


▪  Окуу-лабораториялык  базаны  жакшыртуу  (лабораториялык  жана  атайын  класстарды,
кабинеттерди ж.б.у.с.); 
▪ Жаш адистер жана тажрыйбасы аз мугалимдер менен насаатчылардын ишин уюштуруу. 
3. Мектептеги  усулдук  бирикменин  жетекчиси  төмөнкү  еызматтык  милдеттерди
аткарат:
 ▪ Усулдук бирикменин ишин жана анын ишмердүулүгүн утурумдук жана перспективдүү
пландаштырууну  (жылдык  жана  айлык  иш  пландары,  иштин  циклограммасы,
консультвциялардын  графиги,  усулдук  бирикменин  мугалимдеринин  квалификациясын
жогорулатуунун  жана  аттестациялоонун  перспективдүү  жылдык пландарын ж.б.)  1  КР
ББИМ нин Коллегиясынын чечими менен бекитилген (№218 02.03.2012-ж.) 31 уюштурат
жана  аны  директордун  илимий-усулдук  иштер  боюнча  орун  басары  менен
макулдашкандан кийин директорго бекитүүгө берет.
 ▪  Усулдук бирикменин мугалимдеринин белгиленген формадагы маалыматтар базасын
түзөт  жана  жүргүзөт,  алардын  муктаждыктарын  жана  педагогикалык  тажрыйбанын
дарегин аныктайт. 
▪  Предметтик  мугалимдер  өткөргөн  сабактарга  жана  иш-чараларга  катышып,  аларды
талдап, жыйынтыгын усулдук бирикменин мугалимдерине жеткирет
.  ▪  Усулдук  бирикменин  мугалимдери  тарабынан  предметтик  олимпиадалардын,
сынактардын, интеллектуалдык марафондордун мектептик турун өз убагында даярдоого
жана өткөрүүгө көзөмөл кылат,  жыйынтыгын чыгарат жана талдайт,  директордун орун
басарына сунуштайт.
 ▪  Усулдук  бирикменин  иши  боюнча  маалыматтык-аналитикалык  материалдарды
жалпылайт жана жылына 2 жолу (декабрь, май айларында) жалпыланган аналитикалык
материалды  даярдап,  директордун  окуу-тарбия,  усулдук  иштери  боюнча  орун
басарларына жана башкаларга берет.
 ▪  Усулдук  бирикменин  мугалимдерине  инновациялык  программаларды  жана
технологияларды  өздөштүрүү,  жалпы  мектептик  иш-чараларды
(олимпиадаларды,сынактарды  ж.б.),  усулдук  бирикменин  мугалимдерине  окуу-тарбия
иштерин уюштурат, аларга окуу-усулдук иштерди уюштуруу боюнча консультация берет. 
▪ Усулдук бирикменин мугалимдеринин кесиптик чеберчилигин жана квалификациясын
жогорулатууну  өз  убагында  камсыз  кылат,  жаш  адистерди  жана  жаңы  келген
мугалимдерди окутууну уюштурат.
 ▪ Окуучулардын ар түрдү топтору менен иштөөдө мугалимдерге усулдук жардамдарды
уюштурат. 
▪  Мугалимдерге  баскычтан  баскычка  өтүүдөгү  көйгөйлөрүн  чечүүдө  усулдук  жардам
көрсөтөт (башталгыч мектеп - 2-баскычтагы мектеп - 3-баскычтагы мектеп – ЖОЖ).
 ▪  Илимий-усулдук  кеңештин  ишине  жана  директордун  орун  басарынын  пландык
жыйналыштарына  катышат  жана  усулдук  бирикменин  мугалимдеринин  ишинин
натыйжалары жөнүндө маалымат берет.
 ▪  Окуу-лабораториялык  базасын  өнүктүрүү  жана  өркүндөтүү  боюнча  усулдук
бирикменин мугалимдеринин ишине жетекчилик кылат.
 ▪  Мектептин  директорунун  орун басарларына  материалдарды  тандоодо  жана  усулдук
бирикменин мугалимдеринин кесиптик тажрыйбасын пропагандалоодо жардам берет.
 ▪ Усулдук бирикменин мугалимдери ооруп калган, окуга кеткен учурларда мугалимдерди
алмаштырууну уюштурат.
 ▪ Усулдук бирикмеге кадрларды тандоодо мектептин администрациясына жардам берет.
 ▪ Лабораториялык, практикалык, текшерүү иштердин графигин аткаруу боюнча класстык
журналдардын толтурулушун көзөмөлдөйт.







