
№69 ОТК-гимназиясынын «Келечек» өзүн-өзү башкаруу жаштар уюмунун 

Жобосу 

1. Жалпы жоболор 

1. "Келечек" өзүн-өзү башкаруу уюму №69 ОТК-гимназиясынын базасында түзүлгөн,  көз  

карандысыз өз алдынча уюм. 

1.1. Уюмдун мүчөсүнө 8-11-класстардын окуучулары шайланып катышууга укугу бар. 

1.2. Уюмдун өзүнүн символу, ж.б. реквизиттери болот. 

1.3. Уюм өзүн милдеттери боюнча өзүнө таандык мүлктүн баарына жооп берет. 

    

 Уюмдун мамлекеттик тилдеги аталышы «өзүн-өзү башкаруу» орус тилиндеги аталышы        

«самоуправление». 

 Уюм жайгашкан жер Бишкек шаары микрорайон Түштүк 2, Фатьянова 10. 

 

2. Максаттары жана милдеттери: 

 Уюмдун максаты: 

 Шаардын,райондун,мектептин деңгээлиндеги проблемаларды ,иш 

чараларды ,акцияларды жүзүгө ашыруу. 

 Педагогикалык  жамаат  жана  окуучулар  менен  тыгыз байланышта иш алып 

баруу. 

 Балдардын укугу боюнча Конвенцияны,Колекетин, КР билим берүү боюнча 

закондорунун,комплекс-гимназиянын Уставынын негизинде иш алып баруу менен 

окуучуларды  коомдук иш чараларга активдүү катышууга багыттоо. 

 Окуучулардын  өз укуктарын коргоого, милдеттерин аткарууга  колдоо  көрсөтүү. 

 Өзүн-өзү башкаруу уюмунун негизги милдети мектептеги ар бир окуучунун укугу 

жана милдеттери демократиянын жолдору аркылуу ишке ашыруу саналат. 
 

 Тартип бузучулукту алдын алуу иштерин, окуучулардын билим сапатын 

жогорулатууга көмөк көрсөтүү. 

 

3. Уюмдун түзүмү,анын ишмердиги жана башкаруу системасы 

 

3.1. Уюмдун жана анын мүчөлөрүнүн башкы органы болуп жалпы чогулушу 

эсептелинет, ал кенеш тарабынан 2 айда 1-2 ден кем эмес чакырылат. 

 

3.2. Жалпы жыйналышты өткөрүүнүн демилгечилери уюмдун ар бир мучөсүнө 

жыйналыштын качан, кайсы жерде болорун  көрсөтүлгөн  чакыруу барагын 

жиберүүгө милдеттүү. 

 

3.3. Жалпы жыйналыш ага уюмдун мүчөлөрүнүн 2/3 бөлүгүнөн кем эмес катышканда 

гана укуктуу болот. Жыйналыштын добушу ачык добуш берүү менен  жана 

катышуучулардын көпчүлүк добушу менен  кабыл алынат. 

 

3.4. Жалпы жыйналыштын компетенциясына төмөнкү милдеттер кирет. 



 

 Өзүн-өзү башкаруууюмунтүзүү,кайрауюмдаштыруужанажоюубоюнчамаселелерди 

чечүү ; 

 Уставды бекитүү ; 

 Уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 

 Өзүн-өзү башкаруу уюмунун кенешинин мүчөлөрүнүн сандык курамын 

аныктоо,тандоо жана кайра чакырып алуу. 

 Кенештин (жана көзөмөлдөө-текшерүү комиссиясынын)ар айдагы отчетун бекитуу. 

 

3.5 Кенештин мүчөлөрү өзүлөрүнүн курамын ичинен (жеке кеңештин чечими менен)               

    президентти шайлашат. Кенештин гана компетенциясына төмөнкү милдеттер кирет. 

