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1. Жалпы жоболор
1.1. Жобо Илимиft- изилдоо медициналык-социалдык институтунун профессорлук-

окутуучулар курамынын, кызматкерлеринин жана студенттеринин чыгармачылык

активдYYJryгYн корсотYYго шарттарды TY31Y, аткарган жумушунун сапатын жакшьIртуу,

ишмердyyJlyгyндо эц Есaкшы ийгиликтерге жетишyyсyн Ntатериалдык -моралдык жактан

кызыкIIылыктарьIн кyчотyy максатын коздейт;

1.2. Нtобо Кыргыз Республикасынын мыйзамында, ИИМСИнин Уставында жана

институттун ички иш-кагаздарында каралган сыйлоону колдонуунун чегин жана тартибин

аныктайт;
1.3. Сыйлоонун тартиби ИИМСИде тyзyлгон сыЙлоо комиссиясынын жыЙынында каралып,

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин жана ушул Жобонун негизинде жyргyзyлот;

1.4. Сыйлоо комиссиясьIньIн курамына институттун окуу белумунун башчысы, кесиптик

уIомдуп мyчосy, кафедра башчылары жана жаштар комитетинин окyщ/ кирет;

1.5. Сыйлоо комиссиясьIнын ишмердyyлyry ушул Жобонун негизинде жоЕго салынат.

2. Сыйлоонун принциптери

2.1. ИИМСИнин профессордук-окутуучулар курамын, кызматкерлерин жана студенттерин

сыйлоо ToMoHKy принциптерге негизделген:

- мыйзамдуулук;
_ а.tык-айкындык;
_ озгоIIо я{еке жетишкендиктери жана сицирген эмгектери YчYн;

- жyMyIlITyH сапатын жана эффективдyyлyгyн стимулдоо.
З. Сыйлыктардьш тyрлорy

3.1. Кызматтык милдеттерин yлгyлyy аткаргандыгы, лt.ltимиЙ-усулдук жетишкендиктери,

эмгектеги новаторлугу, эмгектеги жана башка жетишкендиктери yЧyН ТоМеНКуДОй

кызыктыруучу сыйлоонун тyрлорy колдонулат:

- а./Iкыш жарьIялоо;

- премия (ак,rалай сьtйлык) 6"дry;
- баалуу белек менеII сьlйлоо;

- ардак грамота менен сьtйлоо;

- Кьtргьtз РеспублпкасьIныII наамдарьIна, медаJIдарьIIIа жаIIа rcш белrилерине корсетуY;

- бир жолу ак,tалай сьtйлоо;

- Кыргьtз РеспубликасhIньIЕ мамлеIсеттик даlгээJrдеги сьlйлыктарына, Ардак НааМДаРЬIНа

корФтYY;
4. ИИМСИнин профессордук-окугуучулар курамыII жана

кызматкерлерин сыйлоого корсотyyнyн жаIIа сыйлоонУн тарТИбИ

4.1. Алкыш жарыялоо:
- алкыш конкреттyy жетишкендиктер же институт тарабыЕан уIоштурулган иш-чараларга

активдYY катышка,{дыгы YaIYH жарыяланат;

Длкьlш жарьIяIоL \Iонqа суЕуш берууло Iомонкyлор каралат:
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- институт тарабынан белгиленген иш-чараларга конкреттyy жоопкерLIиликти алган жана

салым кошкон окутуучуларга жана кызматкерлерге тиешелyy тyзyмдyк белумдун башчысы
тарабынан жетекLIиликке сунушталат;

- алкыш ректордун буйругу менен жарыяланат;
- окутуучунун жана кызматкердиIl эмгек китепчесине жарыяланган алкыштын буйругунун

номери менен датасы жазылат.
4.2. Ардак грамота меЕен сыйлоо:

- ардак грамота менен институтта иштеген, коомдук иш-чараларга активдyy катышкан
жана онyгyшyно салым кошкон, кесиптик чыгармачылык менен эмгектен окутуучулар жана
кызматкерлер сыйланат;