2.4.  билим берүү  уюмда  коопсуздук  техникалык  нормаларын жана  эрежелерин  сактоо
режимин түзүү; 
2.5.  ыйгарым  укуктарын  орун  басарларына,  түзүмдүк  бөлүмдөрдүн  жетекчилерине,
мугалимдерге алардын компетенцияларынын чегинде берүү;
 2.6. башка уюмдар менен байланыш түзүү. 
3.  Кызматтык  милдеттери  Билим  берүү  уюмунун  директору  төмөнкүдөй  кызматтык
милдеттерин аткарат: 
3.1. ишке ашырат 
• Билим берүү уюмунун бардык багыттардагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
жана билим берүүчү уюмунун Уставына ылайык жалпы жетектөөнү; 
•  Уюмдун өнүгүү программасын,  окуу пландарын,  билим берүү программаларын,  окуу
пландарын,  курстарды,  дисциплиналарды,  жылдык  календардык  окуу  графиктерин,
Уставын,  ички тартип эрежелерин жана башка  локалдык укуктук-ченемдик  актыларды
жана окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу, бекитүү жана ишке ашырууну; 
• Кадрларды тандоону, жумушка кабыл алууну жана кадрларды иш ордуларына коюуну. 
3.2. аныктайт
 • Билим берүү уюмун өнүктүрүүнүн стратегиясын, максаттарын жана милдеттерин, анын
ишин программалык пландаштыруу боюнча чечимдерин кабыл алат; 
• Билим берүү уюмун башкаруу түзүмүн, штаттык тартипти; 
•  Билим берүү уюмунун профсоюздук комитети менен бирдикте  кызматкерлерге  үстөк
акы төлөөнүн тартибин жана өлчөмүн. 
3.3.  •  Окуу-усулдук, администрациялык,  каржылык, чарбалык жана башка маселелерди
чечет. 
3.4. Билим берүү уюмунун педагогикалык жана башка кызматкерлеринин ишин пландап,
көзөмөлдөп, теске салып турат. 
3.5. бекитет 
•  Окуучулардын  сабактарынын  жүгүртмөсүн,  жалпы  билим  берүү  уюмунун
кызматкерлеринин иш тартибин жана окуу жүктөмүн, тарифтик тизмелерди жана өргүү
графигин; 
•  Инструкцияларды  белгиленген  тартипте  кайра  карап  чыгууну  уюштурат,;  профсоюз
комитети  менен  макулдашып,  кызматкерлердин  жана  окуучулардын  эмгекти  коргоо
боюнча нускамаларын;
 •  Чыгымдардын  сметасын,  бөлүнгөн  каражаттардын  чегинде  штаттык  санын  жана
кызматкерлердин милдеттерин бөлүштүрөт; 
•  Тарбия  иштеринин  планын,  жалпы  билим  берүү  уюмунун  бардык  бөлүмдөрүнүн
пландарын; 
• Билим берүү уюмунун иштөө режимин. 
3.6. кызматкерлердин чыгармачылык демилгесин кубаттайт жана дем берет, коллективде
жагымдуу моралдык-психологиялык климатты сактап турат. 
3.7. камсыз кылат 
• Кызматкерлердин жана окуучуларды социалдык жактан жана укуктарын коргоону; 
38 •  Билим берүү уюмунун мамлекеттик  каттодон өтүшүн,  билим берүү ишмердигине
лицензия алышын, мамлекеттик аккредитациядан өтүшүн; 
•  Билим  берүү  уюмдарында  бөлүмдөрдүн,  коомдук  тамактануу  уюмдарынын  жана
медициналык  мекемелеринин,  коопсуздук  кызматтарынын  иштөөсү  үчүн  зарыл
шарттарды  түзүүнү  жана  окуучулардын,  кызматкерлеринин  өмүрүн  коргоо  жана  ден
соолугун чыңдоо максатында алардын ишин контролдоону;
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ишканалар жана уюмдар, коомчулук,
окуучулардын ата-энелери (же ата-энелердин ордун баскан адамдар) менен натыйжалуу
иштешүүнү жана кызматташууну;
 • Билим жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтердин (негизги жалпы билим берүү
жөнүндө  күбөлүгү,  орто  жалпы билим  берүү  жөнүндө  аттестаты)  сакталышын,  эсепке



