
2.6. Коопсуз, өнүктүрүүчү  жана  психологиялык жактан ыңгайлуу 

билим берүү чөйрөсүн камсыздоо, билим берүү процессинде  ден 

соолукту сактоочу ыкмаларды колдону 

 

Билим берүүнүн биринчи кезектеги муктаждыктарын баалоо 

Мектептин толук аталышы:              №4 Иманберди уулу Иса атындагы 

                                                             жалпы билим берүүчү  орто мектеби 

                                                  

Жайгашкан жери: айыл, а\ө, шаар, район, облус:        Жалал-Абад облусу 

                                                                                   Тогуз-Торо району. Казарман айылы. 

                                                                                          Тогуз-Торо айыл өкмөтү 

                                                                                         

Мектеп мүдүрунүн аты-жөнү жана телефон номери:  Шайыкова Гүлзада Асановна 

                                                                                             0709456370 

Баалоону өткөрүү күнү:                                                     26.09.2022-жыл 

 

№                       Суроолор                         Жооптор 

1. Жалпы маалымат:  

 Окутуу тилдери Кыргыз,орус 

 Мектептин долбоордук кубаттуулугу 375 

 Окутуунун алмашуусу (1; 1,5; 2жана 3 

алмашуу (смена)) 

2 смен 

 Биринчи алмашуудагы (сменадагы) 

окуучулардын саны 

242 

  

ӨК чейин окуучулардын анык саны 

 

  Бардыгы      Балдар     Кыздар 

426 180 246 

ӨК кийин окуучулардын анык саны    

 ӨК чейин мүмкүнчүлүгү чектелген 

окуучулардын анык саны 

   

ӨК кийин мүмкүнчүлүгү чектелген 

окуучулардын анык саны 

   

 Ата-энесиз жана карамагына алган адамы 

жок балдардын саны 

   

 Качкындардын ичинен же башка 

айыл\шаар\мамлекеттен келген жаңы 

балдардын саны 

   

 Баалоо жүрүп жаткан учурда сабакка 

катышып жаткан окуучулардын саны 

   

 ӨК чейин мугалимдердин жана мектептин 

башка кызматкерлеринин саны 

49   

 Класс комплекттеринин саны 22 

 Мектеп кошумча окуучуларды жайгаштыра 

алабы? 

ооба 

 Эгерде жайгаштыра алса канча окуучуну 

жайгаштыра алат? 

200 

 Окуу процесси токтотулду беле? жок 



Эгерде токтотулса канча мөөнөткө? жок 

 Мектеп убактылуу орун которгонго же 

калктын башка топторуна кабыл алуу жайы 

катары пайдаланылып жатабы? 

жок 

 Эгер пайдаланылса канча адам үчүн? жок 

 Мектептин материалдык -техникалык жабдуулары жөнүндө маалыматтар 

 Өзгөчө кырдаалдардын кесепетинен 

материалдык-техникалык жабдуулары 

начарладыбы? 

 

 Эгер начарлаган болсо эмнелер? 

1. Китептер, көрсөтмө куралдар 

 

 2. Мектеп эмеректери , жабдуулар  

 3. Спорт шаймандары  

 4. Жылытуу системасы  

 5. Электр зымдары  

 6. Суу  

 7. Терезенин рамалары  

 8. Эшиктер  

 9. Башкалар  

                         Коргоо 

 Мектепке кирүү эшиги коопсузбу? коопсуз 

 Окуучулар ӨК дан кийин мектепте же 

мектептин сыртында кандайдыр бир 

тобокелге кабылып жатабы? 

Кыздар Балдар 

 *Уурдап кетүү жок жок 

 *Физикалык зомбулук (уруу, токмоктоо ж.б.) жок жок 

 *Сексуалдык зордук жок жок 

 *Эмоционалдык зордук(кордук көрсөтүү, 

кемсинтүү ж.б.) 

жок жок 

 *Тартылуу, бүлгүнгө учурап калуу. 

