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кпасс жетекчи жонyндо жобо

1. Жалпы жобо
1.1.КРнын <<Билим берyр боюнча мыйзамына,Билим берyy мекемелеринин
типцy жоболорунун негизине таянып, Жалпы билим беруlпlу J\b69 окуу -
тарбия комплекс-гимн€вия мекемеси тарабынан иштелип чыкты.
1.2.Класс жетекчилик кызматка мектеп директорунун буйруry менен
дайындалат жана бошоryлат. Класс жетекчинин ишмердfулуry тарбия
иштери боюнча директордун орун басарынын жетекчилиги астында ишке
ашырылат.
1.3. Класс жетекчиликке мектеп администрациясы тарабынан мектептин
,кеке кызыкчылыгын эске €rлуу менен, мугaлимдин тажрыйбасына, жеке
озгочоJц/ryно ылайык макулдугу менен белушryрyлот .

1.4. Класс жетекчи озyнyн ишмердyyлyгyндо Балдардын укугу жонyндогy
конвенцшянын, Кыргыз мамлекетинин конституциясын, КРнын
rtыйзамдарын, КРнын уй-булолук кодекси , КРнын Билим б"рyy
}{екемелеринин типт!y жоболорун эске алуу менен, мектептин негизги акт,
документтерине, техник€UIык, орт коопсуздугу, эмгекти коргоо эрежелерине
TZUIHaT.

1.5. Озунyн ишмердyулугуgдо кJIасс жетекчи мектеп администрациясы ,

мектептин жана оку)чулардын озyн-озу башкаруу органдары, ата-энелер,
кJIасстык жана жалпы мектептин ата-энелер кецеши , социчLлдык педагог,
психиолог, уюштуруучулар , предметтик мугЕtлимдер менен тыгыз I,Im апып
барат.
2. Класс жетекчинин ишмердyyлyryIIyII максаты жана мItлдеттерI!
2. 1. Класс жетекчинин максаты-окуrIуларга озyн-озy оЕyктyр!y, коомдог_v
орду ийгиликтlу болуу шартын тyзyy.
2.2. Класс жетекчинин ишмердyyлyryндоry милдеттери :

_ класстын жамаатын тyзyl,жана онyктyрyy;
-инсандык к€tлыптанышында ар тараптуу жондомдyl.лyкторyн ачуу жана
озyно ишенимдyyлyryн, жагымдуу психологиялык-педагогик€lлык
жагдай тyзyy;
- сергек жашоону тYзYY;
- кJIасстык жамаатттын тарбиялоо ишмердyyлyryнyн ар тyрдyу формалары
аркылуу мамилелерин уюштуруу;
-окуучулардын укуктары жана кызыкчылыктары;
- кJIасста окуучулардын бирдиктyy ишин уюштуруу;



-окуучулардын жана педагогикztлык кызматкерлердин арасында ryмандуумамиле;
- окуучулардын чыгармачылык ишмердyyлyryн уюштуруу.

3. Класс жетекчицпн аткаргац кызматы
класс жетекчинин негизги кызматы:

3.1. Аналитикалык-прогцоздоочу кызмат:
- окуучулардын жеке озгочощ/ryн окуп-уйренуу;
- кJIасстык жамааттын осYшYн корсотYY;
- ар бир окуучунун уй-булоJryк шартын окуп-уйронYY жана ан€rлиздоо;
-кJIасстагы €}з камсыз болгон окуучуларды окуп-уИренуу жана анализдоо;
- тарбиялоо итшмердYYлYгY"у" *uiй"r"r"rпruрын прогноздоо ;- мектептин тарбиялоо багытына ылайык nrru""ru тарбиялоо моделин ryзyy;3.2. Уlоштуруучу -коордиIIациялык кызмат:
-,ар бир окуучунУн жана кJIасстын ишмердYYлYryн айкалыштыруу;
-кJIасстык жамааТта окуучулардын ар тYрдУY ишмердYYлYгF{о комоккорсотyy жана уюштуруу, окуучулардын озyн-озy башкаруу y-rynyн
ишмердyyлyryно, окуучулардын коомдук кызматташтыктарынын иш €ш ыпбаруусуна жардам корсотyy ;

- предметтик Мугurлимдердин, кошумча билим берyy муг€rлимдеринин, ,соци€tлдык педагог, психиолог, уюштуруучулар, китепканачылар жана
медицинztлык кызматкер менен оз ара байланыш ишмердуyлyryл уIоштуруу;- окуучулардын кошумча билим алуусуна жана чыгармачыл ийримд.р.Ь^ 

