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тереңдетип окутуу гимназия-мектеби” мекемесинин 
Уставы 

 
I. Жалпы жоболор 

1. Бишкек ш. Свердлов районунун “№ 33 экономика жана укукту тереңдетип окутуу 
гимназия-мектеби” мекемеси (мындан ары текстте - № 33 ГМ) башталгыч жалпы, негизги 
жалпы жана орто жалпы билим берүүнүн жалпы билим берүү программаларын жүзөгө 
ашырган, социалдык-экономикалык башкаруу сабактары боюнча окуучуларды кошумча 
тереңдетип (анын ичинде кесиптик) даярдоону камсыз кылган муниципалдык жалпы 
билим берүү уюму болуп саналат. 
 
2. № 33 ГМнин түзүүчүсү - Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү 
башкармалыгы, дареги Бишкек шаары, Пушкин көчөсү, 125.             
 
3. № 33 ГМнин уюштуруу-укуктук формасы - мекеме. 
 
4. №33 ГМ өз ишмердигинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана укуктук 
ченемдик актыларын, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 
министрлигинин, Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү башкармалыгынын жана 
башка билим берүүнү башкаруу органдарынын буйруктарын жана тескемелерин, ошондой 
эле ушул Уставды колдонууга алат.   
 
5.  № 33 ГМ чектелбеген мөөнөткө түзүлөт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары 
менен бекитилген тартипте мамлекеттик каттоодон өтөт.  
 
6. Толук ишкердик  билим берүү уюмунун аталышы: 
мамлекеттик тилде – «№33 экономика жана укукту тереңдетип окутуу гимназия- 
мектеби» мекемеси (кыскартылганы - № 33 ГМ) 
расмий тилде – учреждение «Школа-гимназия № 33 c углублённым изучением 
экономики и права» (кыскартылганы – ШГ № 33) 
 
7. № 33 МГнын юридикалык дареги: 720033, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 
Свердлов району, Тоголок Молдо, 73 тел. 37-46-60, 37-45-80 
 

II. Укуктук макамы 
8. №33 ГМ мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып финансылык-чарбалык жана 
укуктук өз алдынчалуулукка, обочолонгон мүлккө, өз алдынча баланска, мөөргө, штампка 
жана мамлекеттик жана расмий тилдердеги өз аталышы жазылган бланкка, алыш-бериш 
жана өздүк, атайын, эсептик эсептерге жана казына органдарында жана финансылык-
кредиттик мекемелерде башка эсептерге ээ юридикалык жак болуп саналат. 
 
9.   Мүлк ыкчам башкаруу укугунда  № 33 ГМне катталган, булардын негизинде № 33 
ГМ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ээлик кылуу, пайдалануу жана 
тескөө укуктарын жүзөгө ашырат.   
№ 33 ГМнин мүлктөрүнүн курамына төмөнкүлөр кириши мүмкүн: негизги каражаттар, 
ээлеп турган жер, жабдуу, инвентарь, жер участоктору жана башка мүлк.   
 
10. № 33 ГМ Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен бекитилген тартипте эл 
аралык уюмдардын фонддору, БӨУ, жождор, атайын орто окуу жайлар, ишканалар, 
фирмалар, юридикалык жана жеке жактар менен илимий-изилдөөчүлүк, маданий-
агартуучулук жана ишмердиктин башка түрлөрү маселелери боюнча түз байланыштарды 
өз алдынча жүргүзөт. Кызматташтыктын бардык түрлөрү келишимдердин жана өз ара 
эсептешүүлөрдүн негизинде жүзөгө ашырылат.  
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11. № 33 ГМ педагогикалык, илимий жана башка, анын ичинде эл аралык 
ассоциацияларга жана бирикмелерге кире алат, олимпиадаларга, конференцияларга, 
конгресстерге жана кызматташтыктын башка түрлөрүнө катыша алат, ошондой эле 
окуучулары жана мугалимдери менен алышууну валютасыз негизде жүзөгө ашыра алат.    
 
12. № 33 ГМ бардык уюмдарга, анын ичинде эл аралык уюмдарга коомдук 
аккредитация, окуу, илимий, маданий жана материалдык колдоо максатында кайрыла 
алат. 
 
13.  № 33 ГМ акча каражаттарына, мүлккө жана жеке, ошондой эле юридикалык жактар 
тарабынан белек, кайрымдуулук же мурас катары берилген башка менчик объекттерине 
жана № 33 ГМнин өздүк ишмердигинен түшкөн кирешелерге.   
 
14.   № 33 ГМ түзүүчүнүн макулдугу менен өзүнө таандык мүлктү мыйзамдарга ылайык 
ижарага берүүгө укуктуу. Мүлктөрдү ижарага берүүдөн алынган киреше уставдык 
максаттар үчүн пайдаланылат.    
 
15.  № 33 ГМ мыйзамдар менен каралган бардык жарандык-укуктук бүтүмдөрдү жүзөгө 
ашырганга, соттордо доогер жана жоопкер болууга укуктуу, башка укуктарга жана 
милдеттерге ээ.   
 
16.  № 33 ГМнин ишмердиги Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталган 
учурларда жана тартипте аккредитацияланат.   
 
17.   Түзүүчүлөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталган учурларда, 
тартипте жана чектерде №33 ГМнин милдеттери боюнча жоопкерчилик алат.   
 

II. № 33 ГМнин ишмердигинин предмети жана максаттары 
18.   № 33 ГМнин негизги максаттары жалпы билим берүү программаларын күтүүнүн 
милдеттүү минимумун өздөштүрүүнүн негизинде окуучулардын жалпы инсандык 
маданиятын калыптандыруу, аларды коомдогу жашоого адаптациялоо, кесиптик билим 
берүү программаларын аңдап тандоо жана андан ары өздөштүрүү үчүн негиздерди түзүү 
жана жарандуулукту тарбиялоо; окуучулардын чыгармачылык, интеллектуалдык 
өсүүлөрү үчүн шарттарды түзүү жана заманбап билим берүү процессине 
адаптацияланууга жөндөмдүү инсанды калыптандыруу болуп саналат.   
 
19.   № 33 ГМнин ишмердигинин предмети социалдык-экономикалык багыттагы 
сабактар боюнча кошумча (тереңдетилген) даярдоону камсыз кылган башталгыч жалпы, 
негизги жалпы жана орто жалпы билим берүүнүн жалпы билим берүү программаларын 
ишке ашыруу болуп саналат. 
 
20. № 33 ГМнин билим берүү процесси инсандыкка багытталган багытты алып жүрөт, 
окуу-тарбия ишмердигинин түрдүү түрлөрүнө карата салттуу жана инновациялык 
мамилелерди айкалыштырган окутуунун жана тарбиялоонун ийкемдүү формаларынын 
жана ыкмаларынын кеңири спектрин камтыйт. 
 
21. № 33 ГМде окуган окуучуларга өнүктүрүүчү ишмердиктин түрдүү 
каражаттарынын жардамы менен чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрдү ишке ашыруу үчүн 
кеңири мүмкүнчүлүктөр берилет. Мыкты даярдалган окуучуларга жеке окуу планы жана 
программа боюнча окуу укугу, ошондой эле экстернат же дистанттык билим берүү 
тартибинде айрым курстарды өздөштүрүү укугу берилет. 
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22. Сабактан сырткаркы убактарда окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн 
өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылыйык бекитилген тартипте   
каржыланган кружоктордо, клубдарда, секцияларда, элективдик курстардын сабактарында 
ж.б. жүзөгө ашырылат. 
 
23. № 33 ГМ түрдүү циклдеги айрым сабактар боюнча жогорку даярдыктан өткөрөт, 
окуучулардын чыгармачылык дараметин өнүктүрүү жана туруктуу күчөтүү үчүн 
максималдуу жагымдуу шарттарды түзүүнү камсыз кылат, өз алдынча жана илимий 
иштердин көндүмдөрүн үйрөнүүгө өбөлгө түзөт.    
 
