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Жалпы билим берүү уюмдарынын жайларына жана жабдууларына 

болгон  талаптар. 

    Окуучулар үчүн орундун саны долбоор тарабынан каралган жалпы билим берүү 

уюмдарынын сыйымдуулугунан ашпаш керек. 

   Окуу жайларынын багытына жараша окуучулук эмеректердин ар кандай түрлөрү 

колдонушу мүмкүн: мектеп партаса, окуучунун столу (бир орундуу жана эки орундуу), 

аудиториялык , чийүү  үчүн же лабораториялык столдор отуручтары менен. Жөлөнгүчү 

жок отургучтар колдонулбайт. 

   Окуучулук эмеректер балдардын ден соолугуна зыяны жок материалдардан жасалышы 

керек жана балдардын бою-жашы боюнча өзгөчөлүктөрүнө дал келиши зарыл. 

   Тепкичтин окуучулары үчүн окуучулук эмеректердин негизи түрү болуп үстү эңкейүүчү 

мектеп партасы болушу керек. Жазууга, окууга уйротүп жатканда мектеп партасынын 

эңкейиши 7-15 градусту түзүшү керек. Отургучтун алдыңкы чети партанын астына 1-

номердеги парталардыкына 4 сантиметрге, 2-3 номерлерге 5-6 сантиметрге жана 4-

номердегилерге 7-8 сантиметрге кириши керек. 

  Окуу эмеректеринин өлчөмү окуучулардын боюна жараша 2- таблицадагы маанилерге 

дал келиши керек. 

Эмеректердин өлчөму жана аны маркировкалоо 

Эмеректин 

номери 

Бой тобу, 

мм 

Столдун окуучуга 

караган четинин 

полго карата 

болгон 

бийиктиги, мм 

Маркировкалоонун                  

өңү 

Отургучтун 

берки четинин 

полго карата 

болгон 

бийиктиги, мм 

1 1000-1150 460 Кызгылт-сары 260 

2 1150-1300 520 Кызгылт-көк 300 

3 1300-1450 580 Сары 340 

4 1450-1600 640 Кызыл 380 

5 1600-1750 700 Жашыл 420 

6 1750дөн 

жогору 
760 Көгүш 460 



Окуучулардын боюна жараша окуу эмеректерин тандоо үчүн аларды өндөрү 

боюнча маркировкалоо жүргүзулөт, аны столдун жана отургучтун сырткы көрүнүп турган 

капталына тегерекче же тилкелер түрүндө түшүрөт. 

Парталар (столдор) окуу жайларында номерлери боюнча коюлат: кичирээктери 

доскага жакын, чоңдору-арыраак. Кулагы катуу балдар үчүн парталар биринчи катарга 

коюлат. Көзү начар көргөн балдар класстык доскага жакын парталарга отургузулат. 

Ангина, суук тийүү оорулары менен тез-тез ооруган балдар имараттын сырткы дубалынан 

алыс отургузулат. 

Бир окуу жылында эки жолудан кем эмес четки катарда отургандарды, 1 жана 3 

катар (парталарды үч катар койгон учурда) эмеректин бойлоруна жараша дал келүүсүн 

бузбастан орундары менен алмаштырат. Келбеттери бузулбашы үчүн биринчи сабакка 

келген күндөн тартып туура отурууга үйрөтүү зарыл.  

Окуу жайларды жабдууда төмөнкү өткөөлдөрдүн жана аралыктардын өлчөмдөрү 

сакталышы зарыл. 

    -эки орундуу столдордун катарларынын арасы-60 сантиметрден кем мес; 

   - сырткы дубал менен жанындагы катардын арасы -70 сантинетрден кем эмес; 

    - ички дубал (тоскуч) же шкафтар менен жанындагы катардын арасы-160 сантиметрден 

кем эмес; 

    -акыркы столдор менен класстык доскага карама-каршы турган дубалга 

(тоскучка) чейин аралык 140 сантимтрден кем эмес,сырткы деп эсептелген арткы дубалга 

чейин-100 сантиметр; 

   -демонстрациялык столдон окуу доскасына чейин-140 сантиметрден кем эмес; 

   -биринчи партадан окуу доскасына чейин-280 сантиметрден кем эмес; 

Акыркы отурган окуучунун окуу доскасынан эң коп алыстыгы-860 сантиметр; 

   -окуу доскасынын ылдыйкы чети полдон 70-90 сантиметрге өйдө болушу керек; 

   -эмеректи төрт катар кылып коюуда кабинеттедин квадрат же туурасынан болгон 

конфигурациясында класстык доскадан столдордун биринчи катарына чейин-300 

сантиметрден кем эмес. 

   Узундугу 3,0 м болгон досканын четинен алдынкы столдо отурган окуучунун акыркы 

ордунун ортосуна чейинки досканы көрүү бурчу билим берүүнүн 2-3-тепкичинин 

окуучулары үчүн кеминде 35 градус жана билим берүүнүн 2-3 тепкичинин окуучулары 

үчүн кеминде 45 градус болот. Терезелерден эң алус турган орун 6,0 метрден ашпоого 

тийиш. 

