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1. жАлпы жоБо

1.1 Кыргыз Республикасынын Окметунун 201 1- жылдын 20-сентябрындагы Jф563
"кыргыз Республикасынын жалпы билим беруy мекемелерин нормативдyy каржылоо
прицибине которуу жонундо" токтомуна ылайык, Билим берyу жана илим
министрлигинин 2019-жылдын 2-октябрындагы N91 155/1 жалпы билим берyy
мекемелеРиYчYН кошумчабилимберуY кызматынын прейскурантыбоюнча буйругунун
жана отк-гимназиясынын Уставынын негизинде иштелип чыкты.

1.2 Жобо окуучулардын билим алуудагы ар тараптуу кер9ктоосyн канаттандыруунун
шарттарын жана иретин аныктайт.

1.3 Кошумча билим берyy кызматынан тyшкон акча каражаттары окуу процессинин
онyг\yсyно, окуу базасынын бекемделишине, мугалимдердин жана окуучулардын
ишмердyyлyгyн стимулдаштырууга керектелет.

1.4 Кошумчабилим беруy кызматынын баасы прейскуранттакорсотyлгон баалар менен
аныктiUIат.

1.5 Жободо ToMoHKy тyшyнyктор пайдаланылат:

с керекmоочу (аtпа-эне, окJ/учунун лwьtйзалtdуу окулу)
о аmкар!!чу (бuлалw беруу мекемеса)
о коu.lулlча бtшurп берyy кьtзл,rаmьr-базuсmuк оtvу пr.аньtнан mьruлкарьI берuлtуучу

кызмаm.

2. Кошумча билим беруу кызматынын багыттары жана тyрлорy.

2.1 Т.Сатылганов атындагы J\Ъ69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясы томонкyдей кошумча
билим беруy кызматын корсотyyго укутуу:

О КОШУМЧа бИлим берyy программалары ар тyрдyy багыттарда ишке ашырылат:
салттуу музыка, кыргыз таануу ж.б.



о Жалпы билим беруучу билимдерден сырткары ата-энелердиЕ жанаокуучулардын
суроо-талаптарынын негизинде: математика, англис тили, номец тили, кытай тили,
корей тили ж.б.

2.2 Керсетyлгон ишмерд\лrлyктyн кирешеси Уставтын максаттарына ылайык
колдонулат. Мектептеги кошр{ча билим берyy кьвматынын тyрлорyн корсотyy ар жыл
сайын мектептин педагогикалык кецешинде бекитилет.

2.3 Керсетyлyrry кызматтын мазмуну окуучулардын ата-энелеринин жана мыйзамдуу
окYлдорYно тааныштьIрылат.

3. Келишим тyзyy тартиби жана аны аткаруунун ирети

3.1 Кошумча билим берyy кызматы керектоочy жана аткаруучунун ортосунда тyзyлгон
келишимдин негизинде жyргyзyлот. Келишим 2-экземплярда тyзyлот, бири аткаруучуда,
экинчиси керектоочyде болот.

3.2 КеректоочY кошумча билим берyу кызматы T{YH акысын келишимде корсотYлгон
убакытта жана иретте толоого милдеттyy.

4. Кошумча olryTyy кызматын уюштуруу

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

4.2 Кошумча билим берyу кызматы комплекс-гимнzвиянын туруктуу иштеген мугалимдер
жyргyзо алат.

4.3 Кошумча билим берyу кызматындагы кызматкерлерге жалпы таJIап:

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

4.4 Кошумча билим беруy сабактары 45 мунет, i}л эми бапlта.,lпгыч кJIасстарда 40 мунет
отyлот, дем алуу (танапис) убактысы l0 мунот.

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

4.6иш тартибинин негизинде мектеп тарабьшан етулбей кЕIлган сабактар, кийинки
айдагы айлык акысынан кыркылат, же баlпка корсотYлгон убактаотYлот, акы кайрадан
керектоочyго етулбеген сабак уryн кайтарылып берилет.

4.7 Окутуу процессинде мугалим тест,жат жазуу л4цп ýaTTrKa текшорYY иштерин алып
турат.

4.8 Кошумча билим берyy сабактарында окуучуларга кyнyмлук башар журналга коюлат.



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

5. Кошумча билим берyy кызматынын эсебине тyшкон каражаттарды эсепке алуу
жана колдонуу ирети

5.1 Кошумча билим беруy кызматы l- Май районунун кiвынасынын ачьшган энчилyy
эсептик болумуно тyшкон учурдан баштап эсептелинет.

5.2 Кошумча билим берyу кызматынан тyшкон акчалай каражат мекемедеги
бухга_гlтериянын ишмердyyлyгy менен жyргyзyлот.

5.3 Кошумча билим беруулон тyшкон кирешенин бардыгы чыгашанын сметасы менен
дfUI келиши керек.

5.4 Окуучунун сабакта белгисиз себептер менен жок болуусу окуунун акы телоосyнyн
азайтышЫна же акы толоОден бошоТуусуна жол бербейт. Эгер окуучу белгилуу себептер
жана ата-эненин арызы менен мектептин жетекчисине кайрылса, же ооругандыгы
туураJIуу справкасын тiIпшырса, окутуу моонотy азайтылат.

5.5 Кошумча билим берyу кызматы жетим балдарга, аз кilN,Iсыз болгон уй-булонун
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.б Кошумча билим беруулен тyшкон каражаттардын эсебин жана колдонуунун ирети
мектептин сайтына жана мектептин маалымат беруучу бурчуна чагылдырылат.

б. Коруryнду

б.1 Жободогу барлык озгорyлгон маалыматтар педагогикilJIык кецешинде каралат.

б.2 Мектептин педагогикалык кецешине жобону озгортyyго же кошумчtlлоого, мектеп
кецеши, ата-энелер комитети, педагогикt}лык кецештин мrlолорy кире алат.


