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l. Жалпы жобо
1.1.жобо Иимсиннин ички эмгек тартибинин эрежелерин аныктайт жана кызматкерлер

(о кут9zчул ар)ди эффекти вдyy баш каруу максаты н кездойт.
1.2.эреже Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин, Кыргыз Республикасынын ченемдик-

укуктук докуменггери н и н, инстиryггун Уставы ны н негизинде иштелип чыкты.
1.3.ИИМСнин ички эмгек тартибинин эрежеси барлык кызматкерлер (окуryучулар) учун

милдеттYY.
1.4. Иимсинин ички эмгек тартибинин эрежесин колдоню/га байланышryу маселелер

ректордун ыйгарымдуу укуктарынын чегинде чечилет.
1.5. иимсинин ички эмгек тартибинин эрежесин буrуу дисциплинардык чарirларды колдонууга

сlJIып келет.

2. Кызматкерлер (окутуучулар) менен эмгек келишимин тYзYYнYн жана бузуунун тартиби

2.1.иимсинин штатын тyзyy штаттык жадыбалга жана ваканттык орундарга карата
жyргyзyлотl

2,2,иимсиге кызматка алуу Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин жоболоруна ылайык
ишке ашырьшат;

2.3.Эмгек келишимин ryзYYдо кызматкер (окутуучу) ToMoHKy иш-кагаздарын (КР Эмгек
кодексинин 64-беренесине ылайык) корсотот:

о паспорт же башка аryулдугун тастыктаган документ;
. эмгек китепчеси:
. аскерге милдеттYYлYгYн тастыктаган документ (аскерлик билети);
о билими, квалификациясы ryуралуу документ (липлом);

2.4.иимсИИнин окутуучулук кызматына аJIынып жаткан кызматкер кошумча документтерди
корсотyyго милдеттyy:

, педагогик€L,lык ишмердYYлYктY жYргYзYYго уруксат берген кошумча диплом;. окумуштуулук дарa)касы ryуралуу диплом;. квал иф икациясы н жогорулатуу ryуралуу кубелук.
2.5. Ар бир 5 жылда окуryучулар курамы ква,чификациJIсын жогорулатуу курсунан отYп ryрууга

милдеттYY;
2.6. Кызматка zrлынган кызматкерлер (окуryучулар) менен инстиryттагы материалдык

баалуулуктарды сактоону камсыздоо боюнча атайын келишим тyзyлот;
2.7.иимсинин ректору менен кызматкердин ортосунда тyзyлгон эмгек келишиминин

шарттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында карirлган тартипте озгортyлyшy
мyмкyн. Эмгек келишимин бузуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана br..n
КОДеКСИНИН 79-80-81-82-83-88-75-"71-'71-69-беренелеринин негизинде ишке ашат.

3. Жумуш жана дем алуу убактысы

3.1. Кызматкерлер (окуryучулар) учун томондогYдой жумуш убактысы белгиленген:
о ас).lуtultuсmраmuвduк-баu,лкаруу кьlз.rylаmкер.rlер учYll: ректорат, окуу болуму, билим беруунун

сапаты белуму, эл араJIык байланыштар болуму, бухгалтерия, адистер болуму, китепкана
жана башка административдик болумдор: dуйшомбу-)tсума Kptdrlpy 3З0-17оо чейин, uшелцбu
Kpty, 900- l 200 чейин, mYшmонYy l2З0_ lзЗ0 чейин, дем ,цыш кун-эtсекtаел,rбu.

