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1. жАлпы жоБо

1.1 Кыргыз Республикасынын Окметунун 20l 1- хылдын 20-сентябрындагы Jф563
О'КЫРГЫЗ РеСпУбликасынын жалпы билим берyу мекемелерин нормативдyy каржылоо
прицибине которуу жонундо" токтомуна ылайык, Билим берyу жана илим
министрлигинин 2019-жылдын 2-октябрындагы Ns1 155/l жалпы билим беруу
мекемелери yчyн кошумча билим берyy кызматынын прейскуранты боюнча буйругунун
жана ОТК-гимназиясынын Уставынын негизинде иштелип чыкты.

1.2 ЖОбО ОКУУЧУЛардын билим алуудагы ар тараптуу KepeкToocyн канаттандыруунун
шарттарын жана иретин аныктайт.

1.3 Кошумча билим берyy кызматынан тyшкон акча каражаттары окуу процессинин
онyгyyсyно, окуу базасынын бекемделишине, мугilлимдердин жана окуучулардын
ишмердyyлyгyн стимулдаштырууга керектелет.

1.4 Кошумча билим берyy кызматынын баасы прейскурантта корсотYлген баалар менен
аныктiIлат.

1.5 Жободо ToMoHKy тyшyнyктор пайдаланылат:

. керекmоечу (аmа-эне, окуучунун tпьtйзамdуу екулу)
о аmкар!учу (бultuлt беруу мекurлесu)
О КОIл!Лlча бultuм беруу кьвмаmьI-базuсmак окуу лlланьrнан mbrlanapbl берuлlуучу

кlrВмаm-

2. Кошумча билим берyy кызматынын багыттары жана тyрлорy.

2.1 Т.Сатылганов атындагы Nэ69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясы томонкyдей кошрtча
билим беруy кызматын корсотyyго укутуу:

О КОШУМча билим берyy программitлары ар тyрдyy багыттарла ишке ашырьшат:
салттуу музык4 кыргыз таануу ж.б.



о Жалпы билим беруyчу билимдерден сырткары ата-энелердин жана окуучулардын
суроо-талаптарынын негизинде: математика, англис тили, немец тили, кытай тили,
корей тили ж.б.

2.2 Керсетyлгон ишмердyyлyктyн кирешеси Уставтын максаттарына ылайык
колдонулат. Мектептеги кошумча билим берyy кызматынын тyрлорyн корсотyy ар жыл
сайьш мектептин педагогикаJIык кецешинде бекитилет.

2.3 Керсетул\^дry кызматтын мilзмуну окуучулардын ата-энелеринин жана мыйзамдуу
окyлдорyно тааныштырылат.

3. Келишим тyзyy тартиби жана аны аткаруунун ирети

3.1 Кошумча билим берyу кызматы керектоочy жанааткаруучунун ортосундатyзyлгон
келишимдин негизинде жyргyзулот. Келишим 2-экземплярда тyзyлот, бири аткаруучуда,
экинчиси керектоочyде болот.

3.2 Керектоочy кошумча билим берyу кызматы yчyн акысын келишимде керсотyлгон
убакытта жана иретте толоого милдет.tyy.

4. Кошумча окутуу кызматын уюштуруу

4.1 Жалпы башкаруу директор тарабынан жyрryзyлот, директор сабактын жyryртмосyн
бекитет, буйруктарды чыгарат.кошумча билим беруy кызматынын иш-аракетин
координациялоо окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басарларынын бирине
жYктолот.

4.2 Кошумча билим беруу кызматы комплекс-гимназиянын туруктуу иштеген мугалимдер
жyргyзо алат.

4.3 Кошумча билим берyy кызматындагы кызматкерлерге жалпы талап:

о оз жумушуна жоопкерчилик менен мамиле кьшуу;
о эмгек келишиминин милдеттерин тууражанатак аткаруу;
о чыгармачылык менен заманбап сабактарды отyy.

4.4 Кошумча билим берyу сабактары 45 мунет, €ш эми бапттапгыч кJIасстарда 40 мунет
отyлот, дем алуу (танапис) убактысы 10 мунот.

4.5 Сабак етуу убактысын мектептеги кабинетгердин боштугуна карап, сабакка чейин же
сабактан кийин коюлат. Кошумча билим берyу кызматынын сабактарына класстардагы
окуучулар толугу менен тартылса, анда негизги сабактардын жyryртмосyно киргизилет.

4.6 Иtll тартибинин негизинде мектеп тарабынан отулбой калгalн сабактар, кийинки
айдагы айлык акысынан кыркылат, же баrrrка корсотYлген убакта отYлот, акы кайрадан
керектооЧге отулбеГон сабак уryн кайтарылып берилет.

4.7 Окутуу процессинде мугitлим тест,жат жазуу жана башка текшерyy иштерин чtлып
турат.

4.8 Кошумча билим беруy сабактарында окуучуларга кyнyмдyк баалар журналга коюлат.



4.9 Башталгыч класстарда жарым жылдыкта чейрек чыгарылып, ал эми 5-11-класстарда
ар бир чейрек чыгарылат.

5. Кошумча билим берyу кызматынын эсебине тyшкон кара}каттарды эсепке алуу
жана колдонуу ирети

5.1 КошуМча билиМ беруY кызматЫ l- Май районунуН казынасыНын ачылган энчиJцлr
эсептик белумуне тyшкон учурдан баштап эсептелинет.

5.2 Кошумча билим берyy кызматынан тyшкон акчалай каражат мекемедеги
бухгалтериянын ишмердyyлyгy менен жyрryзyлот.

5.3 Кошумча билим берууден тyшкон кирешенин бардыгы чыгашанын сметасы менен
дал келиши керек.

5.4 Окуучунун сабакта белгисиз себептер менен жок болуусу окуунун акытолоосyнyн
азайтышына же акы толооден бошотуусуна жол бербейт. Эгер окуучу белгилуу себептер
жана ата-эненин арызы менен мектептин жетекчисине кайрылса, же ооругандыгы
тууралуу справкасын тапшырса, окутуу MooHoTy азайты-пат.

5.5 Кошумча билим берyy кызматы жетим балдарга, iLз камсыз болгон уй-буленун
балдарына жана ата-эненин эки же андан ашык балдары окуса жана дагы башка аярлуу
катмардагы жарандарга жецилдиктерди тYзYy менен мектептин директорунун буйругу
боюнча бекитилет.

5.6 Кошумча билим беруулен тyшкон каражаттардын эсебин жана колдонуунун ирети
мектептин сайтына жана мектептин мtилымат беруучу бурчуна чагылдырылат.

б. Коруryнду

б.1 Жободогу барлык озгорyлгон маалыматтар педагогикальк кецешинде каралат.

б.2 Мектептин педагогикtlлык кецешине жобону озгортyyго же кошумчалоого, мектеп
кецеши, ата-энелер комитети, педагогикалык кецештин мr{олорY кире uUIaT.


