


1.9.Кабинеттин профили боюнча окуу-методикалык комплексинин жана окуу-
методикалык комплексинин билим берүү стандартынын жана билим берүү 
программасынын талаптарына шайкештиги. 
1.10. Окутуунун сапатын жана окуу процессин диагностикалоо үчүн типтүү тапшырмалар,
тесттер, дилбаяндар жана башка материалдар үчүн дидактикалык материалдардын 
топтомунун болушу (кабинеттин профилине ылайык). 
1.11. Кабинеттин ишинин алкагында өзгөрүлмө программа, кошумча билим берүү 
программасы менен камсыз кылуу үчүн окуу куралдары менен камсыз кылуу. 
2. Окуучулардын класстын базасында билим берүүгө даярдануу талаптарын ийгиликтүү 
аткарышы үчүн шарттарды түзүү 
2.1.Мектептин билим берүү программасына ылайык окуу куралдары, дидактикалык 
материалдар, таратылуучу материалдар менен камсыз кылуу. 
2.2.Окуучуларга минималдуу талап кылынган билим берүү мазмунун жана милдеттүү 
даярдык деңгээлине коюлган талаптарды көрсөтүү. 
2.3.Окуучуларга билим берүү стандартынын талаптарын канааттандыруу үчүн өлчөө 
каражаттарынын үлгүлөрүн көрсөтүү. 
2.4.Окуучуларга типтүү тапшырмалар топтому, тест, эссе ж.б.у.с. билим берүү 
стандартынын негизги жана жогорку деңгээлдеринин талаптарынын аткарылышын 
диагностикалоо. 
2.5.Сабакта колдонуучу дидактикалык материалдар: типтүү каталарды талдоо, 
интеллектуалдык марафондун, олимпиадалардын, конкурстардын жыйынтыктары, 
окуучулардын чыгармачыл тапшырмаларды аткаруусу ж.б. 
2.6.Окуу бөлмөсү үчүн керектелүүчү плакат материалдары : окуучуларга билим берүү 
ишаракеттерин долбоорлоо боюнча, социалдык көндүмдөрдү өркүндөтүү программасын 
ишке ашыруу боюнча, үй тапшырмаларын уюштуруу жана жүзөгө ашыруу боюнча, окуу-
тааныпбилүү иш-аракеттеринин ар кандай формаларына даярдануу боюнча сунуштар 
( семинар, лабораториялык иш, тестирлөө, маектешүү, экзамен ж.б.). 
2.7.Милдеттүү программа, факультативдик сабактар, кошумча билим берүү программасы, 
артта калган окуучулар, окуу үлгүлөрү, бөлмөлөрүнүн иштөө убактысы. 
2.8.Жеке окуу пландарынын, кеңсенин профилине ылайык алардын аткарылышынын 
натыйжалары жана анализдери . 
3. Класстарга коюлган санитардык-гигиеналык талаптар 
3.1.Мугалимдин столун жана окуучулардын парталарын кабинетке жайгаштыруу. 
Кадимки тик бурчтуу конфигурациядагы класстарда столдор эки катарга 
жайгаштырылып, жумушчу орундардын талап кылынган жарыктандыруусу, жуптардын 
(столдун) катарларынын жана дубалдардын ортосундагы боштуктар сакталат. Бул учурда 
аралыкты сактоо керек: 
 сырткы дубалдан биринчи катардагы партага (столго) чейин - 0,5 м кем эмес; 
 ички дубалдан үчүнчү катарга чейин - 0,5 м; 
 арткы дубалдан акыркы парталарга (столдорго) чейин - 0,65 м; 
 доскадан биринчи парталарга (столдорго) чейин - 2 м; 
 доскадан акыркы мектеп партасына чейин (стол) - 8 м ашык эмес; 
 катар аралыгында - болжол менен 6 м. 
Ар бир класста, өсүү топторунун санына ылайык, жок дегенде үч башка топтун 
(номердин) эмеректерин коюу керек. 
Гигиеналык талаптарга ылайык, каалаган катардагы биринчи жана экинчи партадагы 
класстардагы жумуш орундары көрүсү начар окуучуларга берилиши керек. Көзү 
начарлаган окуучулар терезенин жанында биринчи катардагы партада отурушу керек. 



Окуу жылынын ичинде кеминде бир жолу, 1 жана 2-катарларда отурган окуучулар парта 
номеринин бийиктиги боюнча корреспонденциясын бузбастан алмашышат. 
6 жаштагы окуучулар үчүн класстарды жабдууда, мектепке чейинки эмеректерди 
колдонуу сунушталат. 
Тактанын бети жалпак, кемчиликсиз жана томпок болбошу керек, бүткүл аймакка тегиз 
боѐлушу керек. Каптаманын түсү кочкул жашыл, кочкул күрөң, кара түстө болушу 
мүмкүн. Ачык сары бор менен кочкул-жашыл тактага жазылган текстти окуп, көчүрүп 
алууда визуалдык функциялардын абалы жакшырат. Полдон тактага (доскага) чейинки 
аралык: башталгыч класстар үчүн 75-80 см деңгээлде, 5-11-класстын окуучулары үчүн - 
80-90 см керек. 
3.2.Класстарды жарыктандыруу. 
Класстардын , лабораториялардын, мастерскойлордун жана башка негизги жайлардын 
табигый жарыктандыруусу терезеден эң алыс жердеги табигый жарык коэффициенти 1,75 
- 2,0% га жеткенде жетиштүү деп эсептелет. 
Класстардагы жарыктын негизги агымы окуучулардын сол тарабында гана 
камсыздалышы керек. Машыгуу маалында жаркыраган жарык көздү сокур кылбашы 
керек, андыктан такта(доска) жайгашкан дубалдын жарык тешикчелерине жол берилбейт. 
Класстардын дубалдарына плакаттарды, стенддерди жана башкаларды туш келди илип 
коюу беттердин жарык чагылышын кескин төмөндөтөт, ошондуктан бардык 
колдонмолорду доскага карама-каршы дубалга илип коюу керек, ошондуктан 
объектилердин үстүңкү чети 1,75 см жогору эмес абалда илиниши керек. Шкафтар жана 
башка шаймандар бөлмөнүн арткы дубалына орнотулушу керек. 