о Професорdук-окуmуучулар Kypaшbt учр;dуйulембу-эtсума крйору штаттагыларга 800-1700
чейин жана жадыбалга жараша, uuлембu Kply 800-жадыбалга жараша, myllmoHyy 12зо-

<Бекитемин>



lЗ30Чейин, дем алыш кун-эtсекurе]чlбu.Жума ичиндеги 36-сааттык жумуш кyнyндо ээлеген
кыЗматына жараша окуryучулар курамы жадыбал боюнча сабак отl"удон сырткары, ок),ry-
методикаJIык, илимий-изилдоо ж.б. иштерди аткарат. Жуйолlry же белгисиз себептер менен
ЖУМушка чыкпаган же келбей каJIган окутуучуну инстиryттун окуу белуму башка окуц}iчу
менен алмаштырышы керек.

3.2.Сабактарлын жадыбал боюнча отyлyшyн жана жекече планында корсотyлгон окуу-
методикrlJIык менен илимий-изилдоо иштеринин аткарылышы тиешелyу болумлерлун
башчылары тарабынан козомолдонот,

3.3. Кызматкерлерге (окуryучуларга) жумушка ишкердик стилдеги, таза, тыкан кийимде келyy
сунуштаJIат,

3.4. Инстиryттун кызматкерлери (окутlучулары) учун жумуш yстyндо тамактан),ryга жана башка
с}ryсундуктарды ич\ryго тыюу сzшынат. Инстиryтта атайын дем irл}у жана такмактануу yчyн
орундар уюштурулат;

4. Кызматкерлердин (окутуучуларлын) айлык маянасын чегерyy жана толоо
4.|.ИИМСИнин кызматкерлерине (окуryучуларга) айлык маянаны чегер}ry эмгек келишимин

негизинде Кыргыз Республикасынын мыЙзамдарында жана Эмгек кодексинин l 52- i 53- 1 55-
l 62-беренелеринин негизинде ишке ашат.

5. Кызматкердин негизги милдеттери жана укуктары
5. 1. Кызматкер укуктуу:

. эмгеги учун мыйзамда карtцаган миним€lJIдык чектен томон эмес олчомдегу айлык маяна
алууга;

. дем алууга;

. келтирилген зыянды калыбына келитрyyго;

. эмгектин нормаJIдуу шарттарынц зыяндуу жана коркунучтуу факторлорлон корголгон
жумуш орунуна,

5.2. Кызматкер милдеттyy:
. инстиryттун Уставын жана ушул эрежени аткарууга;
. тыкан, так жана чын дили менен иштоого;
. инститтун жетекчилигинин тапшырмаJIарын оз убагында тыкандык менен так аткар),уга;
. эмгек тартибин сактоого;
. Эмгекти коргоонун, техникаJrык коопсуздукту, ондYрYштYк санитарияны, эмгектин

гигиенаСын жана орт коопсуздугун сактоо боюнча талаптарды аткар}уга, тиешелyy
уюшryруучулук-ченемдик документ-гер, эрежелер менен корсотмолордy, байланыш жана
жекече коргоо карФкаттарын колдонууну билууге;

. жумуш ордун тазаJIыкта жана тартипте кармоого,

. институттун материа,,lдык-техникалык базасын ж.б. материаJlдык ресурстарын эффективдуу
коллонууга жана сактоого;

. Норм.цдуу иштоого тоскоолдук кылган шарттарга жана себептерге оз убагында чара
корYYго.

5.3. Профессордук-окутуучулар курамы кошумча милдеттyy:
. ОЗyнyн багыты боюнча жогорку децгээлде ок}у жана методикалык иштерди жyргyзyyго;
. окуудан сырткары убактарла сryденттер менен тарбиялык иштерди жyргyзyyго;
о илимий-методикirлык жана ан€uIитик€Lпык изилдоолордy жyргyзyyго, atлардын

наты йжа-гlары н тараryуга катыш}уга;
. оЗyнyн теоретик€tлык билимдерин, практик€1,1ык тажрыйбаларын, илимий-педагогикztJ,Iык

ишгерди жYргYзYY методторун, педагогик€l,,Iык кондYмдорYн жана чыгармачылыгын
оркyндоryyго;

. кесипке yгyттоо иштерине активдyy катышууга.

