
]

l

, ,,,.i ;,]
,l,]

Бекаmемuн
IцаарынDаzьl

м69
KoмluaeKc-

dарекmору
с.т.

i.l,
,, ,l .,: l ;Т.Сатылганов атындагЁl ЛЬ б9 окуу- тарбия комплекс -гимназиясынын

окуучуларынын мектептеги жyрyш- турушу жонyндо жобосу

1.Жалпы жобо

1.1.Ушул жобо Кыргыз Республикасынын конституциясына, Балдардын укугу жонyндогy
конвенциясына, КРньш ýилим берyy мыйзамына, Билим берyy мекемелери
жонyндогy типтyy жобосува, мектептин Уставына ылайык иштелип чыкты,

1.2.Ушул жобо мектептин имаратынын ичинде жана мектептин tuIнтIында сабактардын,
танапистин ,ошондой эле мектеп тарабынан сабактан тышкары же класстан
тышкаркы иш -чаралар откорyлyп жаткан учурунда окуучулардын жyрyм -

тур}мунун нормасын аныктайт. Эреженин максаты : Инсанды жана анын укугун
сыйлоого, сyйлоошyy (баарлашуу) шыктарын жана жyрyм-турум маданиятын остyр\д
онyктyрyуго, ач б"р оyп{нун ийгиликтyy билим алуусучq тyрткy беруу 1,^тун

мектепте жагымдуу -арIlтyзyп берyy.

1.3.Кандай гана шартта болбосун окуучуларды кемсинтIyго, басынтууга жана zrлардын

ж€lлпы адамзаттык укугунан ажыратууга эч кимдин укугу жок .

1.4. Мектептеги тартип адамдЙн кадырын сыйлоонун негизинде сактЕuIат,окуучуларга
карата психикалы* *u*ruri жана денесине уруп сабоо , зордук зомбулук кылуу
методорун колдонууга жол'берилбейт

II.Жалпы жyрyм-турумдун эрежеси
l

2.1, Окуучулар мектепке сабащтын башталышына 15 минуттан кеч эмес келиши
керек.Кийим илгичке yстyнкy кийимдерин калтырып, сабактын жyгyртмосу боюнча
сабак отyyл\lrчy кабинетке келyy. Мектепке кирyy саат 7.З0 дан '7,45 ке чейин
кечигип келген окуучулацуrун жабык..Щежур администратор саат 7.45 ке чейин ар

бир окуучунун кечиккен себебин аныктайт жана кyндолlкко "кечикти" деген штамп
коюлуп сабакка жиберилет.

2.2, Окуучулар милдеттyy: i

2.1.1 мектептин ишмердyyлyryн аныктаган мектептин Уставын, ушул эрежени жана

башка локалдык u*r"rnu{ou, аткарууга;

2.I.2 улууларды сыйлоого, кичyyлорго кам корyyго , мектептин кызматкерлеринин



].1.3 кызматкерлерге атьь жонy менен жана " сиз" деп кайрьшууга;
i

].1.4 мугалимди адам катары:сыйлоо менен аларга анын билим берууго умутулуусун

баалоого; l

].1.5 имараттын ичинде барлык ул}у адамдар менен учурашууга;
I

].1.6 улуу адамдарга,улуулар,кичуулорго , эркек балдар кыздарга жол берууге;

].1.7 мектептин кызматкерлеринин жана дежур окуучуларынын талабын аткарууга;

;

].1.8 мектептин мyлкyн сактоо, озyнyн жана белек адамдардын буюмдарына абайлап же

тыкандык менен мамиле кылууга;

].1.9 мектепке кирyy эрежесин сактоого;

2. l . 1 0 мектептин мyлкyн бузihндыгы 1чl,н, мектепт'е жана мектептен тышкары учурда
одоно тартипти бузгандыгы rryн жоопкерчиликти алууга;

2.1.11 мектептин окуу планын жана прогрчlN{масын озyнyн жашына жана статусуна
ылайьтк аткаруу.

2.З. Окуучуларга тыюу Ьалынат:

2.2.1 педагогдун уруксаатысыз мектептен сабак учурунда кетlyго;

2.2.2 администрациянын урукЬаатысыз мектептин ичиIIе жана мектептин аЙлана -
чейресуно мектеп тарабынан откорyлyп }каткан Irш-чараларга чочун адамдарды

алып келбоого ;

2.2.З мектептин ичинде , айлdна -чойросундо тамеки тартканга;
.i

2,2.4 билим беруy процессинflоморЕIлизациялоого жана билим беруу процессинин

I

катышуучуларынын ден соолугуна зьшн келтир}.l4IY курал жарактарды ,€UIкогол

' ичимдиктерин, тall\.{еки , токсикаJIык , наркотикаJlык заттарды жана башка

нерселерди меa(тепке кyлёонууга,берип жиберууге, аJIып келyyго;

2,2.5 ууктуруучу , куйуп кет!"\гry, жарылып кетyyчy заттарды жана

башка нерселерди аJIып келyyго, берип жиберууго, колдонууга;

2.2.6 кимге болбосун кr{ колдонууга;

2.2,1 мектептин мyлкyн, окуIчулардын жана мектептин кызматкерлеринин жеке

буюмдарын сындырганга,булдургонго жана ар кандай майып болуучулукту

irлып келyyчу кыймылдарды жасоого;



2.2.8 ушул жобону бузгандыгы rryн жоопкерчиликке тартылат .