 Уюмга мүчөлөрдү кабыл алуу жана мүчөлүктөн чыгаруу ; 

 Өзүн-өзү башкаруу уюмунун ишмердигинин программасын бекитүү; 

 

3.6 "Келечек" өзүн-өзү башкаруу уюмунун  президенти; 

 Мектептин администрациясына квартал сайын уюмдун ишмердиги тууралуу 

маалымат берип турат ; 

 Администрациянын өкүлүнө уюмдун ишмердиги менен таанышууга көмөк 

көрсөтөт ; 

 Кенештин жыйынында даярдык жүргүзүүнүн жана жыйынды уюштурат ; 

 Уюмдун ишмердигинин программасын ишке ашырууну камсыз кылат; 

 Уюмдун ишмердигин жетектейт; 

 Уюштуруу-башкаруу милдеттерин аткарат; 

 Өзүн-өзү башкаруу уюмунун атынан тийиштүү документтерге кол коет; 

 Мамлекеттикжана жергиликтүү органдарындагы бийлик 

органдарында,уюмдарда жана коомдук  бирикмелердеги, чет чет өлкөлөрдөгү 

ишчараларга түздөн-түзөзүн-өзү башкаруууюмунунатынанкатышат. 

 Буйруктардычыгаратжанакөрсөтмөлөлөрдү берет. 

 Өзүн-өзү башкаруу уюмун ишмердигине байланыштуу жалпы жыйналыштын 

жана кенештин компетенциясына гана кирген маселелерден башка бардык 

маселелерди чечет. 

3.8. Көзөмөлдөө-текшерүү органы: 

 Уюмдун финансы жана чарбалык ишмердигин текшерүүнү жалпы жыйналыш 

тарабынан 1 жылдык мөөнөткө шайлануучу , 2 кишиден турган көзөмөлдө – текшерүү 

комиссиясы жүзөгө ашырат .Уюмунун мүчөлөрү комиссияга мүчө боло албайт . 

Комиссия жылдык отчётко корутунду даярдайт. 

 

3.9 Өзүн-өзү башкаруу уюмунун расмий жана жумушчу тили кыргыз,орус тилдери 

болуп саналат . Борбордун башкаруу органдары Бишкек шаарында №69 мектеп 

жайгашкан . 

 

 

 



4. “ Келечек “ өзүн-өзү башкаруу мүчөлөрү , алардын укуктары жана милдеттери : 

4.1. Өзүн-өзү башкаруу уюмдун уставдык милдеттеринин бирдиктүү аткарылышына 

кызыгуулары болгон окуучулар , юридикалык жактар , коомдук бирикмелер уюмдун 

мүчөсү боло алышат . 

 

4.2. Өзүн-өзү башкаруу уюмдун мүчөлүгү Өзүн-өзү башкаруу уюмдун жазуу  жүзүндө 

бекемделет , жеке адамдар өзүнүн тийиштүү арызынын негизинде . 

4.3. Уюмдун мүчөлөрү (жеке адамдар жана юридикалык жактар ) бирдей укуктарга жана 

бирдей милдеттерге ээ. 

4.4. Уюмдун ар бир мүчөсү ( юридикалык жактар - өкүлдөрү аркылуу )  төмөнкүдөй 

укуктарга ээ. 

 Жалпы жыйналышка катышууга : 

 Уюмдун башкаруу жана көзөмөлдөө – текшерүү органдарына шайлоого жана 

шайланууга . 

 Уюмдун ар кандай органдарына ишмердигине  байланыштуу маселе боюнча 

сунуштарды киргизүүгө :  

 Уюмдун пайдаланып жаткан иш чаралары тууралуу маалымат алууга : 

 Уюм өткөгөн иш – чараларга катышууга  

 

4.5  Уюм мүчөлөрү төмөнкү милдеттерге ээ: 

 Мүчөлүк акыны, айына 0 сом ,убагында төлөп турууга(эгер мүчөлүк акы бар болсо); 

 Уюмдук уставын сактоого;  

 Уюмдун ишмердигине катышууга ; 

 Уюмдун жетекчи органынын чечимдерин аткарууга ; 

 Уюмдун жалпы жыйналыштарына катышууга ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бишкек шаарындагы Т.Сатылганов атындагы №69 

ОТК-гимназиясынын «Келечек» өзүн-өзү башкаруу жаштар 

уюмунун «Манас» бөлүгүнүн Президентин шайлоо боюнча 

негизги жагдай 

1.Жалпы жагдай. 