    Жалпы билим берүү уюмдарынын жаңы салынып жана кайрадан конструкцияланып 

жаткан имараттарында окуу столдорун терезени бойлото коюп жанаэшиктин жарыгы сол 

тарапта болуусу менен окуу жайлардын жана кабинеттердин туз бурчтук 

конфигурациясын алдын ала кароо зарыл. 



   Бор колдонулуучу класстык доскалар чагылышпаган кочкул жашыл жана күрөң түстө 

жана бордун чаңын тосуп туруу, борду сактоо үчун ноосу, чүпүрөгү жана чертеж 

шаймандары үчүн илгичи болушу керек. 

   Маркердик досканы пайдаланган учурда маркердин түсү досканын түсүнө карама-

каршы болушу керек( кызыл, кара, күрөң, көктүн жана жашылдын кочкул түстөрү). 

   Окуу жайларда жана кабинеттерде интерактивдик досканы жана проекциялык экранды 

колдонууда анын тегиз жарык берүүсүн жана чайыттай жарык тактардын жок болушу 

камсыз кылуу зарыл. 

   Физика жана химия кабинеттери атайын демонстрациялык столдор менен жабдылышы 

керек. Окуу –көрсөтмө куралдарынын жакшы корүнүп турушу үчүн демонстрациялык 

спол подиумга орнотулат. Окуучулук жана демонстрациялык столдорду үстү агрессивдүү 

химиялык заттарга туруктуу болуш керек жана столдун сырткы четтери боюнча 

коргооборртору болушу керек. Химия жана лаборантын кабинети химиялык заттардан 

жытын тарты алуучу шкафтары менен жабдылат. 

    Информатика кабинетинин жабдылышы ишти уюштууга жекече электрондук эсептөө 

машиналарына санитардык- эпидемиологиялык талаптар эрежелерине шайкеш келиши 

керек. 

Эмгекке окутуу үчүн устаканалардын аянты 1 иш орунга 6,0м2 эсебинде 

бөлунөт.Устаканаларда жабдууларды жайгаштыруу көрүнүктүү жана туура позада иштөө 

ыңгайлуу шарттарды түзүү менен жүргүзулөт. 

    Жыгач устаканалары терезеге карата 45 градус бурчта же жарык сол жактан тийүү 

учүн жарык тийген дубалга перпендикуляр коюлган 3 катар верстактар менен жабдылат. 

Верстактардын ортосунагы аралык алдыга-артка болгон багыты 0,8 метрден кем эмес 

болбоого тийиш. 

Бир орундуу верстактардын катарынын ортосундагы аралык 1,0 метрден кем эмес, 

ал эми эки орундуулардыкы -1,5 метр болушу керек. Верстактарга кыскычтар алардын 

окторунун ортосуна 0,9 метр аралыкка бекитилет. Жыгач менен иштөөчү верстактар 

бийиктиги 0,65-0,7 метр болгон алдын ала сактагыч торлору. Айнектер менен 

жабдылышы жана ичине жарык берилиши керек. 

    Жыгач жана темир мене иштөөчү верстактар окуучулардын боюна дал келиши 

керек жана бут койгучтары блуш керек.Жыгач жана темир устаканалар жана кыздар үчүн 

үй- тиричилик кабинеттери муздак жана ысык суусу бар жуунуучу раковиналар, электр 

сүргүлөр же кагаз сүлгүлөр менен камсыз болушу керек. 

    Жалпы билим берүү уюмдарынын жаңы курулуп жаткан жана кайрадан 

конструкцияланып жаткан имараттарында үй-тиричилик кабинеттеринде экиден кем эмес 

жай алдын ала каралышы керек: тамак жасоо ыкмаларына үйрөтүү үчүн , бычып жана 

тигүу үчүн  

   Тамак жасоо ыкмаларына үйрөтүү  үчүн колдонгон үй-тиричилик кабинетине муздак 

жана ысык суусу бар эки уялуу сууну чабыштыргычы бар жуучу раковиналар, гигиеналык 

катмары бар 2 ден кем эмес стол, муздаткыч, электр плиткасы жана идиш-аяк сактоо үчүн 



шкаф алдын ала каралат. Идиш-аякты жуу үчүн уруксат берилген жуучу каржатты 

пайдаланууга мүмкүн. 

   Бычып жана тигүү үчүн колдонгон үй-тиричилик кабинети үлгү чийүү жана бычуу үчүн 

столдор жана тигүү машиналары менен жабдылат. Тигүүчу машиналар сол тараптан 

алардын үстүнө эшиктин жарыгы тийгидей кылып терезени бойлото коюлат же 

маңдайынан тигүүчү машинанан үстунө жарык тийиш үчүн терезенин так тушуна коюлат. 

  Иштеп жаткан жалпы билим берүү уюмдарынын имараттарында эгерде бир эле үй-

тиричилик кабинети болсо, электр плитасын, иштетүү столдорду, идиш жуугучтары жана 

жуунгучту жайгаштыруу үчүн өзунчө орун жабдылат. 

   Эмгекке үйротүү устаканалары, үй-тиричилик кабинеттери, спорттук залдар биринчи 

медициналык жардам берүү үчүн аптечкалар менен камсыз кылуу керек. 

 