24. № 33 ГМ билим берүүнүн мамлекеттик, мектептик компоненттерин жана тандоо 
боюнча окуй турган курстарды камтыган жеке окуу планы жана программалары боюнча 
иш алып барат. Окуу планы жана программалар педагогикалык жамаат  менен  иштелип 
чыгат жана Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү башкармалыгы, зарылчылыкка 
жараша Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен 
макулдашылат. 
 

IV. Ишмердиктин негизги принциптери 
25.     № 33 ГМ төмөнкү принциптердин негизинде иш жүргүзөт: 
• Кыргыз Республикасынын бардык жарандарынын сапаттуу билим алууга болгон 
укугунун теңдиги; 
• мамлекеттик билим берүү стандарттарын аткаруу;  
• билим берүүнүн натыйжалуу системасын түзүү; 
• жалпы билим берүү уюмунун финансылык автономиясын камсыз кылуу; 
• мамлекеттик финансылык ресурстарды максаттуу пайдалануу; 
• 1 окуучуга эсептелген каржылоонун бирдиктүү стандартташтырылган 
ченемдеринин негизинде жалпы билим берүү мекемелеринин бюджеттик каржылоосун 
камсыз кылуу; 
• билим берүү процессинин системалуулугу жана үзгүлтүксүздүгү; 
• мамлекеттик жана муниципалдык окуу жайларда ар бир жаран тарабынан 
башталгыч жана негизги билим берүүнү, жалпы орто билим берүүнү алуунун милдеттүү 
жана акысыз экендиги; 
• кошумча билим берүү үчүн акылуу негизде көрсөтүлгөн кызматтардан жана 
кирешелери өзүнчө баланста эске алынган башка кызмат көрсөтүүлөрдөн алынган 
кирешелерди тескөөнүн өз алдынчалуулугу, Кыргыз Республикасынын карама-каршы 
эмес мыйзам чыгаруучулук; 
• жалпы билим берүү уюмдарынын бардык финансылык ишмердигине коомдук-
мамлекеттик контроль жүргүзүү үчүн ачыктуулугу жана жеткиликтүүлүгү. 
 

V. Укуктар жана милдеттер 
26.  №33 ГМ өз функцияларын аткарууда милдеттерге жетүү үчүн төмөнкүлөргө 
укуктуу: 
• чыгымдардын сметасын жана алардын өзгөрүүлөрүн өз алдынча иштеп чыгууга 
жана бекитүүгө; 
• өзүнүн материалдык-техникалык, финансылык жана кадрдык ресурстарын өз 
алдынча пайдаланууга; 
• мамлекеттик лицензия менен бекитилген гимназиялык билим берүү уюмун түзүү 
укугуна же мектеп-гимназиялардын ишмердигин жөнгө салуучу мыйзамдардын 
талаптарына ылайык билим берүү процессин уюштурууга; 
• Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 
бекитилген мамлекеттик билим берүү программаларынын, базистик окуу пландарынын 
негизинде билим берүүнүн мамлекеттик, мектептик компоненттерин жана тандоо боюнча 
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окуй турган курстарды камтыган окутуунун гимназиялык программаларын иштеп 
чыгууга, кабыл алууга жана ишке ашырууга;  
• башталгыч, негизги, орто жалпы деңгээлдеги билим берүү программаларын расмий 
(орус) тилде ишке ашырууну камсыз кылууга; 
• Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамынын негизги 
жоболоруна дал келген окутуунун жана тарбиялоонун формасын, каражаттарын жана 
ыкмаларын тандоодо, пайдаланууда жана түзүүдө өз алдынчалуулук; 
• № 33 ГМне кабыл алуунун төмөнкүлөрдү камсыз кылган тартибин аныктоого: 
а) башталгыч жалпы билим берүү баскычындагы 1-4 класстар - № 33 ГМнин 
микроучастогунун аймагында жашаган жана негизги жалпы билим берүүнү алууга 
укуктуу бардык окуучуларды кабыл алуу (№ 33 ГМнин микроучастогунун аймагында 
жашабаган окуучулар мекемеде бош орун жок болгон учурларда гана кабыл алынбашы 
мүмкүн); 
б) негизги жалпы жана орто (толук) жалпы билим  алуу  5-11-класстар үчүн конкурстук 
негизде жүргүзүлөт. Конкурстун шарттары №  33 ГМ тарабынан иштелип чыгат жана 
бекитилет;  
• Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамынын талаптарына 
ылайык окуучулардын орто аралык аттестациясынын баалоо системасын, формасын, 
тартибин жана мезгилдүүлүгүн тандоодо өз алдынчалуулукка;  
• Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 
регламенттөөчү актыларына ылайык бүтүрүүчүлөрдүн жыйынтыктоочу аттестациясын 
өткөрүүгө, №33 ГМнин мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн билим берүүнүн деңгээли тууралуу 
мамлекеттик үлгүдөгү документти берүүгө; 
• кошумча билим берүү программаларын ишке ашырууга жана негизги жалпы билим 
берүү программаларынын, анын ичинде жогорку окуу жайга чейинки даярдоонун билим 
берүү программаларынын мөөнөтү жана деңгээли боюнча ар түрдүү программалардын 
макамын аныктаган кошумча билим берүү кызматтарын көрсөтүүгө, кошумча билим 
берүү программалары боюнча окутууга, атайын курстарды жана сабактардын циклдерин 
окутууга, репетитордук, балдарды 1-класска даярдоо үчүн программалар (даярдоочу 
класстар), түрдүү кружоктордун, спорттук секциялардын жана билим берүү процессин 
камсыз кылуу, Кыргыз Республикасынын карама-каршы эмес мыйзам чыгаруучулук жана 
имараттарды күтүү үчүн зарыл болгон башка кызмат көрсөтүүлөрдүн программаларын 
окутууга; 
• түзүүчүлөрдүн демилгеси же макулдугу менен билим берүү процессин 
оптимизациялоо, финансылык ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу максатында 
филиалдарды түзүүгө;  
• эксперименталдык аянтчаларды, улуттук, мамлекеттик программаларды ишке 
ашырууга катышууга; 
• жогорку мамлекеттик башкаруу органдарына жана кызмат адамдарына жалпы 
билим берүү боюнча ишмердикти уюштуруу жана жакшыртуу маселелери боюнча 
сунуштарды киргизүүгө; 
• ассоциацияларга жана башка коомдук уюмдарга, анын ичинде эл аралык уюмдарга 
кирүүгө, алардын ишине катышууга;  
• ассоциацияларды, бирликтерди жана башка бирикмелерди түзүүгө жана алардын 
ишине жеке, анын ичинде билим берүүнү өнүктүрүү жана өркүндөтүү максатында 
мекемелер, ишканалар жана коомдук уюмдардын катышуусу менен катышууга. 
 
27.  № 33 ГМ төмөнкүлөрдү камсыз кылууга милдеттүү: 
• жалпы билим берүүнүн сапатын жана анын мамлекеттик билим берүү 
стандарттарына дал келишин; 
• билим берүү процессин уюштуруунун колдонулган формаларынын, ыкмаларынын 
жана каражаттарынын жаш курактык психологиялык өзгөчөлүктөр, шык, жөндөм, 
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кызыкчылыктар, окуучулардын жашоо жана саламаттыкты коргоо талаптары менен 
шайкештиги; 
• санитардык-гигиеналык нормаларды сактоо; 
• билим берүүнүн аралаш деңгээлдеринин ортосундагы өз ара аракеттешүү жана 
улантуучулук; 
• укуктук жана экономикалык окутуу жана окуучуларды тарбиялоо; 
• чоң класстарда (8-11) тереңдетилген кесиптик даярдоо; 
• дени сак жашоо образын жайылтуу жана окуучуларды санитардык-гигиеналык 
жактан тарбиялоо. 
 