алынышын,  берилишин,  ошондой  эле  жалпы  билим  берүү  уюмдун  бүтүрүүчүлөрү
жөнүндө берилүүчү маалыматтардын тууралыгын; 
• Үч тараптуу макулдашуунун жана жаматтык келишимдин аткарылышын;
 • Кызматкерлердин жана окуучулардын психофизикалык мүмкүнчүлүктөрүн эсепке алуу
менен окуу жүктөмүн камсыз кылат, эмгектин жана эс алуунун оптималдуу режимдерин
уюштурат; 
•  Билим  берүү  уюмдун  бюджетинин  жана  башка  булактардан  келип  түшүүчү
каражаттарынын сарамжалдуу пайдаланылышын;
 •  Билим  берүү  уюмдун  окуу-материалдык-техникалык  базасынын  сакталышын  жана
толукталып турушун;
 • Иш кагаздардын жана мектептин документациясын туура жүргүзүлүшүн 
3.8. жетектейт Билим берүү уюмунун педагогикалык кеңешинин жана китепканасынын
ишин.
 3.9.  Билим берүү уюмунда коомдук (анын ичинде баладр жана жаштар)  уюмдарынын
(бирикмелеринин) ишин координациялайт. 
3.10. тыюу салат
 • Окуучулардын же кызматкерлердин ден соолугу үчүн коркунучтуу шарттар болгондо
окуу процессин жүргүзүүгө.
 3.11. көзөмөлдөйт 
• “Билим берүү жөнүндө”, “Мугалимдин статусу жөнүндө”, “Мамлекеттик тил жөнүндө”,
улуттук программалрдын аткарылышын; 
•  Мамлекеттик  билим  берүү  стандарттарынын,  окуу  планынын  жана  жалпы  берүү
программаларынын, окуучуларынын билим сапатын, окуу-тарбия ишинин мазмунун жана
натыйжалуулугун; 
• Окуу планынын мектептик компонентинин аткарылышын;
 •  Кыргыз  Республикасынын  мамлекеттик  символикаларын  үйрөнүү,  окуучуларды
аскердикпатриоттук жана адеп-ахлактык тарбиялоо боюнча иштерди;
 • Бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясынын жана окуучулардын
көчүрүү экзамендерин уюштуруп өткөрүүнү;
 • Билим берүү уюмунун капиталдык жана учурдагы ондөп - түзөө иштеринин жүрүшүн; 
•  Бюджеттик  каражаттарды,  ошондой  эле  башка  булактардан  түшкөн  каражаттарды
сарамжалдуу  пайдаланылышына;  уюштуруучуга  жана  коммчулукка  финансалык  жана
материалдык каражаттардын түшүшү жана чыгымдалышы жөнүндө жылдык отчет берет;; 
• Билим берүү уюмунун Уставында каралган иштерди жүзөгө ашыруу үчүн финансалык
жана материалдык ресурстардын кошумча булактарын тартууну; 
• Иш кагаздарын, бухгалтердик эсепти жана статистикалык отчеттордун жүргүзүлушүн . 
3.12. коргойт 
•  Мамлекеттик  бийлик  жана  билим  берүү  башкаруу  органдарында,  жергиликтүү  өз
алдынча  башкаруу  органдарында  жана  коомдук  уюмдарда  билим  берүү  уюмунун
кызыкчылыктарын. 
3.13. уюштурат 
•  эмгек,  эмгекти  коргоо  жөнүндө  учурдагы  мыйзамдарга  жана  билим  берүү  уюмунун
Уставына ылайык окуу процессин жүргүзүү үчүн шарттарды түзүү жана камсыз кылуу
боюнча иштерди;
 • билим берүү уюмунун граждандык коргоосуна жетекчилик кылат; 
39 • ишмердигинин бардык багыттары боюнча билим берүү уюмунун ишине жетекчилик
кылат.
 3.14. башкарат
 •  уюштуруучудан  алынган  билим  берүү  уюмунун  мүлкүн,  ошондой  эле  менчигинде
турган мүлктү оперативдүү башкаруу укугунда; 
3.15. тескейт



