
2.5. №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто
мектебинин  ата-энелер чогулушунун  

ПРОТОКОЛУ №2

18.11.2022-ж                                                                        Казарман айылы

Катышкандар: 67 ата-эне
Мектеп директору Шайыкова Гүлзада, Тогуз-Торо РИИБдин ЖЖЭИ боюнча участкалык 
инспекторлору Ботоканов Жолдубай, Күлчороев Бакдөөлөт, окуу бөлүмүнүн башчысы 
Назаралиева Чолпон, уюштуруучу Эгембердиева Жыпаркүл,  соц.педагог Каныбекова 
Айгөкүл, коомдук уюмдар, класс жетекчилер.

Күн тартибиндеги каралуучу маселе:

1. 1-чейректин жыйынтыгы боюнча
2. Кылмыштуулуктун жана суициддин алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин 

жүргүзүү.
3. Ата-энелер мектебинин иши тууралуу маалымат берүү
  Угулду: Мектептин уюштуруучусу Эгембердиева Жыпаркүл билдирүү жасады. 
Саламатсыздарбы бүгүнкү чогулуштун катышуучулары. Бүгүнкү чогулушка класс 
жетекчилер жана 67 ата-эне катышып отурат. Бүгүнкү чогулушту ачык деген жолдоштор 
бирден добуш берип койсоңуздар. Бүгүнкү чогулушту ачып берүү үчүн сөздү мектеп 
директору  Шайыкова Гүлзада Асановнага берсек.
        Мектеп директору Гүлзада  Шайыкованын сөзү: Саламатсыздарбы урматтуу ата-
энелер! Бүгүнкү күнгө карата окуучулардын формалары, жүрүм туруму жакшы, бирок 
сабакка кечигип келген окуучулар көп болуп атат, үйдөн көзөмөл кылып, эрте тургузуп, 
сабагына жөнөтсөңүздөр. Сабактан сырткаркы убакта эмне менен алек болуп атат, көңүл 
буруңуздар.   Балдар биздин келечегибиз, окуучулардын тартибине  кайдыгер карабастан 
сиздер үйдөн, биз мектептен жакшы тарбия берели.  Азыркы учурда одоно тартип 
бузуулар болгон жок. Кечкисин көчөгө чыгарбаңыздар. Балдардын коопсуздугун 
сактаңыздар. Башталгыч класстын ата-энелери продукт алып келип берип аткан учурда 
акт түзүңүздөр, ашпозчу сиздерге отчёт бергидей болсун, буну ата-энелер комитети сизге 
тапшырайын. Кружкалары сынып калгандар бар экен аны дагы чыгыштаңыздар. 
        Окуу бөлүмүнүн башчысы Назаралиева Чолпондун сөзү: 
Угулду: Окуу бөлүмүнүн башчысы Ч.Назаралиева Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер!
№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде 2022-2023-
окуу жылында жалпы 426/212  окуучу окуп жатат.  Анын ичинен 1-4-класстар 150/79,        
5-9-класстар 185/85, 10-11-класстар 39/24, 0-класстар 56/26 окуучу окуйт.                             
1-чейректин жыйынтыгында жалпы отличник 45/35, ударник 84/47, аралаш  164/62  билим
сапаты 44% көрсөттү. 3-4-класстарда отлчник 14/8, ударник 22/13,аралаш 33/14 билим 
сапаты 35%, 5-9-класстарда  отличник 27/23, ударник 54/28, аралаш 104/34 билим сапаты 
44% , 10-11-класстарда отличник 4/4, ударник 8/6, аралаш 27/14  мектепте билим сапаты 
44% түздү. Урматтуу ата-энелер сиздерден сураныч , ата-эне катары ар бириңиздер 
балдарыңыздарга үйдөн шарт түзүп, ийримдерге, кошумча сабактарга катыштыруу үчүн 
үй жумуштардан бошотуп,сабактарына үйдөн жардам берсеңиздер деп айтып кетээр элем.
Класстар боюнча ар бир окуучунун чейректик баалары (тиркеме  тиркелет).



