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Мугалимдин кесиптик этикасынын нормалары 

жөнүндө жобо. 
1. Жалпы жоболор. 

1.2. Жобо окутууда жана тарбиялоодо зарыл, жана бирдиктүү педагогикалык мамилени 

уюштуруу; билим берүү мекемесинин педагогикалык курамына бирдиктүү талаптарды 

ишке ашыруу; окуучулар, мугалимдер жана ата-энелер үчүн ыңгайлуу шарттарды, 

ишеним жана кызматташтыктын микроклиматын түзүү жөнүндө. 

1.3. Окуу жайдын администрациясы тарабынан педагогикалык кадрларга так, бирдиктүү 

талаптар окуу процессинин бардык катышуучулары үчүн эмгек шарттарын 

жакшыртууга багытталган. 

1.4. Кесиптик этиканын иштелип чыккан ченемдери ээлеген кызматына, окуткан 

предметине, сыйлыктарынын болушуна, сыйлоонун болушуна, педагогикалык иш 

тажрыйбасына карабастан бардык мугалимдер үчүн милдеттүү болуп саналат. 

1.5. Кесиптик жүрүм-турумду бузуулар дисциплинардык териштирүүгө жатат жана 

дисциплинардык жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. 

 

2. Кесиптик этиканын нормалары. 

2.1. Мугалим окуучуга сылык жүрүм-туруму, баарлашуу жөндөмү, сырткы келбети, 

маектешине болгон сый-урмат, талаш-тартышта өзүн алып жүрүү, адилеттүүлүк, 

бардык окуучуларга бирдей жана бирдей мамиле кылууда үлгү болушу зарыл. 

2.2. Окуу жайындагы тартип окуучулардын адамдык кадыр-баркын сыйлоонун 

негизинде сакталуусу абзел. 

2.3. Мугалим окуучунун инсандыгын ата-энесинин кулк-мүнөзү, жүрүм-туруму менен 

аныктабоорун унтпашы керек, анткени бала "ата-энесин тандабайт". 

2.4. Ата-энелерди жана окуучуларды жакшы үлгүлөргө тарбиялоо. 

2.5. Окуучунун инсандыгын окутуп жаткан предмет боюнча билими (же билбестиги) менен 

аныктабоосу керек. 

2.6. Жеке мугалимдин жүрүм-туруму боюнча бүтүндөй билим берүү мекемесин 

окуучулар, ата-энелер жана коом баалоосу керек. 

 

Мугалимге төмөнкүлөргө тыюу салынат: 

 ата-энесинин жазуу жүзүндөгү уруксатысыз окуучу жана анын ата-энеси жөнүндө 

жеке маалыматтарды үчүнчү жакка берүүгө; 

 Окуучунун жана анын үй-бүлөсүнүн жеке жашоосу тууралуу маалыматтарды ачыкка 

чыгаруу; 

 балдары окуудан артта калган ата-энелерди класстык ата-энелер чогулушунда ар кандай 

формада кемсинтүүгө; 

 класста окуучулардын катышуусунда окуучулардын ата-энелеринин жүрүм- турумун 

айыптаган сөздөрдү колдонуу; 

 Педагогикалык кеңештин жыйналыштарынан, чогулуштарынан жана 

башкалардан жашыруун маалыматтарды ата-энелердин талкуусуна берүүгө. 



 билим берүү мекемесиндеги кесиптештеринин сүйлөгөн сөздөрүн ата-энелер менен 

талкуулоого; 

 билим берүү мекемесиндеги кесиптештеринин сүйлөгөн сөздөрүн ата-энелер менен 

талкуулоого; 

 Балдарды манипуляциялоо, аларды өз максаттарына жетүү үчүн колдонуу; 

 окуучуга, ата-энеге, окуу жайдын кызматкерине үнүдү көтөрүү, кыйкыруу; 

 ар кандай кырдаалда сабырдуулукту жана өзүн өзү башкара албай калуу; 

 окуу жайдын билим берүү программасынын талаптарын бузууга; 

 кесиптештери, ата-энелери жана окуучулары менен баарлашууда “уят сөздөргө” жол 

берүү; 

 окуучулардын ата-энелеринен жана студенттерден акча чогултуу; 

 окуучуларга каражат чогултууга көрсөтмө берүү; 

 окуучулардын үй-бүлөлөрүнүн материалдык абалын салыштыруу; 

 балдардын класстагы окуусунун натыйжаларын салыштыруу; 

 окуучуларды, алардын көзүнчө бири-бирин кемсинтүүгө жол берүү; 

 жаш курагына карабастан окуучунун адамдык кадыр-баркына шек келтирген сөздөргө 

жол берүүгө; 

 окуучунун улуттук же диний таандыктыгына байланыштуу ар кандай түрдө 

кемсинтүүгө жол берүүгө; 

 окуучуларга карата карата физикалык же психикалык зомбулук чараларын 

колдонууга; 

 окуучунун физикалык кемчилигине карата ар кандай түрдө кемсинтүүгө, кол салууга 

же кыйытууга жол берүүгө; 

 окуучуну сабактан чыгаруу. Эгерде окуучу бүткүл класстын ишин үзгүлтүккө учуратса, 

аны сабак учурунда дежурный администраторго өткөрүп берүү; 

 окуучуга окуу китеби же окуу куралы жок болсо, ага «2» деген баа коюу.



 