Зордуктап кетүү, уурдоо жана андан катуу 

тобокелдиктерине дуушар болуу 

жок жок 

 Башкалар___________________________ 

 

  

 Саламаттыкты сактоо 

 Кирдин кесепетинен келип чыккан оорулар жок жок 

 

№                          Суроолор Жооптор 

 Жугуштуу оорулар кызамык 

айрым учурда 

Ветриянка  

айрым учурда 

 Вакцинация   

 Башкалар______________________ 

 

  

 Сабак өтүү жана окутуу:   

 Окуучуларга өзгөчө кырдаалдар шартында 

балдарды коргоп калышы үчүн кайсы 

маалыматты шашылыш түрдө угузуу зарыл? 

үзгүлтүксүз 

коңгуроо 

 

 Биринчи жардам көрсөтүү Лекция 

окулду 

Практикалык 

иштер жүргүзүлду 



 Саламаттыкты сактоо, тамактануу жана 

гигиенаны жайылтуу 

  

 Зомбулуктун алдын алуу   

 ВИЧ\СПИД ооруларын болтурбай жоюу   

 Мина коркунучу жөнүндө маалымдоо   

 Башкалар______________________ 

 

  

 Суу, санитария жана гигиена 

 Мектепте таза сууга жетүү мүмкүнчүлүгү 

барбы? 

бар  

 Балдар жана кыздар үчүн өзүнчө 

дааратканалар барбы? 

бар  

 Тамактануунун жана тамак даярдоонун 

алдында же дефекациядан кийин колдорду 

жууп тазалоого мүмкүнчүлүк барбы? 

бар  

 

 

 

 

                                                                 

       

                                              Окуучулардагы стрессти аныктоону баалоо 

Симптомдор 6-11 жаштагы балдар 

 

 

 

 

          Физикалык 

Тынчсызданып уктоо 

*Коркунучтуу түштөрдү көрүү 

*Сүйлөө жөндөмдүүлүгүнүн бузулуусу,кекечтенүү, сүйлөө 

дефекттери ж.б.у.с. 

*Оюн кыйналып айтуу 

*Зааранын токтобой калышы; 

*Табиттин жоголушу же күчөшү; 

*баш ооруу; 

*кыйналып дем алуу,беттин титиреши, мисалы:бет 

булчуңдарынын титиреши 

 

 

 

             Жүрүм-турумга 

байланыштуу 

*айланадагылар менен баарлашуудагы кыйынчылыктар; 

*агрессивдүү жүрүм-турум; 

*гиперактивдүүлүк же активдүүлүктүн төмөндөөсү; 

*көңүдүн бат-бат өзгөрүшү; 

*тез чарчап калуу; 

*өзүнө-өзү төмөн баа берүү; 

*жөнү жок ыйлоо; 

*кыжырлануу; 

*дайыма жаман окуяларды эске түшүрүү ж.б. 

 *концентрациянын жоктугу; 

*маалыматтарды кабыл албоо; 

Эмоционалдык *муңаюу; 

*күнөө сезими; 

*чочулоо; ж.б. 



 

      Симптомдору                                       12-17жаш 

 

 

    Физикалык симптомдор 

*кыйналып уктоо, тынчсыз уктоо, уйку басуу сыяктуу 

уйкунун бузулушу; 

*түнүчүндө коркунучтуу түш көрүү; 

*табиттин жоголушу же ачылышы; 

*ич оору; 

*беттин тартышы, мисалы, бет булчуңдарынын титиреши, 

тез-тез көз ирмөө; 

*баш оору; 

 

 

 

 

             Жүрүм-турумга  

             байланыштуу 

*айланадагылар менен баарлашууда кыйынчылыктар; 

*тамактан баш тартуу; 

*оюндарга, жалпы иш-чараларга катышуудан баш тартуу; 

Жаңы көндүмдөрдүн пайда болуусу(тырмак кемирүү, 

бармактарды соруу) 

*түнттүк; 

*тез чарчап калуу; 

*өзүнө -өзү төмөн баа берүү; 

*сабактарды калтыруу; 

*жөнү жок ыйлоо 

*кулак салбоо; 

*жаман окуяларды дайым эске түшүрүүж.б.; 

 

 

          Когнитивдүүлүк 

*эске тутуунун начарлашы; 

*элегейлик (рассеяность); 

*маалыматтарды кабыл албоо; 

*окууга болгон кызыгуунун жоголуусу ж.б. 

