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l. Жалпы жобо
1,1,жобо Иимсиннин ички эмгек тартибинин эрежелерин аныктайт жана кызматкерлер

(окутуучуЛар)ди эффекти вдYY баш каруу м а ксаты н козде йт.
1,2, Эреже Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин, Кыргыз Реогryбликасынын ченемдик-

укуктук документтерини н, и нстиryттун Уставынын негизинде иштелип чыкты.
1,3,ИИМСНин ичкИ эмгеК тартибинин эрежеси барлык кызматкерлер (окутуучулар) учунмилдеттYY.
1,4, Иимсинин ички эмгек тартибинин эрежесин колдонууга байланыштlу маселелер

ректордун ыйгарымдуу укуктарынын чегинде чечилет.
1,5,иимсинин ички эмгек тартибинин эрежесин буrуу дисциплинардык чараларды колдонууга

,цып келет.

2, Кызматкерлер (окутlучулар) менен эмгек келишимин тYзYYнYн жана бузуунун тартибп

2.|.иимсинин штатын тyзyy штаттык жадыбалга жана ваканттык орундарга карата
ЖYРГYЗYЛФТ:

2.2.иимсиге кызматка алуу Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин жоболоруна ылайык
ишке ашырылат,

2,3, Эмгек келишимин тYзYYдо кызматкер (окутуучу) ToMoHKy иш-кагаздарын (КР Эмгек
кодексинин 64-беренесине ылайык) корсотет:. паспорт же башка атуулдуryн тастыктаган документ;. эмгек китепчеси;

, аскерге милдеттYYлYгYн тастыктаган документ (аскерлик билети);. билими, квалификациясы туур.rлуу документ (диплом);
2,4,иимсИИнин окутуучулук кызматына €Lпынып жаткан кызматкер кошумча документтерди

корсотyyго милдеттyy:

' педагогикrlJIык ишмердYYлYктY жYргYз}ryго уруксат берген кошумча диплом;. окумуштуулук дарa)касы ryуралуу диплом;
о квалификациясын жогорулат}у тууралуу куболук.

2.5. Ар бир 5 жылла окутуучулар курамы квалификациясын жогорулаryу курсунан отYп тур}уга
милдеттYY;

2,6, Кызмаr,ка ,Lлынган кызматкерлер (окутуучулар) менен инстиryттагы материirлдык
баалуулуктарды сактоону камсыздоо боюнча атайiн келишим ryзyлот;2,7,иимсинин ректору менен кызматкердин ортооунда тyзyлгон эмгек келишиминин
шарттары Кыргыз Ресгryбликасынын мыйзамдарында каралган тартипте озгортyлyшy
MYMKYH. Эмгек келишимин бузуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Эмгек
КОДеКСИНИН 79-80-81-82-83-88-15-'l1-77-69-беренелеринин негизинде ишке ашат.

3. Жумуш жана дем алуу убактысы

3.1. Кызматкерлер (окутуучулар) учун томондогyдей жумуш убактысы белгиленген:
о аdлluнuсmраmuвduк-башкаруу кьlз.\4аmкерлер YчI4l;ректорат, окуу болумУ, билим беруунун

сапаты болуму, эл аралык байланыштар белуму, бухгалтерия, адистеь duryry, китепкана
жана башка административдик белумдор: dуйuлол,tбу-эtсулli Ky,ttdopy 8зЬ_|700 чейин, uulембu
куну 900-|200 чейин, mуапmоIryy 12ЗО_ 13ЗО 
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о Просhесорdук-окуmуvчу.lар liyparylbt учрt:dу,йuломбу-эtсулlа крйору штаттагыларга 800-1700
чейиН жана жадЫбалга жараша, uше.uбч Kyrly 800-жадыбалга *Ърчru, mуulЙоltуу |2ЗО_



13ЗOчейин, дем ilJlыш кYн)ltекulе.lл,Iбu. Жума ичиндеги 36-сааттык жумуш кYнYндо ээлеген
кызматына жараша окуryучулар курамы жадыбал боюнча сабак отуулон сырткары, окуу-
методик€lлык, илимий-изилдоо ж.б. иштерди аткарат. Жуйелlry же белгисиз себептер менен
жумушка чыкпаган же келбей кrцган окутуучуну институттун ок}у белуму башка окутуучу
менен алмаштырышы керек.

3.2. Сабактардын жадыбал боюнча отYлYшYн жана
методикrlJIык менен илимий-изилдоо иштеринин
башчылары тарабынан козомолдонот;

жекече планында корсотyлгон окуу-
аткарылышы тиешелyу болумлорлун

3.3. Кызматкерлерге (окуryучуларга) жумушка ишкердик стилдеги, таза, тыкан кийимде келYY
сунушталат;

3.4. Институl-гун кызматкерЛери (окуryУчулары) YчYн жумуш YстYндо тамактан}уга жана башка
суусундуктарды ичYYго тыюу с€UIынат. Инстиryтта атайын дем tшуу жана такмактан}ry YчYнорундар ук)штуруJ|ат;

4. Кызматкерлердпн (окутуучуларлын) айлык маянасын чегерyy жана толоо
4,1.иимсинин кызма-ткерлерине (окуryучуларга) айлык маянаны чегерyy эмгек келишимин

негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Эмгек под.*.rпrп l 52- l 5з- 1 55-
l 62-беренелеринин негизинде ишке ашат.