 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык билим берүү уюмунун мүлкүн жана
башка каражаттарын; 
3.16. түзөт жана уюштурат 
•  Кесиптик  профсюз  комитети  менен  бирдикте  эмгекти  коргоо  боюнча  жылдык
келишимдердин  аткарылышын,  жарым  жылда  бир  жолу  эмгекти  коргоо  боюнча
келишимдин аткарылышынын жыйынтыктарын чыгарат;
 3.17. сактайт 
• Коомдук жайларда, билим берүү уюмунда жүрүм-турумдун этикалык нормаларын. 
4.  Укуктары Билим берүү уюмунун директору  өз  компетенциясынын чегинде  төмөнкү
укуктарга ээ:
4.1. катышууга 
•  Билим  берүү  уюмунун  кызматкерлери  өткөргөн  ар  кандай  иш-чараларга  (мугалимге
эртеден  кечиктирбестен  эскертип,сабактар  башталгандан  кийин  шашылыш  зарылдыгы
жок класска кирүүгө жана мугалимге сабак учурунда эскертуулөрдү берүүгө укугу жок),
кийин  иш-чараны  жана  кызматкердин  ишмердүүлүгүн  талдоо  жана  баалоо  менен
катышууга укугу бар;
1.2. берүүгө 
• Билим берүү уюмунун кызматкерлерине жана окуучуларына милдеттүү буйруктарды; 
1.3. тарта алат 
• билим берүү уюмунун кызматкерлерин эмгек тартибин бузгандыгы үчүн мыйзамдарга
ылайык тартип жоопкерчилигине;
 •  окуу  процессин  үзгүлтүккө  учураткан  тартип  бузуулар  үчүн  окуучуларды
жоопкеркерчилигине; 
1.4. сунуштартарды киргизүүгө
 •  колдонуудагы  мыйзамдарга  ылайык  билим  берүү  уюмунун  кызматкерлерин
мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө; 
• билим берүү уюмунун кызматкерлерине ардак наамдарды ыйгаруу жөнүндө;
1.5. байланыш түзүүгө
1.6.  •  билим  берүү  уюмунун  атынан  мектептин  иштешине  жана  өнүгүшүнө  салым
кошо ала турганадамдар жана уюмдар менен ишкердик байланыштарды түзүү; 
1.7. талап кылууга
 •  билим  берүү  уюмунун  кызматкерлеринен  окуу,  тарбиялык,  эксперименталдык,
илимийчарбалык  иштердин  технологиясын,  кесиптик  этиканын  нормаларын  жана
талаптарын  сактоону,  ммектеп  жамааты  тарабынан  кабыл  алынган  пландарды  жана
программаларды аткарууну (милдеттүү түрдө);
 •  билим  берүү  уюмунун  кызматкерлеринен  жана  окуучулардан  локалдык  укуктук-
ченемдик актылардын аткарылышын; 
1.8. жогорулатууга 
• жеке өзүнүн чеберчилигин;
1.9. келишимди түзүүгө
 • билим берүү уюмунун атынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы
келбеген; 
1.10. ар кандай чечимдерди кабыл алууга: 
• билим берүү уюмунун ишмердүүлүгүнө карата; 
1.11. сыйлоо 
•  учурдагы  мыйзамдарга  ылайык  билим  берүү  уюмунун  кызматкерлерин  жана
окуучуларын сыйлоого;; 
1.12. бекитүүгө 
 • билим берүү уюмунун, анын бөлүмдөрүнүн жана айрым кызматкерлеринин ишин жөнгө
салуучу  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарына  карама-каршы  келбеген  ар  кандай
укуктук-ченемдик документтерди;
 5. Жоопкерчилиги 