28.  № 33 ГМ окуучулардын жана алардын ата-энелеринин (алардын ордун алмашуучу 
адамдардын) макулдугусуз аларды билим берүү программалары, окуу пландары жана  
№ 33 ГМнин Уставы менен каралбаган эмгекке тартууга тыюу салат. 
 
29.  Окуучуларга карата физикалык жана психикалык зомбулук ыкмаларын колдонууга 
жол берилбейт. 
 
30. № 33 ГМде саясий партияларды, диний кыймылдарды жана уюмдарды түзүүгө 
жана алардын ишине катыштырууга жол берилбейт.   
 
31. Окуучуларды коомдук, коомдук-саясий уюмдарга, кыймылдарга жана партияларга 
кирүүгө мажбурлоо, ошондой эле бул уюмдардын ишине мажбурлап тартуу жана үгүт 
кампанияларына, саясий акцияларга катышууга мажбурлоого жол берилбейт.   
 

VI. Билим берүү процесси 
32.   № 33 ГМде билим берүү расмий (орус) тилде жүргүзүлөт. № 33 ГМ мамлекеттик 
билим берүү стандартына ылайык кыргыз тилин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 
тили катары окутат. Кыргыз Республикасынын расмий тили болуп саналган орус тили, 
ошондой эле дагы бир чет тили Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 
министрлиги тарабынан бекитилген Базистик окуу планына ылайык окутулат. 
 
33.   Биринчи класска балдар ата-энелеринин (же алардын ордун алмаштыруучу 
адамдардын) каалоосуна жараша  6 жаштан баштап, бирок 7 жаштан кечиктирбестен, кабыл 
алынат.  
 
34.  №33 ГМне окутуу жана тарбиялоо үчүн кабыл алуу буйрук менен жүзөгө 
ашырылат. Кабыл алуунун жол-жоболору Кыргыз Республикасынын билим берүү 
тууралуу мыйзамдарына карама-каршы келбеген мектеп-гимназияга кабыл алуунун 
эрежелери менен регламенттештирилет.  
 
35.   №33 ГМ билим берүү процессин жалпы билим берүү программаларынын 
деңгээлдерине, билим берүүнүн төрт баскычына ылайык ишке ашырат: 
0-баскыч – мектепке чейинки даярдык (1 жыл) 
1-баскыч – башталгыч билим берүү (4 жыл) 
2-баскыч – негизги жалпы билим берүү (5 жыл) 
3-баскыч – орто билим берүү (2 жыл) 

№33 ГМтеги жалпы билим берүүнүн маңызы мамлекеттик билим берүү 
стандарттарынын негизинде № 33 ГМ тарабынан өз алдынча иштелип чыккан, бекитилген 
жана ишке ашырылган программалар менен аныкталат.   
 
36.  №33 ГМде билим берүүнүн 2-3-баскычында окуу планына ылайык сабактарды 
кесиптик тереңдетип окутууну караштырган гимназиялык компоненттеги класстар иш 
жүргүзөт.   
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37.  №33 ГМде билим берүү процессин уюштуруу сабактардын ырааттамасына ылайык 
базистик окуу планынын негизинде түзүлөт, ошону менен бирге № 33 ГМ жеткиликтүү 
окуу жүктөмүнүн эсеби менен беш күндүк иш жумасынын графиги боюнча иш алып 
барат. 
38.    Академиялык сааттын узактыгы – 45 мүнөт, ал эми биринчи класста – 40 мүнөт. 
 
39.  Ар бир класстагы чегине жеткен окуу жүктөмү КРнын мамлекеттик жалпы 
мектептик билим берүү стандарты №33 мектеп-гимназиянын окуучулары үчүн 
максималдуу жол берилген милдеттүү жүктөм болуп саналат.    

Жеке план боюнча окутуу окуучулардын, алардын ата-энелеринин же алардын ордун 
алмаштыруучу адамдардын каалоосуна жараша жүзөгө ашырылат. 
 
40.   № 33 ГМтеги класстардын саны окуучулардын санына жана билим берүү 
процессин жүзөгө ашыруу үчүн санитардык нормаларды эске алуу менен түзүлгөн 
шарттарга жараша аныкталат. Класстардын ченемдик толушу төмөнкүдөй аныкталат: 0-
баскыч – 25 окуучу, I баскыч - 30 окуучу, II баскыч – 25 окуучу, III баскыч - 20 окуучу. 11-
класстарга мамлекеттик тил (кыргыз тили), чет тил жана информатика боюнча сабактарды 
өтүүдө класстын толушу ченемдик чектен жогору болгон учурларда класстар 2 тайпага 
бөлүнүп окутулат.  
 
41.  № 33 ГМ ата-энелеринин же алардын ордун алмаштыруучу адамдардын (мыйзамдуу 
өкүлдөрүнүн) каалоосуна жараша акылуу негизде узартылган күн менен окутулган 
тайпаларды, мектепке окутууга даярдоо тайпаларын ачууга укуктуу. 
 
42. № 33 ГМде окуу жылы 1-сентябрда башталат. Окуу жылынын узактыгы - биринчи 
класста - 33 жума, кийинки класстарда - 34 жума. Окуу жылынын ичиндеги каникулдун 
узактыгы 30 календарлык күн, жайында 8 календарлык жумадан кем эмес, 1-класстын 
окуучулары үчүн 3-чейректе кошумча апталык каникулдар аныкталат.   
           Жылдык окуу-календарлык график Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү 
башкармалыгынын макулдугу менен № 33 ГМнин педагогикалык кеңешинин пикирин 
эске алынып, № 33 ГМнин директорунун буйругу менен бекитилет.  
 
43.  Жалпы билим берүү программаларын толук көлөмдө өздөштүргөн окуучулар 
кийинки класска которулат. Кийинки класска окуу жылынын жыйынтыгында бир сабак 
боюнча академиялык карызы бар окуучулар шарттуу түрдө которулушу мүмкүн. Окуу 
жылынын программасын өздөштүрө албаган жана үч же андан көп сабактан академиялык 
карызы бар (9,1-класстын бүтүрүүчүлөрүнөн башкасы) башталгыч, жалпы жана негизги 
жалпы билим берүү баскычындагы окуучулар кайталап окутууга калтырылышат. 
Окуучуларды которуу ар дайым Педагогикалык кеңештин чечими менен жүргүзүлөт. 
Мурунку жылдын жалпы билим берүү программасын өздөштүрө албаган окуучулардын 
жалпы билим берүүнүн кийинки баскычына окуусуна жол берилбейт. 
 
44. көчүрүү сынагы жана кийинки класстарга көчүрүүнү уюштуруу КР билим берүү 
жана илим Министрлигинин иштеп чыккан документтеринин ченеминин негизинде 
жүргүзүлөт. №33 ГМ 5-8,10-класстары бир же эки профилдик предметтен,   окуу 
тартибинин профили боюнча көчүрүү сынагын өткөрүү тартиби сөзсүз түрдө базалык  
көлөмдүн бөлүмүнүн эсебинле жүргүзүлөт. №33 ГМ педагогикалык кеңеши профилдик 
окуу тартиби боюнча көчүрүү сынагынын формасын жана окуу предметин аныктайт. 
   Окуу жылын “эң жакшы” деген баалар менен аяктаган окуучулар жылдын жыйынтыгы 
менен “Окуудагы эң  жакшы ийгиликтери үчүн” деген Мактоо баракчасы менен 
сыйланышат. 
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45. №33 ГМде окуган окуучуларга өнүктүрүү ишмердигинин түрдүү каражаттарын 
жардамы менен чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн ишке ашыруу үчүн кеңири 
мүмкүнчүлүктөр берилет. Эң мыкты даярдыктагы окуучуларга жеке окуу планы жана 
программасы боюнча окуу, ошондой эле экстернаттык же дистанттык билим берүү 
тартибинде айрым курстарды өздөштүрүү укугу берилет.   
 