- ардак грамота менен сыйлоого тиешелyy .тyзyмдyк бе"rryмлун башчысы сунушу менен

ректорго кайрылат;
- ардак грамота менен сыйлоо ректордун буйругу менен тастыкталат;
- ардак грамота менен сыйланган окутуучунун жана кызматкердин эмгек китепчесине

тиешелyy жазуу жyргyзyлот;
4.3. Баалуу белек менен сыйлоо:

- баалуу белек менен сыйлоонун тартиби алкыш жарыялоонун тартибине окшош;
- баалуу белектин Typy ректор тарабынан белунген каражаттын эсебин эске алуу

аныкталат;
- баалуу белек менен сыйлоо бир эле учурда алкыш жарыялоо менен коштолушу MyMKyH;

4.4. Бир жолу акчалай сыйлоо:
- бир жолу ак.lалай сыйлоо окутуучулардыЕ жана кызматкерлердин материалдык

кызыкчылыктарын колдоо максатында жыл жыйынтыгы же календарлык жылда кызматтык
милдетерин эц жогорку децгээлде аткаргандыгы учун берилет;

- бир жолу берилуучу акчалай сыйлыктын олчомy окутуучу же кызматкер тарабынан
тапшырмаларды аткаруудагы конкретцy салымы yчyн белгиленет;

- бир жолу берилуучу акчалай сыйлыкка институттун барлык окутуг{улары жана
кызматкерлери укуктуу.

Ак,rалай cblйllbtk берилбейr
- убактылуу иштеген кызматкерлерге жана окутуучуларга;
- баланы кароо боюнча оргyyдо жyргон кызматкерлерге жана окутуучуларга;
- сыноо MooHoTY менен ишке алынган кызматкерлер менен окутуучуларга;
- сыйлык бериле турган жыл ичинде дисциплинардык жаза алган кызматкерлерге жана

окутуучуларга.
4.5. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарга жана Арлак наамдарга сунуштоо:

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары мамлекет алдында эмгек сицирген,
кайрымдуулук ишмердyyлyгy, атуулдардын укуктары менен жашоосун, ден-соолугун коргоодо,
тарбиялоодо, билим беруудо, илимдеги корyнyктyy эмгектерин сыйлоонун жогорку формасы
болуп эсептелет;

- Кыргыз Республикасынын малекеттик сыйлыктары болуп: ордендер, медалдар, тош
белгилер, ИИМСИге илим багытында, материалдык техникалык базаны чыцдоого кошкон
салымы учун Арлак наамдар эсептелет;
4.6. Институттун ректору тарабьшан мамлекеттик сыйлыктарга корсотуy сунушу атаЙьш

Кыргыз РеспубликасыныЕ Билим беруу жана илим миIIистрлигинин 2018-жылдын 12-

февралындагы J$157r/1 буйругу менен бекитилген Js 2-3-6-7 тиркемелерине ылайык
толтурулат;
4.7. Мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгон кызматкер менен окутуучулар Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жецилдиктерге ээ болушат;
4.8. Мамлекеттик сыйлыктарды беруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Билим 6"руу
жана илим министрлигинин 2018-жылдын 12-февралындагы Js157r/1 буйругу менен

бекитилген жобонун негизинде аныкталат.



5. Материалдык жана моралдык сыйлоолорду жyргyзyy
боюrтча }кетекчиликтиII компетепциялары

5.1. Материалдык жана моралдык съlйлоого карФryyдо жетекqилIIктин компетеIIцияJIарьI
rcмонкудой:
- Ректор толук коломдо Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде, ИИМСИнин

Уставында эмгек келишиминде жана ушул Жобонун негизинде сыйлоонун чегин аныктоо

укугуна ээ;
- kзумдук белtумлун башчыларьt жогорку жетек.Iиликке rcмонку сьlйльптарга сунуштоо

укугуна ээ:
- институттун Арлак грамотасына;
-институттун ардактуу наамдарына;
- Кыргыз Республикасынын ардак наамдарына, мамлекеттик сыйлыктарына;
- баалуу белектер менен сыйлоого;
-жетекчилик тарабынан берилген дисциплинарлык жазаны MooHoTyHoH мурда жоюу
боюнча.

