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Жалпы Билим берүү уюмдарынын имаратына коюлган талаптар 

  Цоколдук этаждарды жана жер төлөө жайларын окуу жайлар, кабинеттер, 

лабораториялар,окуу устаканалары, медициналык багыттагы жайлар, спорттук, бий жана 

актовый залдар катары пайдаланууга мумкүн эмес. 

  Жаңыдан же кайрадан конструкцияланып жаткан жалпы билим берүү уюмдарынын 

сыйымдуулугу бир сменада гана окуу үчүн эсептелет. 

  Жалпы билим берүү уюмдарынын долбоорлоодо, курууда жана кайрадан 

конструкциялоодо гардеробдорду ар бир класс үчүн милдеттүү түрдө жабдылган 

орундары менен биринчи кабатка жайгаштыруу зарыл. Гардеробдор кийим, баш кийим 

илгичтер жана бут кийим койгучтар менен камсыз кылынат. Иштеп жаткан имараттарда 

башталгыч класстардын окуучулары үчүн гардеробдор, аларды жеке шкафтар менен 

жабдуу шарты болсо рекреацияларда жайгаштырылат. 

  Айыл жергесинде жайгашкан жалпы билим берүү уюмарында бир класстагы 

окуучулардын саны 10дон ашпаса , окуу класстын 1 окуучуга болгон аянтынын ченеми 

бузулбаса, окуу класстарда гардеробдор (илгичтер же шкафтар) жайгаштырылат. 

  Башталгыч класстардын окуучулары үчүн окуу класстары имараттын үчунчү кабатынан 

жогору жайгаштырылбайт. 

  Жалпы билим берүү уюмдарынын жаңыдан курулуп жаткан имараттарында башталгыч 

класстар үчүн окуу жайлар өзүнчө блокко (имаратка) бөлүнөт, окуу секцияларга топтолот. 

1-4 класстардын окуучулары үчүн окуу секцияларга (блокторго) төмөнкүлөр 

жайгаштырылат: рекреацалары бар окуу жайларды, узартылган күндүн топтору үчүн оюн 

бөлмөлөрдү ( бир окуучуга 2,5м2 кем эмес эсебинде), дааратканаларды. 

  Билим берүүнүн 2-3- тепкичинин окуучуларына билим берүү процессин уюштуруу 

класстык-кабинеттик система боюнча уюштурууга мүмкүнчүлүк берилет.Эгерде 

кабинеттерде  жана лабораторияларда окуу эмеректерин окуучулардын бою-жашы 

боюнча өзгөчөлүктөрүнө ылайык келтирүүгө мүмкүнчүлүк  жок болсо, окуучунун 

кабинеттик системасын колдонууга уруксат берилбейт. 

  Айыл жергесинде жайгашкан жалпы билим берүү уюмдарында класстар толбой калганда 

окуу кабинеттери эки жана андан көп сабак боюнча колдонулат. 

  Окуу кабинеттеринин аянты окуу процессинде колдонулуучу окуу куралдарды жана 

жабдууларды сактоо үчүн кошумча эмеректерди ( шкаф, тумба, ж.б.) ко.у учун 

керектелүүчү аянтты эсептебестен, 1 окуучуга 2.5м2 ден кем эмес, ал эми иштин топтук 

формасын жана жеке сабакарды уюштуруу да 1 окуучуга 3.5м2 ден кем эмес катыштан 

алынат. 



  Жалпы билим берүү уюмдарынын жаңы курулуп жана кайрадан конструкцияланып 

жаткан имараттарында окуу жайларынын бийиктиги 3.0-3.5 м. Класстада окуучулардын 

эсептелүүчу саны бир окуучуга болгон аянтынын жана ушул эрежелердин 5- бөлүмүнө 

ылайык эмеректерди коюу эсебинен аныкталат.  

  Химия, физика, биология кабинеттеринде лаборанттар учун жайлар 16.0м2кем эмес 

жабдылышы керек. 

  Информатика жана башка персоналдык компьютерлер колдолулуучу кабинеттердин 

аянты персоналдык электрондук –эсептөөчу машиналарына болгон гигиеналык талаптарга 

ишти уюштурууга дал келиши керек. 

  Спорттук залимараттын 1-2 кабаттарына же өзунчө курулган имаратка жайгаштырылат. 

Спорттук залды 2-кабатка же андан жогору жайгаштырууда үндөн жана дирилдөөдөн 

обочолонтуу иш чаралары аткарылышы зарыл. 

  Спорттук залдын аянты: 9,0х18,0м,12,0х24,0м,18,0х30,0 м. Спорттук залдын бийиктигии 

6,0 м кем болбошу керек. 

 