5. Кызматкердиннегизги
5. 1. Кызматкер укуктуу:

милдеттери жана укуктары

, эмгеги учун мыйзамда каралаган минимaLлдык чектен томон эмес олчомдегу айлык маяна
алууга;

. дем алууга;

. келтирилген зыянды калыбына келитр!ryго;
, эмгектин норм,lJlд}у шарттарына, зыяндуу жана корку}ryчryу факторлорлон корголгон

жумуш орунуна.
5.2. Кызматкер милдеттyy:

. инстиryт-гун Уставын жана ушул эрежени аткар}уга;

. тыкан, так жана чын дили менен иштоого;

. инститтун жетекчилигинин тапшырмаларын оз убагында тыкандык менен так аткар}уга;

. эмгек тартибин сактоого;

. эмгекти коргоонун, техникалык коопсуздукry, ондYрYштYк санитариJIны, эмгектин
гигиенасын жана орт коопсуздугун сактоо боюнча талаптарды аткарууга, тиешелyy
уюштуруучулук-ченемдик документтер, эрежелер менен корсотмолорду, байланыш жана
жекече коргоо карiDкаттары н колдон),ryну бил ууге;

. жумуш ордун тазалыкта жана тартипте кармоого;
, институттун материалдык-техникалык базасын ж.б. материilJlдык ресурстарын эффективлуу

колдонууга жана сактоого]
. нормалдуу иштоого тоскоолдук кылган шарттарга жана себептерге оз убагында чара

корYYго.
5.3. Профессордук-окутуучулар курамы кошумча милдеlтYY:. озYнYн багыты боюнча жогорку децгээлде ОК)0/ жана методикалык иштерди жYрryзYYго;, окуудан сырткары убактарла сryденттер менен тарбиялык иштерди жyргyзyyго;

о илимий-методик€цык жана аналитик€lлык изилдоолордy жyргyзyyго, алардын
натыйжаларын,гараryуга катышууга;

, озYнYн теоретикалык билимдерин, практикrLпык тажрыйбаларын, илимий-педагогик€L,Iык
иштерди жyргyзyy методторун, педагогик€шык кондyмдорyн жана чыгармачылыгын
оркyндоryyго;

. кесипке yгyттоо иштерине активдyy катышууга,

6. Иимсинин жетекчисинин (иш беруучунун) негизги милдеттерп жана укуктары
6.1. Иш беруучу укуктуу:

о инстиryттун барлык кызматкерлери (окуryучулары) yчyн милдеттyy керсотмолордy
берууго;

, институт,гун кызматкерлерин (окуryучуларын) аткарган иштери боюнча сыйлоо же жазiцоо
ryуралуу чечимдерди кабыл алууга;

, озгочолонгоН кызматкерЛерли (окуryучуларлы) мораJIдык жана матери{rлдык жактан
сыйлоого;



. озyнyн компетенциясынын чегинде жана Кр Эмгек кодексинин негизинде кызматкерлерге
(окуryучуларга) лисчи пл инарды к жазаларды колдонууга;

о инстиryттун Окумушryулар кецешинин жана соци€rлдык жецилдиктерди беруу боюнча
комиссиясынын чечимдери менен белгиленген тартипте студенттерге социirлдык
жецилдиктерли берууго;

6.2.Иш беруучу милдеттyy:
. институттун кызматкерлеринин (окутуучуларынын) эмгегин уюштур}уга;. кызматкерлердин (окуryучуларлын) ден-соолугуна жана коопсуздугуна кам корyп
шарттарды тyзyyго;
. заман бал та,rаптарды, илимдин, техниканын жана маданияттын жетишкендиктерин эске
irлуу менен адистерди сапатT у даярдоого шарт.гарды тyзyyго;
. окутуунун жацы технологияларын колдон}у менен окуу процессин уюштурууга;о инСТиЦттун ишмердYYлYгYН жакшыртуУ боюнча кызматкерлердин (окугуучуларлын)
сунуштарын кароого жана колдонууга;. инсТиТу]тун жакшы иштеген кызматкерлерин (окуryучуларын) сыйлоого;
. эмгек жамаатынын сунуштарын эске алуу менен эмгек тартибин бузгандарга чара корyyго,
эмгек дисциплинасын каryу сактоону камсыз кыл}уга;
. эмгекти коргоо боюнча тиешелyy эрежелерди сактоо менен жумуш ордуларында
техник€ulык жактан жабдыктар менен камсыздоого, эмгек жана эмгекти коргоо тууралуу
мыйзамдарды сактоого;
. орт коопсуздугу боюнча, эмгектин гигиенасы жана ондyрyштyк аанитария, техникrшык
коопсуздук боюнча барлык т€rлаптардын, корсотмолордYн кызматкерлер (окутуучулар)
тарабынан уюштурулушун жана билишин козомолдоого;
. аудиториялар менен канаалардын таз€Lпыгын, жыJIуулук, жарыктандыр}у, шамалдатуу YчYн
тиешелyy жаблуулар менен камсыздоого;
о айлык толоонYн шарттарын жана эмгектин нормаларын туура колдоFIууну камсыздоого;
. ОКУУ ПРОЦеССИН ТИеШеЛYY ЗаРыл жабдыктар жана материалдар менен камсыздоого.

