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No95 мектеп-гимназиясынын  окуучуларынын сабакты таштап, кароосуз 

калышынын алдын алуу жөнүдө 
ЖОБО. 

 

Бул жобо окуу-тарбия процессинин натыйжалуулугун камсыздоого, тартипти жана 

тартипти сактоого, мектептин Уставына, ошондой эле “Жашы жете элек өспүрүмдөрдүн 

кароосуздугунун жана укук бузууларынын алдын алуу тутумунун негиздери жөнүндө” 

жобону ишке ашырууга багытталган. 

1. Сабактарды себепсиз калтыруу балдардын жана өспүрүмдөрдүн кароосуз калышына, 

административдик да, кылмыш-жаза тартибинде да укук бузууларга алып келет. 

2. Ар бир окуу жылынын башталышында (сентябрь) профилактикалык иштердин планына 

ылайык укуктук-ченемдик билим берүүнүн бир айлыгы өткөрүлөт. Бир айлыкты 

өткөрүүгө жооптуу болуп срциалдык педагог менен тарбия иштери боюнча директордун 

орун басары мектептин буйругу менен дайындалат. 

2.2. Бир айлык өткөрүлүүчү иш-чаралар бардык катышуучулардын (анын ичинде ата-

энелердин чогулуштарында) мыйзамдын жана Уставдын тиешелүү беренелеринин 

тексттерин, аларды бузуу фактыларына таасир көрсөтүү чараларын, ошондой эле ушул 

Жобону жеткирүү менен инструктаждарды таанышкандыгы боюнча кол койуу менен 

камтыйт.  

2.3. Бир айлыкты уюштурууга жана өткөрүүгө мектеп администрациясы, класс жетекчилер, 

мектептин Парламенти катышышат,  орто жана жогорку класстын окуучулары 

башталгыч класстын окуучулары үчүн класстык сааттарды өткөрүшөт. 

3.  Баардык предметтик мугалимдер жана класс жетекчилер окуучулардын сабакка 

катышуусун жана кечигүүсүн катуу көзөмөлгө алып, бул тууралуу журналга жазып 

турууга милдеттүү 

4. Класс жетекчиси окуучулардын ар бир сабакка келбей калышынын себебин аныктоого   

милдеттүү. 

5. Сабактардын жүйөлүү себептер менен келбей калышы төмөнкүлөр болуп саналат: 

5.1. окуучулардын  ооруп келбей калгандыгы (дарыгерден маалымкат); 

5.2. ата-энесинен маалым кат (баланын дарыгерге барбай ооруп калышы, үй-бүлөлүк 

башка жагдайлар); 

5.3. директордун буйругу боюнча сабактардан бошотуу (конкурстарга, конкурстарга, 

олимпиадаларга жана башка коомдук маанилүү иш-чараларга катышуу). 

6. Жүйөлүү себептер боюнча бардык жолдомолор тиешелүү документ менен коштолууга 

тийиш: 

6.1. дарыгердин маалымкаты; 

6.2. ата-энесинен эскертүүсү; 

6.3. кызматтан бошотуу жөнүндө директордун буйругу. 

7. Класс жетекчилер атайын тарбия иштери журналында кетирилген кемчиликтерди жана 

кечиктирүүлөрдү белгилөөгө тийиш: 

7.1. ооруга байланыштуу учурда келбей калгандар "ж" белгиси менен белгиленет; 

7.2. "ж" белгиси коюлган калтыруулар жүйөлүү себепсиз калтырылган деп эсептелет; 

8. Окуучунун жүйөлүү себепсиз бир окуу күнүн калтырышы төмөнкүлөргө негиз болуп 

саналат: 



8.1. ата-энелер менен сүйлөшүүлөр; 

8.2. жетектөөчү башкы мугалимдин атына отчетту тариздөө; 

8.3. социалдык педагогго кайрылуу.  
9. Сабактарды жүйөлүү себептер менен калтырган окуучулар менен өз ара аракеттенүү 

«Уставды бузуулар жөнүндө», «Тобокелдик тобундагы» окуучуларга мектептин Уставын 

бузгандыгына байланыштуу аларга карата көрүлгөн чаралар жөнүндө жоболорго ылайык 

жүргүзүлөт. ”, “Мектеп ичиндеги көзөмөл”, “Өспүрүмдөрдүн арасындагы укук бузуулардын 

жана кароосуздуктун алдын алуу боюнча кеңеш жөнүндө”, ошондой эле жетишсиз 

окуучулар менен өз ара аракеттенүүнүн иштелип чыккан жана бекитилген алгоритми болот. 
10. Класс жетекчилер ЖУМА САЙЫН (отчеттук жумадан кийинки дүйшөмбү күнү) 

социалдык педагогко, тарбия иштери боюнча директордун орун басарына жүйөлүү себепсиз 

сабакка келбеген окуучулар жөнүндө - белгиленген форма боюнча маалымат беришет.  

11. Класс жетекчилер окуучулардын сабактан тышкаркы ишинин эсебин жүргүзүшөт: 

11.1. класстык журналдын аягында - окуучулар катышкан ийримдердин жана 

секциялардын тизмесин милдеттүү түрдө толтуруу, окуучуларды кошумча билим берүү 

системасында ишке орноштуруу; 

11.2. социалдык педагогдун талабы боюнча - окуучулардын окуудан тышкаркы убакта, 

анын ичинде каникул убагында ишке орношуусу жөнүндө маалыматтарды милдеттүү 

түрдө жана өз убагында берүүгө тийиш. 