3.5. Көзөмөлдөйт: 
▪  «Билим  берүү  жөнүнө»  жана  «Мамлекеттик  тил  жөнүндө»  мыйзамдардын

аткарылышын; 
▪  мектеп  окуучуларын  тарбиялоо  концепциясынын  жана  башка  ченемдик

документтердин аткарьшышын; 
▪ окуучулардын билим сапатын жогорулатуу боюнча мугалимдердин иштерин; 
▪ МУБ ишин, предметтик он күндүктөрдүн өтүшүн; 
▪ мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатууну; 
▪  мектеп  документтерин  (класстык  журналдарды,  өздүк  иштерди,  окуучулардын

дептерлери менен күндөлүктөрүн) жүргүзүүнү; 
▪  окутуу  процессин  жана  окуучулардын  билиминин  калыс  бааланышын  көзөмөлдөп,

педагогикалык кызматкерлердин сабактарына жана башка окутуу чараларына, класстык
сааттарга, класстан тышкаркы иш-чараларга катышат. Жумасына 5тен кем эмес сабакка
катышып,  алардын  формасын  жана  мазмунун  талдайт,  талдоонун  жыйынтыгын
педагогдордун назарына салат; 

 ▪ мектепте кабинеттик системанын өнүгүшүн; 
▪ факультативдик жана атайын курстарды окутуунун сапатып көзөмөлдөйт. 
3.6. Уюштурат:
 ▪ мектептин окуу-тарбия иштерин, эң олуттуу маселелерди аныктап, аларды чечүүнүн

алгылыктуу жолдорун сунуш кылат; 
▪  педагогикалык  жамааттын  окуу-тарбия  утурумдук  жана  келечек  иштерин

пландаштырууну; 
▪ усулдук кызматтын иши; 
▪ чыгармачыл топтордун, лабораториялардын, МУБдардын иши; 
▪ педагогикалык кызматкерлерди аттестациялоого даярдоо жана өткөрүү;
 ▪ педагогикалык чеберчилик конкурсун өткөрүү; 
▪ насаатчылык иши; 
▪ алдынкы педагогикалык тажрыйбаны жалпылоону жана жайылтуу; 
▪  педагогикалык  алдынкы  тажрыйбаны  жайылтуу  максатында  жарыялоо  учун

материалдарды тандоо;
 ▪ таланттуу балдар менен иштөөнү, окуучуларды олимпиадаларга, конкурстарга даярдоо

жана катыштыруу; 
▪  бүтүрүүчүлөрдүн  мамлекеттик  жыйынтыктоочу  аттестациясын  жана  окуучулардын

көчүрүү сынактарын даярдоо жана өткөрүү; 
▪ окуучулардын окуусунун натыйжалуулугун байкоо жүргузүү;
 ▪ жетишүүсү начар окуучулар менен иштөө
 3.7. Жүргүзөт тарификацияны; мугалимдердин айлык акысынын табелин; 
▪ микроучастоктор боюнча балдардын эсебин (жалпы камтып окутууну); 
▪ так отчеттуу документтердин эсебин; 
▪  ден  соолугуна  байланыштуу  дене  тарбия  сабагынан  бошотулгандардын  эсебин,

алардын сабагын уюштурууну; 
▪ балдардын сабакка катышуу эсебин; 
▪  техникалык  жана  өрткө  каршы  коопсуздукту,  санитардык-гигиеналык  режимди,

мугалимдердин эмгегин коргоо боюнча талаптарды сактоо иштерин. 
3.8.Түзөт: 
▪ сабактардын иретин;
 ▪ мектеп боюнча отчетту, стат отчетту, окуучулар кыймылы жана жетишүүсү тууралуу

маалыматтарды. 