7, Окуу процессин ишке ашьrруунун тартиби
7.1,иимсиле багыттардын бекитилген ок}у пландарынын жана программаJIарынын негизинде

окуу процесси 0 l -сентябрдан жана l -курстарга l 5-октябрлан башталат;
7.2.окуу процессинин графиги бекитилген жумушчу окуу пландарынын негизинде тyзyлyп,

атайын тактачага илинет;
7.3.ИнстиТутта биР академиялык саат 50 мунот, 2-,4-,6-7- сабактардын ортосунда 10 мунеттон

танапис, €lJI эми 4-5- сабактын ортосунла 30 муноттук танапис бар;
7.4.Копгуроо берилгенден кийин аудиторияГа сryденттердин киришине уруксат берилбейт.

сабак отyлуп жаткан бардык аудиторияларда тынчтык сакталышы керек.

8. Инститтун аудиторияларында жана канааларында тартипти камсыз кылJ.у
8.1. Инстиryтта материалдык-техника.лык базаны сактоого (мебелдерлин, окуу жабдыктарынын

жана каражаттарынын он абалда сактiLпышы, нормалдуу температураны камсыздоо,
ЖаРЫКТаНДыРУу ж.б.) бекитилген кызматкерлер (окутуучулар) жана июкенер жоопт)у;

8.2.Аулиториядагы сабактарга керектелyyчy жабдыктар жана карarкаттар камсыздоого
тиешелyy багыттарды н жоопryулары милдеттyy ;

8.3.Институlтун Администрациясы инстиryт коргоону, жабдыктар менен карiuкаттардын
сактzulышын камсыздоого, ошондой эле окуу аудиторияларында, китепканада ж.б.
канаiш арда тарти пти сактоо ну кам с ы :]доо го м илдеl-гYY ;

8.4.институттун материалдык байлыгына, ортко каршы жана санитардык абалына ректордун
буй ругу менен тиешел yy жооптууларга м илдеттендирилет;

8.5.институттагы аудиториялардын жана канаалардын кошумча ачкычтары кyндyзy вахтердо,
.Lл эми TyHKycyн кароолчуда болуп, кол коюу менен берилиши керек.

9. Жумуштагы ийгиликтери yчyн сыйлоо
9.1. Инстиryттун коомдук маданий-массaulык иштерине, илимий-изилдоо иштерине активдyy

катышкандыгы жана жумуштагы озгочо жараткан ийгиликтери yчyн кызматкерлер
(ОКУryУЧУлаР) темонкулей моралдык жана материалдык сыйлыктар менен сыйланат:

. €lJIкышl

. премиялар;
о баалуу белектер.



1 0. Эмгек тартибин бузган кызматкерлердин (окутуучуларлын) жоопкерчилиги
10,1, Кызматкерлерге (окуryучуларга) эмгЬк ,uрr"б"п-*ъru .*..* келишимдеги тzчIаптарды

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

|0.2. Институттун жетекчилиги эмгек дисциплинасын бузгандыгы YчYн Кыргыз
Республикасынын Эмгек кодексинин 146-1 47 -6еренелерин колдонот;

l0.3. !исчиплинардык чараларды берц институт.ryн ректору тарабынан жYргYзYлот;
10,4, !исuиплинардЫк чара колдоноорДон i.',lдыН инститтуН жетекечилИги кYноокордон жiв}у

ирээтинде тYшYнYк кат iUIaT, бирок бУл дисциплинардык чара корYYго тоскоолдук кылбайi;l0.5. АР б"Р эмгеК тартибиН бузгандыгы YчYн б"р жолу гана дисциплинардык чара
КОЛДОНУЛУШУ MYMKYH;

10.6. !исчиплинардык чараны колдон}уда
колдонгонго чейинки жумушка карата
€Llынат;

10.7. Колдонулган дисциплинардык чара TyypaJ]yy буйрук 3 кундук моонотт0 институт.ryнбарлык кы:]ма'керлерине (окутуучуларга) *.in"p"n.T. 
- 
Буйрукта кандай тартип

бузу,t ганды гы н м оти в и жана дисци пл и нарды к чаран ы н децгээл" bani"nan"r;
l0.8. flисuиплинардык чара эгерде кызматкер (окутуучу) жыл ичиндеги моонотто кайрадан

тартиrI бузбаса жана жакшы жактарын корсотyп иштесе, чцынып с€шынат.

кызматкердин (окутlучунун) жYрYм-туруму, чара
мамилеси жана бузган тартибинин децгээли эске


