
Мамлекеттик жалпы билим берүү мекемесинде акы төлөп кошумча билим берүүнү өткөрүү жөнүндөгү 

келишим. 

      Бишкек ш.                                                                 «_________» _______________20______жыл 

   Биз төмөндө кол коюучулар , Бишкек шаарындагы  №69 окуу –тарбия комплекс- гимназиясынын директору 

________________________________________________________                                                 (фамилиясы,аты,атасынын 

аты) 

бир тараптан жана №69 окуу –тарбия комплекс- гимназиясынын ата-энеси  

_________________________________________________________________башка тараптан  

  2018/2019-окуу жылында КРнын граждандык кодексинин ,КР Билим берүү Керектөөчүнүн коргоо укуктарынын 

Мыйзамдарынын ж.б.КР нормативдик укуктук актыларынын негизине ылайык акы төлөп кошумча билим берүүнү 

өткөрүү келишимин бекитишти. 

                                                                  1.  Келишимдин негизи 

Аткаруучу билим берет ,ал эми керектөөчү билим алат, кардар кошумча билим берүүнүн акысын  төлөйт. 

                                                      2. Аткаруучунун милдеттери: 

              2.1. Көрсөтүлүүчү кызматтын сапатына көзөмөл жүргүзүүнү уюштурат жана татыктуу аткарылышын камсыз кылат. 

Аткаруучу иштеп чыккан окутуу планына, жылдык календардык окутуу графигине жана сабактардын жүгүртмөсүнө 

ылайык кошумча окутуу кызматын көрсөтөт; 

2.2. Санитардык жана гигиеналык талаптарга жооп берген сабак өтүүчү бөлмөлөрдү жана окутуу процессине 

сөзсүз түрдө коюлуучу нормаларга жана эрежелерге ылайык жарык берүүнү камсыз кылат; 

2.3. Керектөөчүнүн жеке өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу ага  бул келишимдин бөлүгүндө  каралган көлөмдө 

окутуу кызматын көрсөтүү мумкүн болбогондо же көрсөтүлсө да өз тыянагына жетпечи кездерде Муктажкерге 

(заказчыга, кардалчыга) бул тууралуу кабарлайт. 

2.4. Керектөөчүнүн талабы боюнча окутуу кызматын көрсөтүп баштоо жана (же) аяктоо мөөнөтүнун 

сакталбашына байланыштуу, ошондой эле көрсөтүлгөн окутуу кызматынын жетишпестиктерине байланыштуу анын 

кеткен чыгымдарын кайтарат.   

  2.5. Акы төлөнүүчү окутуу кызматын көрсөтүүдөн түшкөн каражаттарды Кыргыз Республикасынын укуктук 

ченемдик актыларына ылайык дайындалган максаттарга (максаттуу) колдонот.                                          

                                                                 3. Аткаруучунун укуктары:                                                      : 

     -  Керектөөчү бул келишим иштеп турган кезде жарандык мыйзамдар менен жана бул келишим менен каралган, 

Аткаруучуга бир тараптуу келишимди аткаруудан баш тартууга укук берген бузууларга өз тарабынан жол берсе, бул 

келишимдин мөөнөтү өткөндөн кийин жаңы мөөнөткө келишим түзүүдөн баш тартууга; 

- Өзүнүн тандоосу боюнча Керектөөчү олуттуу себептер менен катышпай калган сабактардын материалын 

толуктоого же көрсөтүлбөй калган кызматтын баасын кийинки мөөнөттө көрсөтүлүүчү кызматтын баасынын эсебинен 

алууга. 

                                                 4.   Керектөөчү милдеттери: 

            4.1. Окутуу жүгүртмөсүндө көрсөтүлгөн сабактарга катышат; 

            4.2. Жалпы билим берүү мекемесинин педагогдорунун сабактарга даярдануу боюнча берген           

тапшырмаларын аткарат; 



4.3. Окуу тартибин жана жалпы кабыл алган журүм-турум нормаларды сактайт, анын ичинде педагогдорго, 

Аткаруучунун администрациясына, техникалык персоналына (кызматкерлерине), башка окуучуларга сый мамиле 

көрсөтөт, алардын ар-намысына жана абийирине  кол салбайт (залал тийгизбейт); 

4.4. Аткаруучунун мүлкүнө этият мамиле жасайт. 

                                                      5. Керектөөчү укуктуу: 

- билим берүү мекеменин ишмердүүлүгү тууралуу Аткаруучунун кызматкерлерине кайрылууга; 

- өзүнүн билимин баалоо жана ал баалоонун критерийлери тууралуу толук жана анык маалымат          алууга; 

-жүгүртмөгө кирген сабактарда окуу процессин камсыздоого керектүү Аткаруучунун мүлкү менен пайдаланууга.; 

                                     6. Кардарчынын (заказчынын) милдеттери : 

         3.1. Кошумча окуу  кызматтары үчүн өз убагында акы төлөйт; 

           3.2 Кошумча окуу  кызматтары үчүн  керектүү документтерди өз убагында тапшырып турат; 

3.3. Керектөөчүнүн жүрум-турумуна же кошумча окутуу кызматын алуусуна жасаган мамилесине Аткаруучунун 

дооматы пайда болуп  сүйлөшүүгө чакырган кездерде келип турат; 

3.4. Керектөөчүнүн окутуу жүгүртмөсүнө ылайык сабактарга катышуусун камсыз кылат ;  

3.5.Керектөөчү  үчүн ар бир айдын 10 –числосунда акча каражатын төлөп туруу.   

                                                 

        Бул келишим тараптар менен түзүлгөн күндөн тартып күчүнө кирет жана __________жылдын _______________ 

айынын ________ чейин күчүндө (иштейт). 

            Келишим тең юридикалык күчү бар 2 экземплярда түзүлдү.Бир экземпляр аткаруучу тарапта, 

                  экинчиси керектөөчү   тарапта сакталат. 

   

                                                                                7. Тараптардын колу 

 

  Аткаруучу                                                                                 Керектөөчү 

 

 

 

 

 

 

 

 