46.  Негизги жалпы жана орто жалпы билим берүүнүн жалпы билим берүү 
программаларын өздөштүрүү бүтүрүүчүлөрдүн милдеттүү жыйынтыктоочу аттестациясы 
менен аякталат. № 33 ГМнин бүтүрүүчүлөрүнүн жыйынтыктоочу аттестациясы Кыргыз 
Республикасынын мектептеринин бүтүрүүчүлөрүнүн жыйынтыктоочу аттестациясы 
тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жүзөгө 
ашырылат. № 33 ГМнин бүтүрүүчүлөрү аттестациядан өткөндөн кийин № 33 ГМнин 
мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн билим берүүнүн деңгээли тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү 
документ берилет. Орто жалпы билим берүүнүн жалпы билим берүү программаларын 
өздөштүрүүдө өзгөчө ийгиликтерге жеткен бүтүрүүчүлөр өзгөчө үлгүдөгү күбөлүк жана 
аттестат алышат. 
 Негизги жалпы жана орто жалпы билим берүүнү бүтүрө албай калгандарга билим 
берүү уюму тарабынан атайын үлгүдөгү справка берилет. 
 
47.  Он беш жашка чыкканда, укук бузууларды жасаган жана бир нече жолу №33 ГМ 
Уставын бузган окуучулар мектептин педагогикалык кеңешинин чечими менен балдар 
иштери боюнча комиссиянын макулдугу боюнча педагогикалык аракеттердин акыркы 
чарасы катары жалпы билим берүүчү уюмдан чыгарылат. 
  Балдар иштери боюнча комиссия ата-энелер (же алардын ордун алмаштыруучу 
адамдар) менен бирдикте бир айлык мөөнөттө ал окуучуну башка мектепке же ишке 
орноштуруу маселесин чечишет. 
 
48.   № 33 ГМ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык окуучулардын айрым 
контингентине сабактан тышкаркы убакта Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана 
илим Министрлиги тарабынан бекитилген кошумча билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүн 
акысыз негизде көрсөтөт. 
 
49.  №33  ГМ окуучулардын ата-энелеринин каалоолоруна жараша бекитилген окуу 
планы боюнча түрдүү кошумча акылуу билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүн көрсөтүшү 
мүмкүн. Алардын ишмердиги КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 20-сентябрындагы № 563 
токтомуна ылайык жүзөгө ашырылат.    
 
50.  № 33 ГМтеги класстардын саны класстардын толушунун санитардык жана жол 
берилген нормалар эске алынып, жарандардын берилген арыздарынын санына жараша 
болот. 
 
51. № 33 ГМнин окуучуларын акысыз медициналык тейлөө атайын тиркелген 
саламаттыкты сактоо мекемеси (медицина кызматкерлери) камсыздайт жана 
администрация жана педагогикалык персоналдар менен биргеликте дарылоо-алдын алуу 
иш-чараларын жүргүзүүгө, санитардык-гигиеналык нормаларды, окуучулардын 
тамактанууларынын режимин жана сапатын сактоого жоопкерчилик алышат.   
 
52.    № 33 ГМнин окуучуларынын тамактанууларын уюштуруу мектеп ашканасы (атайын 
типтүү жай) аркылуу Кыргыз Республикасынын иштеп жаткан мыйзамдарына ылайык 
жүзөгө ашырылат.   
 

VII. Билим берүү процессинин катышуучуларынын укуктары жана милдеттери 
53.  № 33 ГМнин билим берүү процессинин катышуучулары окуучулар, № 33 ГМнин 
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педагогикалык кызматкерлери жана окуучулардын ата-энелери (же алардын ордун 
алмаштыруучу адамдар) болуп саналат.    
 
54.  №33 ГМне кабыл алуунун тартиби Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” 
Мыйзамы, КР башка укуктук-ченемдик актылары жана ушул Устав менен аныкталат.  
 
55. Орто жалпы билим берүү үчүн №33 ГМне кабыл алуу жогорку деңгээлдеги 
программаларды өздөштүрүүгө мыкты даярдалган окуучулардын ата-энелеринин 
(мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) арыздары менен жүргүзүлөт.   
 
56. Окуучуларды № 33 ГМне киргизүү үчүн № 33 МГнын педагогдорунан, дарыгерден 
жана психологдон турган кабыл алуу комиссиясы түзүлөт. башталгыч мектепти 
ийгиликтүү аяктаган жана тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча конкурстук тандоодон өткөн 
окуучулар 5 жана андан кийинки класстарга киргизилет. Тестирлөөнүн формасы жана 
өтүү тартиби № 33 ГМнин педагогикалык кеңеши тарабынан аныкталат.  
 
57. № 33 ГМне 5 жана андан кийинки класстарга кабыл алууда балдардын 
саламаттыгына жана жогорку деңгээлдеги программалар боюнча интенсивдүү 
интеллектуалдык эмгек сабактарына каршы көрсөтмөлөрүнүн жок экендигине көңүл 
бурулат. 
 
58. № 33 ГМне кабыл алуу үчүн ата-энелер (же алардын ордун алмаштыруучу адамдар) 
төмөнкү документтерди тапшырышат:  
• № 33 ГМнин  директорунун атына арыз; 
• ата-энелердин (же алардын ордун алмаштыруучу адамдардын) паспортторунун 
нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү; 
• баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 
көчүрмөсү; 
• баланын ден соолугу тууралу (атайын берилген формадагы) анын массалык мектепте 
окуй ала тургандыгы жөнүндө медиктердин тыянагы чыгарылган медициналык 
справкасынын түп нускасы; 
• эмдөөлөрдү алгандыгы тууралу (атайын берилген формадагы) медициналык 
справкасынын түп нускасы; 
• 3х4 өлчөмүндөгү баланын сүрөтү; 
• баланын дарыгерлердин массалык мектепте окуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө тыянагы 
жазылган медициналык картасы; 
• ата–энесинин жашаган жери тууралуу маалымкаттын оригиналы; 
• баланын мурун окуган жалпы билим берүү уюмунун мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн 
жылдык баалары жазылган жеке көчүрмөсү; окуу жылынын ичинде башка жакка 
которулууда баланын мурун окуган жалпы билим берүү уюмунун мөөрү менен 
күбөлөндүрүлгөн бардык сабактар боюнча учурдагы бааларынын көчүрмөсү берилет; 
• толук эмес орто билим жөнүндө күбөлүк (10-11-класстын окуучулары үчүн). 
 
59.   № 33 ГМ окууга тапшырып жаткан окуучуну жана анын ата-энесин (же алардын 
ордун басуучуну) Устав жана билим берүү процессин уюштурууну регламенттештирген 
башка документтер менен тааныштырууга милдеттүү. 
 
60.   Окуучунун жана анын ата-энесинин (же алардын ордун басуучунун) укуктары 
жана милдеттери Жалпы билим берүү уюму тууралуу типтүү жобонун (Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 12-сентябрындагы №541 токтомунда 
бекитилген) негизинде № 33 ГМнин Уставы менен аныкталат.  
 
61.    № 33 ГМне окуган окуучулар төмөнкүлөргө укуктуу: 
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• Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамы менен аныкталган 
көлөмдө акысыз жалпы орто билим берүүнү алууга; 
• Билим берүүнүн формасын тандоого: күндүзгү, сырттан, экстернаттык жана үй-
бүлөлүк билим берүү; 
• жеке окуу программалары боюнча мамлекеттик билим берүү стандарттарынын 
алкагында тездетилген окуу курсуна. Жеке окуу программалары боюнча окутуунун 
шарттары № 33 ГМнин Уставы, ага ылайык кабыл алынган жоболор менен 
регламенттештирилет; 
• китепканалык-маалыматтык, маданий-спорттук жана башка мектеп ресурстарын 
колдонууга; 
• кошумча (анын ичинде акылуу) билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүн алууга; 
• №  33 ГМнин башкаруусуна Устав менен аныкталган формада катышууга;  
• сабактан тышкаркы убактарда кружоктордо, элективдик курстардын ж.б. 
сабактарында чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүүгө; 
• адамдык кадыр-баркты сыйлоого, абийир жана маалымат эркиндигине, жеке көз 
караштарын жана ишенимдерин билдирүү эркиндигине.  
Окуучуларга карата физикалык жана психикалык зомбулуктарды колдонуу ыкмаларына 
жол берилбейт. 
 