1.1. Мектеп президентинин шайлоо боюнча негизги жагдай, мектептеги өзүн-өзү башкаруу 

жаштар уюмунун уставында ылайык жайгашат. 

1.2. Мектеп президентинин шайлоо, уюмдун чыныгы жагдайдын жайгаштыруу тартибин 

аныктайт. 

1.3. Чыныгы Жагдайдын иштеши Т.Сатылганов атындагы №69 ОТК-гимназиясында гана таралат. 

1.4. Шайлоо эркин болуп саналат. 

Мектеп президентин , өз алдынча башкаруунун мүчөлөрүн шайлоо жашыруун жалпы добуш берүү 

менен тең жана тикелей шайлоо укугунун негизинде өткөрүлөт. 

1.5. Жынысына, рассасына, тилине,  майыптуулугуна, этноско таандыктыгына, туткан динине, 

саясий же башка ынанымдарына, билимине, тегине, мүлктүк же башка абалына ошондой эле 

башка жагдайларына карабай шайлоого укуктуу. 

№69 ОТК-гимназиясынын «Манас», бөлүгүнүн окуучулары гана президентти шайлоого укуктуу. 

1.6 .Чыныгы жагдайга төмөнкү түшүнүктөр колдонулат:   

 Шайлоочулар 8-класстан 11-класска чейин түзүлөт; 

 Президенттике талапкер окуучу эч бир тарапка баш ийбей өзүнүн шайлоочуларына гана 

ишенет. 

 Президенттике талапкер агитация кылууга жана өзүн-өзү көрсөтүүгө укуктуу. 

 Шайлоо учурнда жана жыйынтыкта чыгып жатканда комиссиянын жанында байкоочулар 

болуп турууга укуктуу   

1.7. Мектеп президентин шайлоо 4 жылда бир болот. 

2. Шайлоо аймактары. Шайлоочулар тизмеси 

2.1. Шайлоо аймагы: 1-сменанын  (8-11) класстарынан жана мугалимдерден түзүлөт. 

2.2. Аймак боюнча шайлоочулар тизмесин шайлоо комиссиясы тарабынан түзүлөт.  

 

3.Шайлоо комиссиясы 

3.1. Шайлоо комиссиясы 8-11 класстардан 4 окуучу жана тарбия иштери боюнча мектеп 

мүдүрүнүн орун басарынан түзүлөт. 

3.2. Шайлоо комиссиясы мектеп прзидентине талапкерди каттайт 

3.3. Шайлоо комиссиясы консультант мугалимдер менен иштешет. 

3.4. Байкоочу укукту; 

 а) Шайлоо комиссиясынын мүчолөрүнүн үстүнөн байкоо жүргүзүүгө. 



 б) Шайлоо комиссиясынын баардык материалдары жана документтери менен таанышууга. 

4.Мектеп президентине талапкердин статусу. 

4.1. Талапкерлердин өзүн айгинелеп туруучу документ (Паспорт же төрөлгөндүгү жөнүндөгү 

күбөлүк) 

4.2. Презтденттик постко талапкерлерди шайлоо альтернативдүү жүрөт. 

4.3. Шайлоо комиссиясысы бардык талапкерлерге бирдей мамиле жардам берүүгө жана адилеттүү 

болууга. Ошондой эле талапкерлерди шайлоочулар менен жолуктурууда тен болууга 

5.Шайлоо алдындагы агитация. 

5.1. Шайлоо алдында баардык шайлоочу агитация жасоого укуктуу. 

5.2. Шайлоо алдында агитацияны жүргүзүүгө мүмкүн: 

 а) Шайлоо алдында шайлоочулар менен жолугуу түрүндө; 

 б) Агитациялык баракчаларды таратуу жолу менен. 

5.3. Шайлоо алдындагы агитация талапкерлерди каттоо күнүнөн башталат жана шайлоого 1 күн 

калганда бүтөт. Шайлоо күнүндө бардык агитацияларды жасоого тыюу салынат. 

5.4. Шайлоо алдындагы агитациялык жолугуулар иш-чарасын шайлоо комиссиясы класс 

жетекчилердин көзөмөлүнүн алдында өткөрүп берүүгө мүмкүндүгү бар. 