 

 

            Эмоционалдык 

*муңаю; 

*өзүн күнөөлүү сезүү; 

*коркуу ж.б. 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мектептин комплекстүү коопсуздугунун 

Паспорту 

Мектептин коопсуздугу Паспорту – бул мектеп жөнүндө жалпы жана аныкталган 

мүчүлүштүктөрдү, жетишпегендиктерди жоюу үчүн мектептин өзгөчө кырдаалдан сактоо 

коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү менен маселенин абалы тууралуу 

бүтүм чыгарууга, баалоого, аныктоого жардам бере турган атайын маалыматтар. 

№№ Талап кылынган маалыматтар Маалыматтын кыскача мазмуну. 

 

                                                       Жалпы маалыматтар 

1 Толук аталышы  №4 Иманберди уулу Иса атындагы 

жалпы билим берүүчү орто мектеби 

2 Юридикалык дареги Жалал-Абад облусу 

Тогуз-Торо району. Казарман айылы.                                                                                                                                                    

3 Накта дареги Жалал-Абад облусу 

Тогуз-Торо району. Казарман айылы.                                                                                                                                                    

4 Менчик түрү муниципиалдык 

 

 

5 

Мектептин телефону, электрондук дареги: 0709456370 

iimanberdi@mail.ru 

Мүдүр  Шайыкова Гүлзада Асановна 

Мүдүрдүн орун басарлары Назаралиева Чолпон Жумабаевна 

Мүдүрдүн орун басарлары Эгембердиева Жыпаркүл 

Момуналиевна  
 

6  Мектеп кызматчылары жөнүндө маалымат 50 

7 Имараттагы окуучулар жөнундөгү 

маалымат 

425 

8 Жер титирөө коркунучунун деңгээли жок 

9  Кирген суу /суу ташкындоо коркунучу  Жок 

10 Бийик тоолук табигый көлдөрдүн 

тогоондорунун жарылып кетүүчү 

коркунучунун деңгээли. 

Жок 

11 Кар көчкү түшүү коркунучунун деңгээли жок 

12 Көчкү басуу коркунучунун белгилери Жок 

13 Таш кулоо коркунучунун деңгээли. Жок 

14    Көчкү жүрүү коркунучунун деңгээли  

 

 

жок 

15 Суу каптоо, жер астындагы суулардын 

деңгээлинин көтөрүлүшү коркунучунун 

деңгээли  

жок 

16 Катуу шамал коркунуч деңгээли  жок 

№№ Талап кылынган маалыматтар  Маалыматтын кыскача  мазмуну 

 

17 Узакка созулган жамгырдан келип чыккан 

коркунучтун деңгээли. 

Жок 

18 Нөшөрлүү жамгырдан, нөшөрдөн (каар 

аралаш жамгырдан, нымдуу кардан ) келип 

чыккан коркунучтун деңгээли 

Жок 



19 Катуу каар  тушкөндөн келип чыккан 

коркунуч деңгээли 

жок 

20 Өрт,жардыруу,жарылуу коркунучтарынын 

деңгээли. 

жок 

21 Өрттөн (тоолуу, талаалык жана чым 

көңдүү) келип чыккан коркунучтардын 

деңгээли 

Жок 

22 Радиоактивдүү заттарды (РЗ) 

чыгаруу(чыгаруу коркунучу бар) 

кырсыктардын коркунучунун деңгээли  

Жок  

25 Мектепке болгон негизги коркунучтарды 

аныктоонун натыйжаларынын 

таблицасынын бар экендиги жөнүндө 

маалымат  

Иштеп чыккан  

 

26 Мектептин негизги коркунучтарга 

аярлуулугун аныктоонун 

натыйжаларынын Таблицасы бар экендиги 

жөнүндө маалымат. 

Иштеп чыккан  

 

27  Мектептин кырсык тобокелин талдоонун 

натыйжалары Таблицанын бар экендиги 

жөнүндө маалымат. 

Иштеп чыккан  

28 Мектептин кырсык тобокелин талдоо план 

схеманын бар экендиги жөнүндө маалымат  

Иштеп чыккан 

29 Мектеп өзгөчө кырдаалга кабылган 

беле(кабылган болсо ӨК кесепеттери 

жөнүндө кыскача маалымат берүү) 

жок 

Имараттардын, корпустардын,курулуштардын структуралары(физикалык) абалы 

жөнүндө маалымат. 