62.  Окуучуларды коомдук уюмдарга кирүүгө, ошондой эле аларды бул уюмдардын 
ишине тартууга жана үгүт кампанияларына катышууга жол берилбейт. 
 
63.    Билим берүү программаларын толугу менен өздөштүргөн окуучулар кийинки 
класска которулушат. 
 
64.   № 33 ГМнин окуучулары милдеттүү:   
• № 33 ГМнин Уставын сактоого жана аткарууга, ички тартип эрежелерин сактоого; 
• жалпы билим берүү программаларын мамлекеттик билим берүү стандарттарынын 
деңгээлинде өздөштүрүүгө;  
• тийиштүү окуу планы жана программалары менен каралган тапшырмалардын бардык 
түрүн бекитилген мөөнөттө аткарууга; 
• демократияга умтулууга, жалпы маданиятты көтөрүүгө, адеп-ахлактык жана 
физикалык өнүгүүгө, өзүн-өзүн контролдоого, сабырдуулукка жана жоопкерчилик 
сезимине тарбиялоого; 
• кыргыздардын жана Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган башка элдердин 
каада-салттарын, № 33 ГМнин башка окуучуларынын жана кызматкерлеринин ар-
намысын жана кадыр-баркын сыйлоого;  
• № 33 ГМнин мүлктөрүнө жана техникалык окуу каражаттарына аяр мамиле жасоого, 
зарылчылыкка жараша класс эмеректерине чакан оңдоо жүргүзүүгө, мүлктөр жараксыз 
абалга келген учурларда ата-энелери менен биргеликте келтирилген зыяндын ордун 
толтурууга; 
• сабактарды жүйөлүү себепсиз калтырбастан, ак ниеттүүлүк менен окууга; 
• Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 12-август 2015-ж. №572 буйругу боюнча 
“Билим берүү уюмдарында окуучулардын бирдей формасын киргизүү жөнүндө” 
токтомуна ылайык№ 33 ГМнин мектеп кийимине карата талаптарын аткарууга; 
• № 33 ГМнин башка окуучуларынын жана кызматкерлеринин ар-намысын жана 
кадыр-баркын сыйлоого, аларга орой, адепсиз мамиле жасоого, зомбулук көрсөтүүгө жол 
бербөөгө; 
• № 33 ГМнин кызматкерлеринин Уставы жана ички тартип эрежелери менен каралган 
талаптарын аткарууга. 
 № 33 ГМтеги тартип № 33 ГМнин окуучуларынын, педагогдорунун жана 
кызматкерлеринин адамдык ар-намысын сыйлоонун негизинде колдоого алынат.   
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65. № 33 ГМнин окуучуларына кескин түрдө тыюу салынат: 
• курал-жарак, спирттик ичимдиктерди, тамеки, токсиндүү жана наркотикалык 
заттарды алып келүүгө, берүүгө же колдонууга; 
• окуу процесси убагында уюлдук телефон колдонууга; 
• жардырууга жана өрткө алып келген бардык каражаттарды жана заттарды 
пайдаланууга; 
• мамилелерди аныктоо, коркутуу жана опузалоо үчүн физикалык күч колдонууга; 
• чөйрөдөгүлөр үчүн кооптуу кесепеттерди алып келген бардык аракеттерди жасоого. 
 Окуучулардын башка милдеттери жергиликтүү ченемдик актылар, баарынан мурун 
Коопсуздук техникасы боюнча эрежелер № 33 ГМнин директорунун буйругу менен 
аныкталат. 
 
66.    Ата-энелер (алардын ордун алмаштыруучу адамдар) төмөнкүлөргө укуктуу: 
• жалпы билим берүү уюмун жана андагы окутуунун формасын тандоого; 
• балдардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого. Бул максатта 
ата-энелер № 33 ГМнин директоруна жазуу түрүндөгү арыз менен кайрылууга укуктуу, 
мектептин директору арыз берген күндөн тартып бир айдан кечиктирбестен, жазуу 
түрүндө жооп берүүгө милдеттүү. Ата-энелер менен окуучулардын ортосунда коюлган 
баалардын объективдүүлүгү боюнча пикир келишпеген учурларда окуучунун билимин 
текшере турган жана тийиштүү бааны кое турган сабак берген адистерден (усулчу дагы 
кошулушу мүмкүн) көз карандысыз комиссия түзүлөт; 
• педогогикалык кеңештерге катышууга жана баланын жетишүүсү жана жүрүм-
туруму тууралуу маселе териштирилген учурларда талкууларга катышууга; 
• билим берүү процессинин жүрүшү жана мазмуну, окуучунун жетишүүсүнүн 
баалары менен таанышууга жана бул максатта бала окуган класстагы мугалимдердин 
сабактарына катышууга укуктуу  (№  33 ГМнин директорунун уруксаты жана сабак өткөн 
мугалимдин макулдугу менен); 
• №33 ГМне келүүгө жана акыркы сабак бүткөндөн кийин (окуу-тарбия процессинин 
максаттуулугун жоготпоо үчүн) мугалимдер менен аңгемелешүүгө; 
• ушул Устав менен аныкталган формада № 33 ГМнин башкаруусуна катышууга. 
 
67.  Ата-энелер (алардын ордун алмаштыруучу адамдар) төмөнкүлөргө милдеттүү: 
• №  33 ГМнин Уставын аткарууга; 
• баланын негизги жалпы билим берүүнү алуусу үчүн керектүү шарттарды түзүүгө; 
• баланын академиялык карыздарын жоюуну камсыз кылууга; 
• ата-энелердин чогулуштарына келүүгө, педагогдордун жана администрациянын 
өтүнүчү боюнча мектепке келүүгө; 
• баланын саламаттыгына кам көрүүгө, № 33 ГМне анын оорулары жөнүндө өз 
убагында билдирүүгө, оорулуу окуучуну № 33 ГМне жөнөтпөөгө, бала сабакты 2 күндөн 
көп калтырган учурда дарыгерден маалымкат алып келүүгө; 
• № 33 ГМне бала тарабынан келтирилген зыяндын ордун КР мыйзамдары менен 
бекитилген тартипте толтуруп берүүгө; 
• көрсөтүлгөн кошумча билим берүү кызматтары үчүн төлөмдү келишимдин 
шарттарына ылайык өз убагында төлөөгө; 
• башка окуучулардын жана алардын ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн), 
№33  ГМнин кызматкерлеринин ар-намысын сыйлоого; 
• Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 12-август 2015-ж. №572 буйругу боюнча 
“Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарында мектеп формасына бирдей 
талаптарды  киргизүү жөнүндөгү” токтомуна ылайык окуучунун кабыл алынган үлгүдөгү 
мектеп формасында келүүсүн камсыз кылуу; 
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• № 33 ГМнин педагогдоруна жана кызматкерлерине карата жүрүм-турум этикасын 
сактоого; 
• баланы тарбиялоого жоопкерчилик алууга;  
• баланын укугу жөнүндө Конвенциянын принциптерин сактоого. 
 
68.  Ата-энелердин (алардын ордун алмаштыруучу адамдардын) башка укуктары жана 
милдеттери ушул Уставга ылайык алар менен № 33 ГМнин ортосунда түзүлгөн 
келишимге киргизилиши мүмкүн.   
 