III Ок5ryчулардын сабак учуруЕдагы жYрYш- турушу
:

З.1 Сабак учурунда окуучулар милдетц.лr:

3.1.1 атайын форма кийимди талап кылуучу сабактардан баrтr14, классик€tлык

З.1.2 атайын форма кийимди талап кылуучу сабактарда (дене тарбия ,кол эмгек ж.б.)

атайын кийим жана бут кийим менен гана катышуу;
l

3.1.3 мобилдик телефо"дорДу жана башка электрондук нерселерди очYрYп коюу;

З.I.4 мугалим кабинетке кирип жатканда окуучулар саламдашуу белгиси катарында

туруп жана анын уруксаатынан кийин гана отуруу , дал ушундай эле , окуучулар

Сабак УчУрунца кабинетке кирген башка улуу адамдар менен дагы саламдашуу;
, i,, ,:' : 

'

З.1,5 мугirлимге кайрылуу \л{yн кол которyy жана анын уруксаатын алгандан кийин,,l

гана мугrrлимге кайрылуу;

3. I.6 окуучу доскага жооп бергени чыкканда мугалимдин KopcoTмocy менен

кyндолyктy жана дептерди , ошол предмет боюнча мугалимдин столуна коюу;

З.|.7 кабинеттеги техника, коопсуздук сактоо эрежесинин талабын аткаруу (сабак

отyп жаткан учурда).

З,2 Сабак учурунда очгучуларга тыюу салынат: 
,

з.2.| Чуулдоо, озyн озy алагды кылууга жана окуучуларды сабактан болок

сУЙлешуулор, оюндар жана башка иштер,.r"r башкага бурууга же алаксытууга;
')

З.З.2 мугалимдин уруксаатьIсыз кабинеттен ордунан туруу же кабинетти тыштап

кеТYY; 
.,, .,., ,,,, i

з.2.3 сабак убактысьт окуучуларга окуу максаты rlyн гана колдонулушу керек;

З.2.4 сабактын буткондуry мугалимдин уруксаатынан кийин гана ишке ашырылат.

IV. Сабактан тышкары жана класстан тышкаркы иш - чаралардагы

окуучулардын жyрyш -турушу

4.| Сабактан тышкары жана класстан тышкаркы иш- чара.ларды откорyп я(аткан

учурда окуучулар милдеттyy:
']

4.1.1 техника коопсуздук эрежесинин аткаруу;



),

4.1.2 жyрyм- турум эрежесин сактоо;

4.2 Сабактан тышкары,жана класстан тышкаркы иш-чараларды отyп

жатканда окуучуларга тыюу салынат:

4.1.2 мобилдик телефондорду жана башка электрондук нерселерди жооптуу адамдын
'

уруксаатысыз же дчш келyr{y буйруксуз колдонууга;

4.2,2 езу менен озy,rлагды болууга же окуучуларды башка иштер менен алаксытууга;

4.2,З сабактан тышкары жана класстан тышкаркы иш- чаралардын аякташы жооптуу

адамдын уруксаатынан кийин гана ишке ашырылат.

V. Окуучулардын танапис учурунда очrучулардын жyрyш - ryрушу

5.1 Танапис учурунда окуучулар милдеттyy:
"!

5.1.1 мектептеги белмелердy жанаанынайлана-чейресунyн тitзалыгын жанатартибин
.

5. 1 .2 техника коопсуздугунун,талабына ылайык аткаруу.

5.2 Танапис учурунда окуучуларга тыюу салынат:

5.2.1 Коридордо , тепкичтерде чуркоо, терезеге жакын тешик орундарда жана баrпка

оюн r{yн ылайыкталбаган жерлерде тyртyшyy, мушташуу.

5.2.2 терезенин Еlлдына тошолгон тактайга чыгып отурууга жана турууга.
(,,,.i i 1.|illll l;

VI. Жыйынтыктоо жобосу

6.1. Ушул эреже ToMoHKy r{урларда кайра каралат:

КР конституциясында озгор\y болсо;

КР " Билим беруy " мыйзамында озгорyy болсо;

жitлпы билим беруучу мекемелеринин типтуу жобосуна озгорyy киргизилсе;

мектептин уставына озгорyy киргизилсе ;

мектепти башкаруунун колJIегиалдык органынын чечими менен.
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