(Жалпы жана өзүнчө негизги жана кошумча) 

30 Имараттардын , курулуштардын аймак 

ээлери (министирлик,ведомоство, 

мэрия,айылдык аймак,менчик жер) 

айылдык аймак 

31 Имараттардын , курулуштардын курулган 

жылы (эксплуатацияга берилген) 

2013-жыл. 1975-жыл 

32 Эсептелген (долбоордук) сыйымдуулугу  

(бир смендеги окуучулардын саны) 

375 

33 Окуу смендери (1,1,5,2 жана 3 смена) 2 

34 Окуучулардын анык саны  

№№ Талап кылынган маалыматтар Маалыматтын кыскача мазмуну 

35 Мектептин имараты, курулуштары типтүү 

долбоор боюнча курулган;  

өзүнчө №_ _долбоор боюнча;  

документтин долбоору жок.  

Документтин долбоору бар бекен? 

 

36 Имараттардын,курулуштардын жалпы 

аянты (кв.м) 
1.475га 

37 Имараттардын,курулуштардын жумушчу 

(пайдалуу) аянты,  кв.м 
 

38 Имараттардын,курулуштардын кубатурасы 

(куб.м)     
 

39 Мектеп тилкесинин аянты, (га)   



40 Мектептин аймагында жайгашкан 

объекттер боюнча маалымат (стадион,аянт 

ж.б) 

 

41 Имараттардын курулуштардын 

конструктивдүү тиби 
Типтүү эмес 

42 Чатырдын абалы: 

-жалпак (түрмөк); 

-эңкейиш(шыйпыр,профтөшөм,темир 

черепица, тунуке ж.б.) 

тунуке ,эңкейиш 

43 Фундаменттердин абалы (бетон, темир -

бетон, бутобетон, таш, курама бетон 

блоктору ж.б. 

бетон 

44 Имараттардын, курулуштардын 

сейсмикалык баасы долбоор/эксперттик 

баалоо боюнча. 

 

45 Имараттардын, курулуштардын 

сейсмикалык туруктуулугу жөнүндө бүтүм 

 

47 Мектепте капремонт же модернизация 

өткөрүү жөнүндө маалымат. 

жок 

48 Өзгөчө кырдаалдар (ӨК) учурда 

жабдуулар жана шаймандар коркунучту 

жаратышы мүмкүнбү? 

жок 

49 Мектептин коопсуздугу тууралуу 

профессианалдуу баалоо өткөрүлгөнбү? 

Эгерде өткөрүлсө, текшерүү Акты барбы? 

жок 

Инжинердик коммуникациялардын жана инфарструктураларынын абалы жөнүндө 

маалымат. 

50 -суу менен камсыздоо бар 

-жылуулук менен камсыздоо  бар 

-канализация   

-электр менен камсыздоо бар 

-газ менен камсыздоо жок 

-телефондоштуруу жок 

-кондиционер орнотуу бар 

-шамалды алмаштыруу жок 

-башкалар  

№№ Талап кылынган маалыматтар  Маалыматтын кыскача мазмуну 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-өрт сигнализациясынын жок 

-өрт өчурүү элементтеринин  бар 

-электр өткөрүүнүн  жакшы 

-электр жабдууларынын  жакшы 

-эвакуациялык жолдордун бар 

-чагылгандан сактагычтын жок 

Эвакуациялоо системанын абалы  жакшы 

Өз алдынча энергия менен камсыздоо 

булагынын ( генератор) бар экендиги 

жөнүндө маалымат. 

жок 

Видео байкоо системасынын бар экендиги 

жөнүндө маалымат. 
бар 

 



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто 

мектебиндеги 1-смендеги окуучулардын  тизмеси 

 

№ Классы 1-смена  Классы 2-смена 

1 11 24 7 28 

2 10 15 6а 21 

3 9а 20 6б 18 

4 9б 18 5а 19 

5 8а 16 5б 14 

6 8б 15 5в 16 

7 1а 19 2а 21 

8 1б 24 2б 13 

9 0в 27 3а 17 

10 0а 17 3б 17 

11 0б 12   

12 4а 21   

13 4б 14   

 Жалпы  242  184 

 

 Жалпы                                      426 окуучу 

 

 

 