6. ИИМСИнин сыйлоо комиссиясынын ишмердyyлyгy
6.1. ИИМСИни сыйлоо комиссиясынын ишмердyyлyгyно томонкyлор кирет:

- материалдык жана моралдык сыйлыктарга тyзyмдyк болумдерден берилген сунуштарды
карайт;

- ректорго сыйлоо комиссиясынын чечимин токтомдорун лаярлайт;
- кызматкерге же окутуучуга оз убагьшда жарыяланган (же берилген) сыйлык тууралуу
маалыматтарды жеткирбеген тyзyмдyк белумлун башчысынын дисциплинардык
жоопкерчилигин аньктайт ;

- кызматкерлерге жана окутуучуларга берилген сыйлыктардын алардын эмгек китепчесине
жазылышын жана ал боюнча адистер белумунун жyргyзгон ишин кеземолдойт;

- кызматкерлерге жана окутуучуларга берилген сыйлыктардын маалыматын топтойт;
- кызматкерлерди жана окутуучуларды сыйлоого байланышкан маселелер жана башка

суроолор ректор менен тyзyм башчыларынын буйруктары жана буйрутмалары аркылуу
жонго салынышын козомолдейт;

В.2. Институттун барлык тyзyмдyк болумлерунун кызматкерлери жана профессорлук-
окутуучулар курамы ушул жобо менен таанышып, колдонууга милдеттyy;

7. Стулеrrгтерди сыйлоонун тартиби
7.1. Стуленттерди сыйлоонун формалары:

- студепттерди сыйлоо - бул аларды окуу, илпмий, спорттук жана коомдук иш-чараларга
активдyy катышуусуtrа багытталган системалуу иш-чара катары тyшyнyy керек;

- студенттерли сыйлоонун томонку формаларьI каралган:
- оозеки алкыш жарыялоо;
-6уйрук же буйрутма менен алкыш жарыялоо;
-студенттин ата-энесине, окуган мектебинин директоруна, иш беруучуге жазылган

ыраазчьlлык кат
- Арлак грамота, диплом менен сыйлоо;
- баалуу белек меЕен сыйлоо.

7.2. Сыйлоо тууралуу сунушту ректор, кураторлор, жаштар комитети, тиешелyy кафедра
башчылары бере алат;

7.3. Берилген сыйлоо тууралуу сунуш ИИМСИнин сыйлоо комиссиясы тарабынан каралып,
чечимип инстLrтуттун ректоруна багыттайт;

7.4. Стуленттерди сырiлоонун негизи болуп томонкyлор эсептелет:
-окуудагы жетишкендиктери (эц жакшы жана жакшы жетишкендиги);
- институтта илимий-изиJIдоо иштерин активдyy жyргyзгондyгy;
-институттун маданий-спорттук иш-LIараларга, студенттик конференчияларга, волонтерлук

кыймылдарга, КВНге, конкурстарга, атуулдук-патриоттук кыЙмылдарга, коргозмолорго,
олимпиадаларга, концерттерге активдIy катышкандыгы;
-командалык жетишкендиктер болгондо команданьIн ар 6rр мyчосyно озyнаIо СЫйЛЫК

тапшыпылат.
7.5. ( лоо тууралуу сунуштардьI томонкyлер берет:



- оозеIсII алкьIIII жарьIялоо тууралуу - жаштар комитети, куратор, тиешеJц.Y кафедра
башчылар, жооптуулар;
-жазуу ирээтинде аJIкьIшты буйрук же буйрутма ryрyпдо жарьIялоо TyypaJrJ)/ - ректор,
тиешелуy кафелра баш.rылар, жооптуулар;
- ата-энеJIерге, окуган мекrебипин директоруна, иш беруучуллорlо bIpaaзbItlbIJIhIK кат
тууралуу - ректор, тиешелyy кафедра башчылар, жооптуулар;