6. ИИМСИнин жетекчисинин (иш беруучунун) негизги милдеттери жана укуктары
б.1. Иш беруучу укуктуу:

о инстиryттуl{ барлык кызматкерлери (окутуучулары) yчyн милдеттyy корсотмолордy
беруугоl

. институттун кызматкерлерин (окуryучуларын) аткарган иштери боюнча сыйлоо же ж€вЕuIоо
тууралуу чечимдерди кабыл алууга;

. озгочФлонгон кызматкерлерли (окутуучуларлы) моралдык жана материiшдык жактан
сыйлоого;



, озyнyн комllетенциясынын чегинде жана Кр Эмгек кодексинин негизинде кызматкерлерге
(о кутуу чул арга) д и с ци пл и нарды к жазаларды колдонууга;

, инстиryттун Окумуштуулар кецешинин жана соци.lлдык жецилдиктерди беруy боюнча
комиссиясынын чечимдери менен белгиленген тартипте студенттерге социалдык
жецилдиктерли берууго;

6.2.Иш беруучу милдеттyy:
. и нстиТуттун кыз маткерJIери н и н (окутуучулары ны н) эмгегин уюшryр}уга;. кы,]маткерлерлин (окуryучуларлын) ден-соолугуна жана коопсуздугуна кам корyп
шартгарды тyзyyго:
, заман бап та,,tаптарды, илимдин, техниканын жана маданияттын жетишкендиктерин эске
aJryy менен адистерди сапатryу даярдоого шарттарды тyзyyго;, окуryунун жацы технологияларын колдонуу менен ок}у процессин уюшryрууга;о иНСТИЦттун ишмердYYлYгYН жакшырryУ боюнча кызматкерЛердин (окутуучуларлын)
сунуштарын кароого жана колдонууга;
, инстиТуттун жакшы иштеген кызматкерлерин (окутуучуларын) сыйлоого;
, эмгек жамаатынын сунуштарын эске iшуу менен эмгек тартибин бузгандарга чара корYYго,
эмгек дисциплинасын каryу сактоону камсыз кыл}уга;. эмгекти коргоо боюнча тиешелyy эрежелерди
техникit.Iык жактан жабдыктар менен камсыздоого,
мыйзамдарды сактоого;

сактоо менен жумуш ордуларында
эмгек жана эмгекти коргоо тууралуу

. орт коопсуздугу боюнча, эмгектин гигиенасы жана ондYрYштYк санитаршI, техникЕLчык
коопсуздук боюнча барлык талалтардын, корсотмолордYн кызматкерлер (окуrlучулар)
тарабынан уюшryрулушун жана билишин козомолдоого;

' аудиториялар менен канаалардын тазаJIыгын, жыл}улук, жарыктандыруу, шамалдат}у YчYнтиешеJIyy жаблуулар менен камсыздоOго;
r айлык толоенyн шарт.гарын жана эмгектин нормtu]арын туура колдонууну камсыздоого;, окуу Процессин тиешелyy зарыл жабдыктар жана материалдар менен камсыздоого.

7. О*уу процессин ишке ашыр}тнун тартиби
7.1.иимсиде багыттардын бекитилген ок}у пландарынын жана программаларынын негизинде

ок}у процесси 0 l -сентябрдан жана l -курстарга l 5-октябрлан башта,rат;
7,2.окуу процессинин графиги бекитилген жумушчу окуу пландарынын негизинде тyзyлyп,

атайын тактачага илинет;
7.3. Инстиryтта биР академиялЫк саат 50 мунот, 2-,4-, б-7- сабактардын ортосунда l0 муноттон

танапис, .ш эми 4-5- сабактын ортосунла З0 мунеттук танапис бар;
7,4,КочгуРоо берилгенден кийин аудиторияга сryденттердин киришине уруксат берилбейт.

сабак отyлуп жаткан барлык аудиторияларда тынчтык сактzlлышы керек.