69.  № 33 ГМнин персоналдарын толуктоонун тартиби ушул Устав менен 
регламенттештирилет. Педагогикалык ишке тийиштүү педагогикалык билимге, кызмат 
орду жана алган адистиги боюнча квалификациялык мүнөздөмөнүн тийиштүү 
талаптарына, билими тууралуу ырастаган документке ээ адамдар, ошондой эле № 33 
МГнын Педагогикалык кеңешинин чечими боюнча 3 айлык сыноо мөөнөтү менен атайын 
билимге ээ эмес бирок профессионалдык кайра даярдыктан өткөн адамдар кабыл алынат.    
 
70. №33 ГМнин кызматкерлери менен администрациянын мамилеси Кыргыз 
Республикасынын эмгек мыйзамдары менен жөнгө салынат. Эмгек келишиминин мөөнөтү 
Республикасынын эмгек жөнүндө мыйзамдарына ылайык кызматкер жана иш берүүчү 
тарабынан эмгек келишимин түзүүдө аныкталат. 
 
71.    № 33 ГМнин кызматкерлери төмөнкүлөргө укуктуу: 
• ушул Устав менен аныкталган тартипте № 33 ГМнин башкаруусуна катышуу; 
• кесиптик ар-намысты жана кадыр-баркты коргоого; 
• мамлекеттик билим берүү жана билим берүү жаатындагы башка ченемдик 
документтердин негизги жоболоруна ылайык окуу жана тарбиялоонун методикасын, окуу 
китептерин, окуу куралдарын жана материалдарын, окуучулардын билимин, көндүмдөрүн 
жана жөндөмдөрүн баалоонун ыкмаларын эркин тандоого, колдонууга жана түзүүгө; 
• алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларды иш тажрыйбага киргизүүгө; 
• кесиптик квалификацияны көтөрүүгө; 
• Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталган кыскартылган иш 
жумасына жана акы төлөнүүчү узартылган өргүүгө, социалдык кепилдиктерге жана 
жеңилдиктерге; 
• тийиштүү квалификациялык категория үчүн аттестациядан өтүүгө. 
 
72.    № 33 ГМнин кызматкерлери милдеттүү: 
• №33 ГМнин педагогикалык этикасынын жана Уставынын нормаларын сактоого 
жана аткарууга; 
• окуучулардын жалпы билим берүү программаларын өздөштүрүүсүн мамлекеттик 
билим берүү стандарттарынын талаптарынын деңгээлинде камсыз кылууга; 
• өз алдынчалуулукту, ишке карата чыгармачыл мамилени өнүктүрүүгө, 
окуучулардын жүрүм-турумунун жогорку адеп-ахлактык сапатын калыптандырууга; 
• билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан 
бекитилген кызматтарга карата квалификациялык талаптарга дал келүүгө; 
• өзүнүн кесиптик деңгээлин туруктуу өркүндөтүүгө жана квалификациясын 
жогорулатууга; 
• окуучуларга карата моралдык жана физикалык зомбулуктун ыкмаларын 
колдонбоого. 
 
73. Мугалимдер жана педагогикалык кызматкерлер үчүн окуу жүктөмүнүн 
(педагогикалык иштер) көлөмү окуу планы жана программасы боюнча сабактардын 
санынын, кадрлар менен камсыз болуунун, №33 МГдагы башка конкреттүү шарттардын 
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натыйжасында аныкталат. Окуу жүктөмүнүн (педагогикалык иштер) көлөмү эмгек 
акынын көлөмү үчүн сааттардын нормасынан көп же аз болушу кызматкердин жазуу 
түрүндөгү макулдугу менен аныкталат. Окуу жылынын башында аныкталган окуу 
жүктөмүнүн (педагогикалык иштер) көлөмү окуу жылынын ичинде окуу планы жана 
программасы боюнча сааттардын саны азайган, класстардын (тайпалардын) саны 
кыскарган учурлардан сырткары администрациянын демилгеси менен азайтылышы 
мүмкүн эмес.  
 
74.  № 33 ГМнин персоналдарынын башка категорияларынын укуктары жана милдеттери 
типтүү квалификациялык мүнөздөмөлөрдүн жана, же ушул Уставдын негизинде иштелип 
чыккан тийиштүү кызматтык нускамалар менен аныкталат.    
 

VIII. №33 ГМнин түзүмү 
75.  № 33 ГМнин түзүмү № 33 ГМнин директору тарабынан коюлган милдеттер жана 
ушул Устав эске алынуу менен аныкталат, Бишкек шаарынын Билим берүү 
башкармалыгы тарабынан бекитилет.  
 
76.  № 33 ГМнин кызматкерлеринин саны финансылык ресурстардын жана 
окуучулардын санынын натыйжасында өз алдынча аныкталат.  
         Кызматкерлердин кызматтык милдеттери директор тарабынан бекитилген ички 
жоболор менен аныкталат. 
 
77. № 33 ГМнин өзү менен бирге обочолонгон бөлүктөрүн көрсөткөн, №33 ГМнин 
аймагынан сырткары жайгашкан жана анын функцияларынын бардыгын же бир бөлүгүн, 
анын ичинде өкүлчүлүк функциясын жүзөгө ашырган юридикалык жактары болушу 
мүмкүн. 
        Филиалдар юридикалык жактар болуп эсептелбейт. Алар № 33 ГМнин мүлктөрүн 
бөлүштүрүшөт жана ал тарабынан бекитилген жоболордун негизинде иш алып барышат.  
 

IX. № 33 ГМне башкаруу 
78.  № 33 ГМне башкаруу Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” 
Мыйзамына жана ушул Уставга ылайык демократиялуулук, ачыктуулук, жалпы 
адамзаттык баалуулуктардын приоритеттери, адамдын өмүрүн жана саламаттыгын коргоо, 
жаранды эркин өнүктүрүү принциптеринде жүзөгө ашырылат.    
 
79.  №  33 ГМнин Жогорку башкаруу органынын функцияларын Бишкек шаарынын 
Билим берүү башкармалыгы жүзөгө ашырат.   
№ 33 ГМнин Жогорку башкаруу органынын ыйгарым укуктарына төмөнкүлөр кирет: 
• Уставды бекитүү, №33 ГМнин Уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 
киргизүү; 
• № 33 ГМнин ишмердигинин негизги багыттарын (анын ичинде билим берүү 
багытын) аныктоо, окуу пландарын жана алардын аткарылышы тууралуу отчетторду 
бекитүү; 
• Директорду бекитүү (дайындоо) жана чакырып алуу, анын отчетторун бекитүү; 
• № 33 ГМтен акча каражаттарынын келип түшүүсү жана керектелиши жөнүндө 
жылдык, кварталдык отчетторду, мектептин ишмердиги жөнүндө маалыматтарды алуу; 
• №  33 ГМне материалдык-техникалык жана финансылык камсыздоо. 
 
80.  №33 ГМне түздөн-түз жетектөөнү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен 
аныкталган тартипте дайындалган Директор жүзөгө ашырат. 
 