          Уюштуруучу Эгембердиева Жыпаркүлдүн сөзү:  Саламатсыздарбы урматтуу ата-
энелер. Окуучулардын тартиптери боюнча айтсам, бүгүнкү күнгө чейин чектен ашып 
тартип бузган окуучулар катталган жок, мындан ары да ата-эне үйдөн, мугалим мектептен
көзөмөл кылсак, жакшы эле болот  деген ойдомун. Ал эми тазалыктары боюнча айтсам 
көбүнчө эркек балдардын чачы өсүп келип атышат, чачтарын кыскартыңыздар. Бүгүнкү 
күнгө чейинки окуучулардын катышы жакшы, бирок  окуу башталгандан бери сабакты 
себепсиз көп калтырган  2 окуучу бар. Алар Уланбеков Бакдөөлөт жана Уланбеков 
Талант. Бул балдарга ар кандай чаралар көрүлүп жатат.  Парламент тартипти жакшы 
көзөмөл кылып атышат. 

Жарыш сөз
Ата-энелер комитети Төрөбекова Саадат- Саламатсыздарбы? Ата-энелер балдарды 
сабактан себепсиз калтырбаңыздар, сабакка кечиктирбестен жибериңиздер. Участкалык 
инспектор Кулчороев Бакдөөлөт экөөбүз эртең мененкисин саат 8 ден 9 га чейин көзөмөл 
кылып карап атабыз.  Ушул убакка чейинки кечиккен окуучуларга эскертүүлөр берилип 
атты,мындан кийин кечиккен балдарга чара көрүлөт. 
Турусбекова Чолпон- Туура колдойбуз, ата-энелер комитети мугалимдерге көмөк 
көрсөтүңүз. Барын эле мугалимдерге түртө салбай, биз да жардам берели.

            2-маселе боюнча  Тогуз-Торо РИИБдин ЖЖЭИ боюнча участкалык инспектор 
Мааткеримов Аскар,   Ботоканов Жолдубай жана Күлчороев Бакдөөлөт   
кылмыштуулуктун жана суициддин алдын алуу максатында төмөндөгүдөй маалымат 
жасашты.                                          

      Урматтуу ата-энелер биздин бул жерге келгенибиздин себеби: Окуучулар арасында 
кылмыштуулуктун жана суицид алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, 
азайтуу жана болтурбоо. Кечээ жакында эле  мектеп окуучусунан суицид катталды.  
Ошондуктан ар бирибиз балага мамиле кылганда этияттык менен мамиле кылалы. 
Келечектин ээси болгон балдарыбыздын билимдүү, илимдүү, тарбиялуу болуп 
чоңоюшуна ар бирибиздин салымыбыз чоң, балдардын тартибине көнүл буруп, үйдөн 
жакшы көзөмөл кылыңыздар.  Эгерде кылмыш кылып учётко алынып калса, жогорку окуу
жайга тапшырууда жана жумушка орношууда кыйынчылык болот. Себеби: жогорку окуу 
жайга тапшырууда жана жумушка орношууда ички иштер бөлүмүнөн тактама алынат.  
Мамлекеттик жумушка орношо албай калышат. Кечки саат  22-00дөн кийин көчөгө 
чыгарбай, көзөмөл кылсаңыздар.Көзөмөл болбогондуктан ар кандай иштерге аралашып 
кетип атышат.  Биринчи, экинчи жолкусунда эскертүү берилет. Эгер жыйынтык чыкпаса 
учётко алынат. Уюлдук телефонун көзөмөл кылыңыздар, телефонун алып, ичинде эмне 
бар экенин карап коюңуздар. Азыр ар кандай жаман оюндар бар, балдардын 
психологиясын буза турган. Ошонун себебинен кылмыштуулукка аралашып, суицидге 
барып жатышат.  Телефондон жазышып,  урушуп атышат. Телефондорун көзөмөл 
кылыңыздар. Мектепке уюлдук телефонду таптакыр бербеңиздер. Уюшуп алып ойноп 
отурушат. Мектепке кечигип келеген окуучулар көп экен. Эрте тургузуп, баланы сабакка 
кечиктирбей жиберсеңиздер, бул деле кылмыштуулуктун алдын алууга кошкон 
салымыңыздар. Себеби бала 15-20 минута кеч калып калса, азыр кирсем мугалим урушат, 
андан көрө тура турайын деп, ошол убакта ар кандай кылмыш иштерине аралашып 