- - -

катышуусуна жардам корсотyy;
-педагогик€lлык жана Усулдук кецештин, класс жетекчилердин усулдукбирикмесинин, профилактик€lлык кецештин ишине катышуу;
-кJIасстан тышкаркы жеке жана топтук уюштуруу усулдарын жана
формаларын тандоого, сабактан тышкары жана каникул учурунда N(аJIпь
мектептин иш-чар€Lпарына катышууну уюштуруу;
- тематикztлык ата-энелер чогулушу аркылуу ата-энелердин педагогик€tлык-
психиологиялык маданиятын которуу, биргелешкен ишмердyyлук, билим
б.рyy мекемесинин тарбиялоо процессине ата-энелердин катышуусуна
тартуу ишин уюштуруу;
- билиМ берyY мекемесИнин медИцинzlлыК кызматкери жаIIа ата-эI,IеJIердиII
I[аttлыматтарыН пайдалануу менен окуучулардын физикалык, психик€UIыI(
ден соолугуна кам корyy;
- класс жетект,Iинин докуNrентациялары жана класстык журнаtл менен иш
€Lлып бuруу;
- тамактанууну, дежурствону, ж€lлпы мектептин тазzrлоо иштерин уIоштуруу;-озyнyн классынын сабактарына катышуу;
-окуучулардын 1 жума ичинде саактардан алган
текшерYY.

бааларын кyндолyкто}I



33. Байланыш кызмат:
_ окуучулар жана улуулардын арасында инсандык байланышты тартипке
салат, онYкцрlY;
- ар бир окуучунун жамааттын
корсотYY;

арасында адаптация болушуна жардам

- жамаатта ар бир окуучуга жагымдуу жагдай тyзуy;
- бшrдардын o'ypy'o, ден соолуryна байланышкан озгочо кырда€rл
тYзYлгоНдо оЗ учурунда админисТрациrIга жана ата-энеге билдируу.
3.4. Кеземолдоочy кызмат:
- ар бир окуrIунун билим сапатын козомолдоо;
- Оку)лrулардын сабактарга катышуусун козомолдоо;
- окуучулардын абалын козомолдоо;
4. Класс я(етекчицин милдеттери
Класс жетекчи милдеттiy:

,1- l.ТарбиялануучУларынын ж€lлпы осYшYн жана билим сапатынын анаJIизин
жlрryзYY;
4.2. ТарбИялану}П{улардыН турмушТук койгОйлоруН жана кырда€rлдарын
чечyyго жардам корсотyy;
аз. Окуl"tулардын соци€шцык, психиологиялык укуктарын коргоону
уюштуруу;
-1.4. Класста тарбиялоо процессин уIоштурууга предметтик м угrLлимдерди,
окуrrулаРДын ата-энелерин, башка чойродогу адистерди( илим, искусство,
спорт, укук коргоо органдары ж.б.) тартуу;
-1.5. Сергек жашоону жайылтуу;
4.6. ОкуУчулардЫн жетиШкендиктерин жана ийгиликсиз жагдайларын ата-
энелерге оз убагында маалымат берyy. Класстын ата-энелер комитетиниц
башкаруу ишмердyyлyгyн ишке ашыру;
4.7. Окуучулардын сабакт арга катышуусун козомолдоо;
4.8.КласСтагЫ окуучулаРДыН окуудагы жетишпегендиктерине оз убагында
жардам корсотyyсyно предметтик муг€tлимдердин ишин оз ара
айкалыштыруу;
4.9. Класс жетекчилик боюнча озyнyн ишмердyyлyгyн мектепте кабыл
апынган жана тарбиялоо ишинин тzLлаптарына ылайык пландаштыруу. It;Iacc
jкетекчинин планы мектептин планына каршы болбошу;
4.10. Класс менен бирдикте класстык сааттарды ж.б. класстан тышкары,
]\{ектептен тышкары иш-чараларды оз убагында откорYY;
4.1 1.Класс боюнча ( окуучулардын оздYк делосу, кJIасстык х(урцzLл,
окуучуларДыН кYндолYКторYн текшерYy), тарбия иштери боlонча( класстагы
тарбия ишин планы, отчеттор, окуучунун жеке таанып-билyy картасы,
справкаЛар, мYноЗдомолоР, тарбиЯ иш-чараЛарынын иштелмелери лс. б.)
докуN{ентациялардын алып бuруу;
4 . 12.Пе дагогик€tлык-психиологиялык чойр о сУндо з аман б ап тарбиялы к жан а
со циапдык технологиялар менен оз билимиFI я(огорулатуу.Класс
жетекчилердин усулдук бирикмесинин ишине катышуу;