81.     № 33 ГМнин директору: 
• Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын “Билим 
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берүү жөнүндө” жана Кыргыз Республикасынын “Мугалимдин макамы жөнүндө” 
Мыйзамдарын, орто жалпы билим берүү жаатындагы башка ченемдик укуктук актыларды 
сактайт жана аткарат; 
• педагогикалык жамаатты жетектейт;  
• № 33 ГМнин штаттык ырааттамасын бекитет, кадрларды туура тандоону жана 
жайгаштырууну камсыз кылат; 
• өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде бардык кызматкерлер жана окуучулардын 
аткарышы үчүн милдеттүү болгон буйруктарды жана тескемелерди чыгарат; 
• № 33 ГМнин кызматкерлерин ишке кабыл алууну жана иштен бошотууну жүзөгө 
ашырат; 
• райондук билим берүү бөлүмүнө директордун орун басарын дайындоого жана 
бошотууга макулдугун берет; 
• эмгекке акы төлөо жана кызматкерлерге сыйакыларды берүү тууралуу ички жобону 
бекитет; 
• гранттерди тескөөчү болуп саналат, алыш-бериш жана финансылык документтерге 
биринчи кол тамганы коюу укугуна ээ; 
• бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча чыгымдардын сметасын бекитет, 
баланска жана чыгымдардын сметасынын аткарылышы тууралуу отчетторду бекитет жана 
кол коет; 
•  мыйзамдарга, ушул Уставга ылайык бардык органдарга, мекемелерге, ишканаларга 
№ 33 ГМти ишеним катсыз көрсөтөт, ишеним каттарды берет, № 33 ГМнин банк 
эсептерин ачат, келишимдерге жана контракттарга кол коет, № 33 ГМ мүлктүн ээсинин 
макулдугу менен гана ээликтен ажыратууга же тескөөгө боло турган № 33 ГМке ыкчам 
башкаруу укугунда тиркелген мүлктөрдөн башка мүлктөрдү тескейт; 
• каражаттардын максаттуу колдонулушун, чыгымдардын бекитилген сметасына 
ылайык № 33 ГМнин өз убагында жана толук каржылануусун контролдойт; 
• эмгекке акы төлөөнүн тартиби жөнүндө нускаманын жана эмгек паспортторун 
толтуруу боюнча комиссиянын чечимдеринин негизинде окуу жүктөмүнүн бөлүнүшүн, 
эмгек акы көлөмдөрүн аныктоону жүзөгө ашырат, кошумча акылардын түрүн жана бар 
болгон каражаттардын чегинде дем берүүчү мүнөздөгү төлөмдөрдү аныктайт; 
• мектептин педагогикалык кызматкерлеринин чыгармачылык өсүүлөрү, алардын 
окутуунун жана тарбиялоонун алдыңкы формаларын жана ыкмаларын колдонушу, 
педагогикалык эксперименттерди ишке ашыруулары  үчүн шарттарды түзөт; 
• окуучуларды кабыл алууну, бүтүрүүнү, которууну, чыгарууну жана калыбына 
келтирүүнү, материалдык-техникалык базаны өнүктүрүү жана чыңдоо, коопсуз окуу 
шарттарын түзүү боюнча иш-чараларды жүргүзүүнү жүзөгө ашырат; 
• кошумча билим берүү кызматтарын көрсөтүүнүн тартибин жана шарттарын 
аныктайт; 
• окуу-тарбия иштери боюнча орун басарлар менен биргеликте окуу-тарбия 
иштерин, билим берүүнүн сапатын жана окуучулардын жүрүм-турумун, класстан жана 
мектептен тышкаркы иштердин мазмунун жана уюштурулушун, педагогдордун 
ишмердигин контролдойт, сабактарга, окуу сабактарынын, тарбиялоо иш-чараларынын 
башка бардык түрлөрүнө катышуу жолу менен контролдойт; 
• өзүнүн функционалдык милдеттерине ылайык башка функцияларды аткарат. 
 
82. № 33 ГМнин директору ата-энелердин жана мамлекеттин, коомдун жана 
түзүүчүлөрдүн алдында Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдары, келишимдер 
(контракттар) жана ушул устав менен каралган өзүнүн функционалдык милдеттерине 
ылайык өз ишмердиги үчүн жеке жоопкерчилик тартат. 
 
83.  Директордун орун басарларынын жана башка кызмат адамдарынын ыйгарым 
укуктары директор тарабынан бул кызмат адамдарынын кызматтык милдеттер жөнүндө 



15 
 
жобосуна ылайык аныкталат.  
 
84.   № 33 ГМнин тең башкаруусунун формалары педагогикалык, илимий-методикалык, 
камкорчулук кеңештери, эмгек жамаатынын жалпы жыйыны, жалпы мектептик ата-энелер 
комитети жана окуучулардын өз алдынча башкаруусу болуп саналат.  
 
85. № 33 ГМнин тең башкаруусунун органдары (көзөмөлчүлүк кеңеш, педагогикалык 
кеңеш, илимий-методикалык кеңеш жана жалпы мектептик ата-энелер комитети) 
гимназисттин бирдиктүү формасын жана түрдүү айырмалоочу белгилерди аныкташы 
мүмкүн. 
 
86.  Камкорчулук кеңеш юридикалык макамы жок тең башкаруу органы болуп 
саналат жана КРнын “Көзөмөлчүлүк кеңеш жөнүндө” Мыйзамынын жана ушул Уставдун 
негизинде иш алып барат.    
 
87. Камкорчүлүк кеңештин негизги максаты көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын 
көтөрүүгө көмөктөшүү, № 33 ГМнин ишмердигинин ачыктуулугу, ошондой эле 
бюджеттен тышкаркы каражаттарды натыйжалуу пайдалануу болуп саналат. 
 
88. Камкорчүлүк кеңеш социалдык чөйрө же коомдук ишмердик мекемелеринде иш 
тажрыйбасы бар Кыргыз Республикасынын аракетке жөндөмдүү жарандарынан; иштиктүү 
чөйрөнүн, илимий жана билим берүү уюмдарынын, маданият жана социалдык чөйрөнүн 
мекемелеринин, бейөкмөт жана эл аралык уюмдардын, коммерциялык жана 
коммерциялык эмес уюмдардын, студенттик жана ата-энелер бирикмелеринин 
өкүлдөрүнөн түзүлөт. 
 
89. Окуу-тарбия процессин өнүктүрүү жана өркүндөтүү, мугалимдердин жана класс 
жетекчилердин кесиптик чеберчилигин жана чыгармачылык өсүүсүн жогорулатуу 
максатында № 33 ГМте № 33 МГнын директорунун төрагалыгынын алдында № 33 ГМнин 
педагогикалык кызматкерлерин бириктирген Педагогикалык кеңеш – коллегиялык орган 
иш жүргүзөт.    
 № 33 ГМнин Педагогикалык кеңешин (мындан ары – Педкеңеш) № 33 ГМнин 
бардык педагогикалык кызматкерлери түзөт. Педкеңештин компетенциясына төмөнкүлөр 
кирет: 
• мектептеги окуу-тарбия процессинин абалын, мугалимдердин кесиптик 
даярдыктарынын, № 33 ГМтеги ар бир окуучунун окуусунун, тарбиясынын жана 
өнүгүүсүнүн деңгээлин аныктоо; 
• бүтүрүүчү эмес класстардагы окуучулар үчүн орто аралык аттестацияларды 
өткөрүүнүн тартибин аныктоо; 
• 9-11-класстардын окуучуларынын жыйынтыктоочу аттестацияларын өткөрүү үчүн 
сабактардын санын аныктоо; 
• сабактар боюнча 1 академиялык карызы бар окуучуларды шарттуу түрдү кийинки 
класска которуу; 
• окуу жылынын жыйынтыгы боюнча 2 академиялык карызы бар окуучуларды 
кайталап окуу жылына калтыруу; 
• билим берүү программаларын толук көлөмдө өздөштүргөн окуучуларды кийинки 
класска которуу; 
• окуу-тарбия процессин жакшыртуу жана анын жогорку сапатын камсыз кылуу менен 
байланышкан педагогикалык көйгөйлөрдү чечүү; 
• педагогикалык кадрларды аттестацияга даярдоону жана өткөрүүну уюштуруу жана 
жүзөгө ашыруу; 
• №33  ГМнин директорунун, анын орун басарларынын отчетторун угуу, алардын 
иштерин жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүү, локалдык нормативдик актыларды 
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кароо; 
• бекитилген тарипте филиалдарды түзүү жана жоюу, алар жөнүндө Жобону 
бекитүү; 
• №33 ГМнин ишмердигин токтотуу (кайра түзүү, жоюу) менен байланышкан 
маселелерди кароо. 