3.9.  Билим  берүү уюмунда  инновациялык  процесстердин  өнүгүшү  үчүн  ынгайлуу
шарттарды түзөт; 

3.10. Педагогикалык кадрларды тандоого жана жайгаштырууга катышат; 
3.11.  Окуу  процессин  жакшыртуу  боюнча  сунуш  киргизет,  педагогикалык  кеңешке

катышат; 
3.12.  Китепкананын  окуу-усулдук  жана  көркөм  адабияттар,  өз  иш  тармагы  боюнча

журналдар гезиттер менен толукталышына чаралар көрөт. 
IV.  Укуктары  мектеп  директордун  орун  басары  өз  компетенциясынын  чегинде

төмөнкүдөй укуктарга ээ:
 4.1. Бир күн мурда эскертип, ага түздөн-түз баш ийген мугалимдер жүргүзгөн бардык

сабактарга  катышуу  (шашылыш  зарылчылык  жок  болсо  сабак  башталгандан  кийин
кирүүгө жана сабактын жүрүшүндө мугалимге сын пикир айтууга укуксуз). 

4.2.  өзүнө  түздөн-түз  баш  ийген  мугалимдерге,  мектептин  мугалимдерге  бекитилген
жайларында иштеген кенже кызматтагыларга милдеттүү аткарылуучу буйруктарды берүү.

4.3. Окуу процессине катышуучулардын таалим-тарбия иштерин үзгүлтүккө учуратуучу
жазыктары үчүн тартип жоопкерчилигине тартуу. 

4.4. өзүнө түздөн-түз баш ийген жана окуу процессин камсыз кылган кызматкерлерди
моралдык жана каржылык жактан шыктандыруу жана сыйлоо жөнүндө; мектептин ишин
өркүндөтүү боюнча сунуш киргизүү. 

4.5. Талап кылуу: 
• өзүнө түздөн-түз баш ийген адамдардын жана түрдүү бөлүмдөрдүн иш документтерин

көзөмөлдөө жана түзөтүү киргизүү үчүн;
 • өз кызмат милдеттерин аткарууга зарыл болгон маалымат каражаттарын жана ченемдик-
укуктук документтерди. 
4.6.  Окуу  процессине  катышуучулардан  кесиптик  адеп  ченемдерин  сактоону,  мектеп
жамааты  кабыл  алган  пландар  менен  программаларды  (милдеттүү  түрдөгү)  аткарууну
талап кылуу. 
4.7. Кесиптик чеберчилигин жогорулатуу. 
V. Жоопкерчилиги
 5.1. Директордун ОТИ боюнча орун басары төмөнкүлөр үчүн жооптуу:
 ▪  окуу  пландарына  жана  окуу  процессинин  графигине  ылайык  билим  берүү
программаларынын жүзөгө ашырылышына; 
▪ окутуу жана тарбия иштеринин сапатына; 
▪  окуунун  жүрүшүндө  эмгекти  коргоонун  эрежелеринин  жана  ченемдеринин
сакталышына;
 ▪ билим берүү мекемелеринин Уставы жана ички эмгек тартиби, директордун мыйзамдуу
буйруктары жe ушул нускамада белгиленген башка ички ченемдик актылар, кызматтык
милдеттер  жүйөлүү  себептерсиз  аткарылбагандыгына  жe  талаптагыдай
аткарыбагандыгына.  Кызмат  милдетин  одоно  бузганда  тартип  жазасы  катары  иштен
бошотуу чарасы колдонушу мүмкүн; 
▪  окуу-тарбия  иштерин  уюштурууда  өрт  коопсуздугунун,  эмгекти  коргоо  жана
санитардык-гигиеналык эрежелердин бузулгандыгына. 
VI.  Кызматы  боюнча  мамилелери  жана  байланыштары  Директордун  ОТИ  боюнча
орунбасары: 
6.1.  Жумасына  40  сааттык  (толук  ставкадагы)  жумуш  күнүнүн  негизинде,  мектеп
директору тарабынан бекитилген, график боюнча чектелбеген жумуш режиминде иштейт.
6.2. Мектеп директорун орун басары төмөнкулөр менен иштешет: 
• мектеп (билим берүүчү уюмдун) директору менен  
 • Мектеп кеңеши менен; 