f



4.13. Мектеп администрациясына кJIасс жана жеке иши боюнча тYрдуY
формадаш отчетторду корсот!y жана д€uIрдоо;
_l. l 4.ТехНикапыК коопсузДугунуН т€rпаптаРын, клаСстан тышкары, мектептен
тышкары иш-чар€rларда балдардын омyрyн жана ден соолугун сактоо;
4.15. Жеке жана коомдук жашоодо окуучуларга жеке нрав€rлык жYрYш -
црушу боюнча yлry болууга;
,1.16. Балдар менен иштоо убактысы окуrIулардын сабактары буткон убакка
чейин жана класстан тышкары, мектептен тышкары иш -чараларда балдар
шенен бирдикте жyрyyго;
-1.17.Окуучуларды сабакка тосуп €lпууга жана жонотyt;

соолуry боrонча оз

кецешин, мектептин

].l8.Окуучуларды мектептин уставынын негизинде мектеп формасына талап
"l},},;

:.19.Сабак учурунда балдардын oмypyнo, ден соолугуна жана коопсуздугуна
\(еьтепте чарбалык иштерде, ишембиликтерде жооп бериши.
5. Класс жетекчиIIин укугу
-;. 1.Окуучулардын физикалык жана психикаJIык ден
1-башнда маалымат алууга;
-i . 2. Мектептин администрациясына, педагогик€Llrык
ез\ъ-озy башкаруу органдарына, ата-энелер комитетине озyн атынан,
L]асстын жамаатынын атынан сунуш, демилгелерди кароого сунуштоо;
-i.3. Мектептин )Itетекчилиг тарабынан жана озyн-озy башкаруу органдары
тарабынан уюшулган педагогикztлык жардамды оз убагында алууга;
5.4. Тарбия ишинде класстык жамаат менен жеке пландоого, балдар жана
а]ардын ата-энелери менен жеке программалардын ишин иштеп tIыгууга,
L-Iacc жамаатынын ишмердYYлYryнYн уюштуруу нормасыII жана класстык
[r ш-чараларды откорyyну аныктайт;
5.5.Мектепке окуучулардын кейгойлорy, класс жетекLIиIIнин l.lшi\[ерлyyлyгy
боюнча байланышкан ж.б. маселер боюнча чакырууга;
5.6. Балдар менен иштоо убакысын жеке эркин ишке ашырууга;
5.7. Х(алпы мектептин негизги принциптерин аткаруу эске алуу менен, кJIасс
}leнeн тарбиялык иштерди пландоо формасын жекече аныктайт .

6. Класс я(етекчиIIин укугуна ээ эмес:
6.1. Тарбиялануучунун жана алардын ата-энесинин, кесиптештеринин жеке
кадыр-баркына шек келтирyyго , аларга кошумча аттарды (кличка) коIоуга ,

окуучуга кол которyyго;
б.2. Окуучулардын билим сапаты боlоrrча бааны ж€tзztлоого х(е зордук-
зомбулук колдонууга;
6.3.Тарбиялануучунун иш-чараларга катышуусуна кыйttоо, KopI(yTyy,
алардын кадыр-баркына шек келтирyyго, суйлошуyдо туура эIиес создордy
колдонууга;
6.4. Баланьш ишеним ыгы жок ашыра пайдаланууга , баланы жzLзщIоо yчyн
уй-булосyн колдонууга, баланын сырын ачууга;
6.5. Окуучулардын €lлдында муг€lлимдердин, мектеп жамаатынын иш
боIонча терс сапаттарын тuLлкуулоого, кадыр-баркын тyшyрyyго .



-. Класс жетекчи билуусу керек
-,1. Мlыйзам иш каг€вдары:
- rtыйзам документтери;
- КРнын "Билим берyy жонyндо мыйзамын";
-КРнын конституциясын;
-.]. Илимий педагогиканын жаштык психологиясынын боrгугl.н :

_санитардык норма;
_педаюгикапык этика;
-тафия ишинин ыкмасын жана теориясын;
5иrшпл алуу процессинин уюштурп/ технологиясын, ыкмасын, жацы
формасын.