5.5. Шайлоо алдындагы агитациянын мазмунун мектеп администрациясы көзөмөлгө алууга 

укуктуу. 

5.6. Агитациялык  материалдар атайын берилген стенттерге жана орундарга же класстык бурчка 

илиниш керек. 

5.7. Шайлоочулар менен жолугуу кластык сааттарда, сабак аралык жана сабактан кийинки 

убакыттарда жүрүшү керек. 

5.8. Агитациялык материалдардын мазмунуна жоопкерчиликти материалдын ээси жана ошондой 

эле мектеп алып барат. 

6. Шайлоо тартиби 

6.1 Шайлоо комиссиясы мектеп администрациясын макулдугу менен шайлоо үчүн бөлмөнү 

даярдайт 

6.2 Ар бир шайлоочу мектеп президентин шайлоо үчүн бир бюллетень алат, анын ичинде: 

 а) Мектеп президенттике койгон талапкерлердин тизмеси, алфавит боюнча болушу керек; 

    б) Талапкерлер жөнүндө маалымат (Аты-жөнү, туулган жылы, классы, талапкердин 

статусу-көзкарандысыз же аймактык шайлоодон көрсөтүлгөндүгү). 

  Добуш берүү шайлоо күнүндө саат 11:40тан 15:00го чейии өткөрүлөт. 

 Шайлоо комиссиясынын мүчөсү шайлоочуга шайлоо бюллетенин берүү учурунда, ал анын 

аты-жөнүн тизмеден таап, белгилейт. Андан кийин шайлоочу өзүнүн колун коет. 

 Шайлоо учурунда шайлоочу өзүнүн бул мектепте окуй тургандыгын айгинелеш үчүн, 

күндөлүгүн көрсөтүүгө тийиш. 

 Шайлоочу шайлоо бюллетенине каалаган өзү жактырган, жана кызыктырган фамилиясына, 

анын оң жагында жайгашкан кичинекей төрт бурчтуктун ичине «крест» түрүндө белгилейт, же 

болбосо эң  ылдый жагындагы «Бардыгына каршымын» деген жерди белгилөөгө укуктуу. 

 Шайлоочу бир гана төрт бурчтукту толтурууга тийиш. 



Эгерде шайлоочу катаа кетирип алдым деп ойлосо, ал жаны бюллетенге кайрылууга укуктуу. 

Булганган бюллетендер шайлоо комиссиясы тарабынан жокко чыгарылат. 

Толтурулган бюллетендерди шайлоочу шайлоо урнасына таштайт. 

Бөлмө ичиндеги тартипти шайлоо комиссиясынын төрагасы жана анын жардамчылары карайт. 

Анын берген тапшырмаларын шайлоо бөлмөсүнүн ичиндегилердин бардыгы тең аткарууга тийиш. 

7. Шайлоочулардын добуштарын саноо. 

 Шайлоочулардын добуштары шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү санайт. 

 Шайлоо б.а. добуш берүү убактысы аягына келип жеткен сон, шайлоо комиссиясы 

официалдуу түрдө аны жабык деп жарыялайт жана токтобостон шайлоонун жыйынтыгын 

аягына чейин чыгарат. 

 Шайлоочулардын добушун саноого чейин, комиссиянын терагасы комиссиянын бардык 

мүчөлөрүнүн жана байкоочулар тобунун көзүнчө ачып, жараксыз болгон бюллетендерди 

санап, жокко чыгарат. 

 Биринчи учурда бюллетендердин ичинен жараксыздары алынып салынат. Мисалы: 

шайлоочунун оюн так биле албаган учур же эки квадратты белгилеген болсо ж.б.у.с. 

 Шайлоочулардын добуштарын санап бүткөн сон шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн 

жыйынтыгын эки нускадан турган токтом толтурат. 

Токтомдо белгиленет: 

а) Шайлоочулардын жалпы саны, шайлоочулардын тизмегине киргизилгендер; 

б) Шайлоочулардын добуштары саналып,жыйынтык чыгарылат.   

в) Жалпы мониторинг чыгарылат. 

 


