


(жыйынтыктоочу) aттестатциялоо, oкуучуларды кийинки класска откоруу жонундо жобонун 

негизинде  окуучуларды жыйынтыктоочу аттестацияда кабыл алуу жөнүндө чечим кабыл алат;  

окуудагы жетишкендиктери  учун окуучуларды мактоо баракчалары менен сыйлоо жонундо 

тиешелуу документтерди тактайт; 

1. Педагогикалык кенештин укуктары жана милдеттери 

3.1. Педагогикалык кенеш төмөнкүлөргө укуктуу: Педагогикалык 

кеӊеште сунуштарды иштеп чыгуу; 

компетенттүү  маселелер боюнча акыркы чечимдерди кабыл алат; 

• кесиби боюнча тиешелүү ылайык ченемдик укуктук актыларды кабыл алат, бекитет; 

• мектептин педагогикалык кеӊешинин жыйналыштарыда, билим берүү маселелери боюнча  

мектеп менен өз ара аракеттенип жаткан мектептин окулдору, ата-энелери, ушул мекемени 

каржылоонун жыйынтыгы боюнча Педагогикалык кенештин торагасы тарабынан аныкталат. 

Педагогикалык кенештин жыйынына чакырылган адамдар кенеш берүүчү добушка ээ. 

1. Педагогикалык кенеш төмөнкүлөргө жоптуу: 

• иш планын ишке ашыруу; 

• кабыл алган чечимдерин  балдардын укуктарын коргоо боюнча мыйзамдарына шайкештиги; 

• эксперттик корутундусу жок билим берүү программаларын бекемдөө; 

• каралып жаткан ар бир маселе боюнча жоптуу адамдарды жана мөөңөтөрүн көрсөтүү менен 

бүтүн чечимдерди кабыл алуу. 

1. Педагогикалык кенештин ишин уюштуруу 

1. Педагогикалык кенеш озүлөрүнүн ичинен катчыны шайлайт. 

2. Педагогикалык кенеш  мектептин иш планынын ажырагыс болугу болгон план менен иштейт. 

3. Педагогикалык кенештин жыналышы, эреже боюнча, кварталда бир жолу, мектептин иш планына 

ылайык өткөрүлөт. 

4. Педагогикалык кенештин чечимдери, эгерде жыйынга анын мучүлөрүнөн кеминде үчтөн экиси 

катышса, көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Добуштардын саны бирдей болуп калса, 

Педагогикалык кенештин торагасынын добушу чечүүчү болуп саналат. 

5. Педагогикалык кенештин чечимдеринин аткарылышын уюштуруу жана билим берүү мекемесинин

жетекчисинин чечимдерде көрсөтүлүп жаткан адамдар тарабынан жузогө ашырылат. Бул иштин 

натыйжалары жөнундө кийинки отурумдарда Педагогикалык кенештин мучолөрү талкуулайт. 

6. №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин  директору, 

Педагогикалык кенештин чечими менен макул болбогон учурда, чечимдин аткарылышын токто 

туруп, үч күндүн ичинде кызыкдар тараптардын катышуусу менен карап чыгат. Педагогикалык 

кенештин көпчүлүк мүчүлүштүгүнө байланыштуу пикири менен таанышууга жана жаңы суроо 

боюнча акыркы чечимди кабыл алуу. 

5. Педагогикалык кенештин даректүү тасмасы 

• Педагогикалык кенештин  токтому өзгөрүлүп турат. Токтомдо Педагогикалык кенешке берилип 

жаткан маселелерди талкуулоо, Педагогикалык кеӊештин мөчөлөрүнүн сунуштары, пикирлери 

жазылган.Токтомго кенештин төрагасы жана катчысы кол коет. 

• Окуучулардын кийинки класска өтүү, бошотуу жөнүндө токтомдор билим берүү мекемесинин 

буйругу менен  бекитилет. 

• Токтомдор окуу жылынын башынан баштап номерленген. 

• Билим берүү мекемесинин Педагогикалык кеӊешинин токтому анын номерлери 

номенклатурасына киргизилет, мекемеде туруктуу сакталат жана актылар менен иштелет. 

• Педагогикалык кенештин токтому китебинин баракчалары номерленип, боолор менен 

бекитилген, жеткинчинин колу жана билим берүү мекемесинин мөөрү менен бекитилген. 


