакырылат. 

2.5. Профилактикалык кеңеш өз ишин укук коргоо органдары, балдар менен 

тарбиялоо иштерин жүргүзгөн коомдук уюмдар менен тыгыз байланышта жүргүзөт. 

 

3. Профилактикалык кеңештин иш кагаздары. 

 

3.1. Алдын алуу кеңешин түзүү жөнүндө буйрук. 

3.2. Жолугушуу журналы. 

3.3. Проблемалуу балдардын тизмеси. 

3.4. Жетим балдардын тизмеси. 

 