№33 ГМнин педагогикалык кеңеши зарылчылыкка жараша директор тарабынан 
чакыртылып алынат.  
 
90. № 33 ГМнин илимий-методикалык кеңеши (мындан ары текстте - Методкеңеш) 
№ 33 ГМнин эң тажрыйбалуу педагогикалык кызматкерлеринен, ошондой эле билим 
берүү жаатындагы илимий кызматкерлерден жана адистерден окуу-тарбия процессин, 
педагогикалык кадрлардын методикалык окуусун методикалык жактан камсыздоону 
уюштуруу жана координациялоо үчүн түзүлөт. Методкеңеште сабактык жана башка 
бирикмелер, топтор ж.б. түзүлүшү мүмкүн. Методкеңештин компетенциясына төмөнкүлөр 
кирет: 
• № 33 ГМнин окуу-тарбия процессинин жана методикалык иштеринин 
методикалык жактан камсыз болушунун абалын аныктоо; 
• мугалимдердин чыгармачылык топторунун жана башка бирикмелеринин иштерин 
түзүү жана уюштуруу; 
• окуу-тарбия процессинин жана педагогикалык кадрлардын методикалык 
окууларын методикалык жактан камсыздоонун максаттарын жана милдеттерин түзүү; 
• педагогикалык кадрлардын квалификацияларын жогорулатуунун ыкмаларын, 
маңызын жана формаларын аныктоо; 
• педагогикалык кадрлардын методикалык окууларын пландоо, уюштуруу жана 
жөнгө салуу, алардын натыйжаларын талдоо жана баалоо; 
• мектеп жамаатынын ишмердигин жөнгө салуучу документтерди иштеп чыгуу жана 
аткаруу; 
• айрым педагогдордун отчетторун угуу, алардын иштерин жакшыртуу боюнча 
сунуштарды киргизүү; 
• кызматкерлерди жана окуучуларды сыйлыктар жана ардактуу наамдар менен 
сыйлоо, энчилүү стипендияларды, ошондой эле стипендиялардын кошумча акчаларын 
аныктоо жөнүндө сунуштарды кароо. 
 
91. № 33 ГМте коомдук уюм катары класстык жана жалпы мектептик ата-энелер 
комитеттери да иш жүргүзөт. Алар балдарды окутуу жана тарбиялоо ишинде үй-бүлө 
менен мектептин иш-аракеттерин бириктирүүгө көмөк көрсөтүшөт, социалдык жактан 
корголбогон окуучуларды аныктоого жана коргоого жардам беришет.   
 
92. Класстардагы ата-энелер комитеттери жалпы класстык ата-энелер чогулуштарында 
үч мүчөдөн кем эмес санда шайланышат. Шайланган мүчөлөр төраганы жана катчыны 
шайлашат. Жалпы класстык чогулушта жалпы мектептик ата-энелер комитетиндеги 1 
(бир) өкүл да шайланат.   
 
93. Класстык ата-энелер комитеттеринин шайланган өкүлдөрү жалпы мектептик ата-
энелер комитетин түзүшөт, алар комитеттин төрагасын, катчысын, түзүүнү зарыл деп 
эсептеген комиссиялардын төрагаларын шайлашат. Жалпы мектептик ата-энелер 
комитетинин төрагасы да Педкеңештин мүчөсү болуп саналат. 
 
94. Жалпы мектептик ата-энелер комитети: 
• түрдүү формадагы материалдык жардамдарды көрсөтүү зарыл болгон окуучулардын 
талапкерлигин талкуулашат жана тизмесин бекитишет; 
• № 33 ГМте коргоо зарылчылыгы жана аны күтүү үчүн ыктыярдуу төгүмдөрдү 
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топтоо жөнүндө чечимдерди кабыл алышат; 
• № 33 ГМнин чарбалык жана окуу-материалдык базасын чыңдоого жардам беришет; 
• мектеп жашоосунун маселелерин талкуулоо жана сунуш түрүндөгү чечимдерди 
кабыл алуу; 
• ата-энелер коомчулугун № 33 ГМнин жашоосуна, класстан тышкаркы жана 
мектептен тышкаркы иштерди уюштурууга активдүү катышууга тартуу. Мектептин ата-
энелер комитети бул функцияларды камкорчулук кеңешине жөнөтүшү мүмкүн. 
 
95. № 33 ГМде ыктыярдуу негизде окуучулардын өз алдынча башкаруу органдары 
жана окуучулардын уюмдары да түзүлүшү мүмкүн. № 33 ГМ окуучулардын 
уюмдарынын өкүлдөрүнө керектүү маалыматтарды берет жана окуучулардын 
кызыкчылыктарына тиешелүү маселелер талкууланган учурларда алардын № 33 ГМнин 
башкаруу органдарынын жыйындарына катышууларына уруксат берилет.    
 

X. Каржылоо булактары жана каражаттарды пайдалануунун тартиби 
96. № 33 ГМнин финансылык каражаттарынын негизги булактары төмөнкүлөр болуп 
саналат: 
• республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттары; 
• башка жеке жана юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары; 
• продукцияларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатуудан, ошондой эле уруксат 
берилген өз алдынча иштердин башка түрлөрүнөн алынган кирешелер; 
• ата-энелерден (алардын ордун алмаштыруучу адамдардан) кошумча акылуу кызмат 
көрсөтүүлөр үчүн алынган каражаттар; 
• эл аралык уюмдардын гранттары; 
• Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка булактар.  
 
97. № 33 ГМти мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржылоо КР жалпы 
билим берүү уюмунун тибине жараша бир окуучуга алгандагы бюджеттик каржылоонун 
минималдуу стандарттарынын негизинде жан башына эсептелген ченем боюнча жүзөгө 
ашырылат. 
 
98. № 33 ГМ өзүнүн финансылык каражаттарын өз алдынча тескейт.   Билим берүү 
уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акысын эсептөөнүн тартиби жөнүндө нускаманын 
(КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 1-июнундагы № 270 токтому) негизинде кызматкерлерге 
эмгек акынын көлөмүн аныктайт, үстөк акылардын, дем берүүчү мүнөздөгү кошумча 
жана башка төлөмдөрдүн түрлөрүн жана өлчөмүн эмгекке акы төлөөгө багытталган 
каражаттардын чегинде аныктайт, ошондой эле штаттык ырааттаманы жана кызматтык 
милдеттерди бөлүштүрүүнү аныктайт.  
 

XI. Ушул Уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду кабыл алуу 
99. Ушул Уставга өзгөртүүлөр жана толуктоолор № 33 ГМнин эмгек жамаатынын 
жалпы чогулушу менен кабыл алынат, Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү 
башкармалыгы тарабынан бекитилет жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
бекитилген тартипте катталат. 
 

XII. № ГМнин ишмердигин контролдоо 
100.  № 33 ГМнин ишмердигин контролдоо ушул Устав жана Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында аныкталган тартипте ишке ашырылат. 
 

XIII. № 33 ГМнин ишмердигин токтотуу 
101.  № 33 ГМнин ишмердиги түзүүчүлөрдүн же соттун чечими менен жоюу же кайра 
түзүү (бириктирүү, кошуу, бөлүү, ажыратуу, кайра түзүү) түрүндө токтотулушу мүмкүн. 
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102.   № 33 ГМ жоюлганда же кайра түзүлгөндө түзүүчүлөр окуу жылы аяктаганда 
окуучуларды ата-энелеринин (алардын ордун алмаштыруучу адамдардын) макулдугу 
менен башка билим берүү мекемесине которууга жоопкерчилик алышат. 
 
103.  Жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жоюу 
комиссиясы тарабынан жүргүзүлөт. 
 
104.   № 33 ГМнин ишмердигинин процессинде келип чыккан документтер “Кыргыз 
Республикасынын улуттук архивдик фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат. 
 
 
 
 
 
 
 

Директор                             А.С. Сапаралиева 
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