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I. Жалпы жобо
1, Мугалим адистик категорияга кирет.
2. Мугалимдик кызматка орто кесипчилик билими же жгорку кесипчилик билими бар
мугалим дайындалат.
3. МУгалимдик кызматка дайындоо х(ана кызматтан бошотуу директоруrrун буйругунун
сунушу менен болот.
4. Мугалим билиши керек:
4. l. Кыргыз Республикасынын конституциясын;
4.2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын oKMoTyHyH
токтомдорун жана чечимдерин жана Билим бер\ry башкармалык органдарьпIын билим
берyy боюнча маселелерин;
4.3. Батrдардын укугу боюнча конвенциясын ;

4.4. Педагогикалык , илимий -усулдук хсана башкаруучулук , уюштуруудаI,ы милдеттерди
чечyy rryн керек болгон жаJIпы теориялык тартибинин чегиндеги негизин;
4.5. Педагогиканы, психиологияны, жаш курактагы дене тyзyлyшyн я(ана мектептин
тазtlлыгын;
4.6 . Сабакты oKyIyyHyH жана тарбия иштеринин ыкмасын ;

4.7. Программirлар жана окуу китептерин;
4.8. Окуу кабинетгерин жана комокчy белмолордy жарьп( кылуу >ltана куршIдар менеII
х<абдылышьпI талаrr кыл}у;
4.9. Окутуунун каражаттары жана алардын дидактикаJIык мyмкyнчyлyкторyн:
4.10. Педагогикалык илимдердин жана билим беруунун кеJIечектеги онyгyrrtyнyн жанlt
негизги багыттарын;
4.11. Илиплий эмгекти уюштуруудагы негизги укугун ;

4.12. Эмгекти коргоонун тартиби жана олчоNIyн, техникалык коопсузд}кту жана орт
очyрyyго каршы коргонууну;
5. Мугалим тyзлон -тyз мекеменин директоруна, ( башrса кызматтык абалдагы адамдарга)
баtп ийет.
6. Мугалимдин жок учурунда ( оору учурунда, эмгек оргоосyндо ж.б.) анын милдеттерин
мекеменин директорунун буЙругу менен даЙындалган адам аткарат. КорсотулгоFI адам дirл
кел\^г{y укуктарга ээ болот жаI{а сапаттуу , оз убагьпца жyктолгон милдеттердrI аткарууга
х(оопкерчиликти аJIат.

П. Кызматтык милдеттери
Мугалим:

1. Окутуу предметинин озгочолyгrн эске €rлуу менеп окуучулардын окутуу жана
тарбиялоосун ишке ашырат;

2. Социа;lдаштыруу, жilлпы инсандык маданиятынын калыптанышы, тYIпYнYптуруп
тандоону жана кийинки кесипчилик билим бер\ry программаларын оздоlптyрyу{y
жонго салат;

3. Ар турлyy ыкмzrларды х(ана окутуунун каражаттарын колдонот;



4. Билим берyy программаларын ишке ашьтрат;
5. ОкуучулаРдын дulярДык децгээлин камсыз кьшат, мамлекеттик билим берlryнун

стандартына дал Кел\^гц'талаптарына ылайык жана аларды ишке аrrrырууда толук
эмес коломдо жоопкерчиликти алат;

6. Кыргыз Республикасынын "Билим берyy" мыйзаллынын " Балдардын укугун коргоо"
конвенциясынын мазмунундагы ок}учулардын укугу жана эркиндиги сактайт; -i,

7 " Озyнyн кесипчилик билимин дайыма оркyндоц/п турат;
8. Усулдук бирикмелердин ишмердyyлyryнде ж.б. ар тyрдyy усулдук иштердекатышат;
9. Ата-энелер менен байланышты ишке ашырат;
10. Эмгекти коргоонlтl тартиби жана олчомyн, техникалык коопсуздукту жана орт

очyрyyго каршы коргонууну аткарат;
1 1. Билим б"рyy процесси учурунда окуучулардын ден соолугун жана омyрyн коргоону

кul]чIсыз кылат.
III . Укуry

Муга-ilим укуктуу :

1. Мугалимдин ишмердyyлyryно караштуу мекеменинин жетекчисинин долбоорунун
чечимдерин менен таанышууга;

2. Анын компетенциясында болгон мекеменин ишмердyyлyгyЕ жана усулдук иштерди
жакшыртуу yчyн мекеменин кызматкерлеринин ишмердyyлугу боюнча эскертyy,
жетишrrегендиктерди жоюу боюнча с}цуштарды мекеменин }кетекчилигиинин
кароосуна сунуштайт ;

З. Мекеменин жетекчилигинин анын кызматтык милдеттерин жана укугун аткаруусуна
комок корсотyyнy талап кылат;

4. Мугалимге жyктолгон кээ бир болунгон маселелерди чечyyго бардык адистерди
тартат;

5. Мекеменин жетекчилигинин жyктоосy боюнча же структур€IJIык белумдорлон жана
баrттlп адистердин, анын кызматтык милдеттерин аткарууга керек болгон
маалыматтарды хtана иш кагч}здарды озy сурайт.

IY. Жоопкерчилиги
Мугалим жоопкерчиликти алат:
1. Каралган инструкциянын чегинде, Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинде

белгиленген озyно тиешелyy кызматтык милдеттеринин аткарылышы я(ана
аткарылбашы;

2. Озунун ишмердyyлyгyн аткаруу процессинде жасаган белгилllч колдонулуп жаткан
Кыргыз Республикасынын административдик, кылмыштык, жарапдык
мыйзамдуулуктун чегинде тартип бузгандыгы r{yн;

З. Кыргыз Республикасынын белгилуу колдонулуп жаткан граждандык жана эмгектик
мыйзамдарынын чегинде материалдык зьшнга учуратпоого.