л8- _инститтун аудиторияларында жана канааларында тартипти камсыз кыл}т
8,1,ИнстиТутта матерИалдык-техНикалыК базано' 

"unioo.o 1меЪеллерлин, ок}у жаблiIктарынын
жана каражаттарынын он аба,rда сакт€lJIышы, нормалдуу темпераryраны камсыздоо,
жарыктандыруу ж.б.) бекитилген кы:]маткерлер (окутуучулар) жана 

"n*.n"p 
жоопryу;

8,2, Аулиториядагы сабактарга керектелyyчy жаблыйр жана карa,каттар камсыздоого
тиешелyy багыттарлын жооптwлары милдеттyy;

8,3, Инстиryттун Администрациясы институгry коргоону, жабдыктар менен карzDкаттардын
сактilJlышын камсыздоого, ошондой эле окуу аудиторияларындq китепканада ж.б.
канааларда тартипти сактоону камсыздоого милдеттyy;

8,4,инстиryттун материzulдык байлыгына, ортко каршы жана санитардык абалына ректордунбуйругу менен тиешелyy жооптууларга милдеттендирилет;
8,5. Инс,гиryт,гагы аудиториялардын жана кана€цардын кошумча ачкычтары кYндYзY вахтердо,

il,,I эмИ тYнкYсYН кароолчуда болуп, кол коюу менен бери.uиши керек.

9. Жумуштагы ийгиликтери yчyн сыйлоо
9,1,институттун коомдук маданий-массалык иштерине, илимий-изилдоо иштерине активдyy

катышкандыгы жана жумуштагы озгочо жараткан ийгиликтери yчyн кызматкерлер
(окутуучулар) томонкулой моралдык жана материалдык сыйлыктuрr"пьп-aоtйланат:. алкыш;

. премияJIар;
о баа-луу белектер.



l0. Эмгек тартибин бузган кызматкерлердин (окутlучуларлын) жоопкерчилиги
10.1. КызматкерJlерге (окутуучуларга) эмгек тартибин жана эмгек келишимдеl,и талаптарды

бузгандыгы YчYн кр Эмгек кодексинде жана институттагы бекитилген жоболорлун
(эрежелерлин) негизинде дисциплинардык чара колдонулат;

10.2. Инстиry]тун жетекчилиги эмгек дисциплинасын бузгандыгы
Республикасы н ы н Эмгек кодексини н 1 46- 1 47 -беренелерин колдонот;

yчyн Кыргыз

10.3. !исLrиплинардык чараларды беруу инстиryттун ректору тарабынан жyргyзyлот;
l0.4. ЛисЦиплинардЫк чара колдоноорДон €I],tдыН инститтуН жетекечилИги кYноокордон жазуу

ирээl,и}]де тYш},нYк кат алат, бирок бу;t дисциплинардык чара корYYго тоскоолдук кылбайт;
10.5. Ар б"р эмгек r,артибин бузгандыгы YчYн б"р жолу гана дисциплинардык чара

КОЛДОНУJIУШУ МYМКYН;
10.6. flисчиплинардык чараны колдонууда кызматкердин (окутуучунун) жYрYм-ryруму, чара

КОЛДОНГОнгО чеЙинки жумушка карата мамилеси жана бузган тартибинин децгээли эске
аJlынат;

l0.7. Колдонулган дисциплинардык чара ryуралуу буйрук 3 кундук моонотте инстицi-ггун
барДык кызматкерлерине (окуryучуларга) жеткирилет. Буйрукта кандай тартип
бУЗУЛ Гандыгы н мотиви жана дисципл и нардык чаранын децгээли бел гиленет;

10.8. !ИСuиплинардык чара эгерде кызматкер (окутуучу) жыл ичиндеги моонотто кайрадан
тартип бузбаса жана жакшы жактарын корсоryп иштесе, чtлынып с€lлынат.


