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Көйгөйдү сыпаттоо

 ЖМБА-иш-чараларында
окуучуларга коомдук иш
аракеттерди өткөргөнгө
А.Парпиев атындагы орто
мектебинде шарттардын
жоктугу аныкталды.

 Көпчүлүк учурда коомдук
иш чараларды өткөрүүдө
столдорду жана
отургучтарды окуучулар
алып келүүгө мажбур
болушчу, окуу процесске
терс таасирин тийгизчи,
1033 окучуларга жана 68
мугалимге
ыңгайсыздыктарды
жаратчу.
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Кантип көйгөйдү чечтик?
 Ата-энелердин «Өнүгүү» камкордук кеңеши мүчөлөрү, 
мектептин мугалимдер жамааты, «Личность» коомдук 
бирикмеси, айыл активдери  менен жыйын өткөрүштү.

 Чогулуш маалында спорт залды жыйындар залына 
айландыруу демилгеси көтөрүлдү.

 Мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн марафону уюштурулду

 Айылдын таасирлүү адамдарына, аксакалдарга, ата-
энелерге кайрылуулар берилди

Кантип көйгөйдү чечтик?

 Жергиликтүү ишкерлер зарыл болгон жабдуулар менен 
камсыз кылды

 Мектептин мурдагы бүтүрүүчүсү залдын дизайнын 
даярдап берди

 Айыл өкмөтүнүн кызматкерлери зал үчүн адистерди 
табууга жардам көрсөтүштү

 Жергиликтүү бийлик чакан чогулуштар маалында калк 
арасында түшүндүрүү иштерин жүргүздү

 ЖӨБ органдар курулуш материалдарын ташып 
жеткирүүгө машинелерга май куюп берди
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Кантип көйгөйдү чечтик?

 Демилгени ишке ашырууда ишкерлердин 
курулуш товарларына кеткен чыгымы 254 000 
сомду түздү. 

 Жаштар ремонт иштерине өз ыктыяры менен 
жардам берип, эмгек салымын кошту. 

 Жергиликтүү эмерек жасаган ишкерлер 150 000 
сомго отургучтарды жасап берсе, кийим 
тигүүчүлөр 36 00 сомдук пардаларды тигип 
беришти.

 Финансылык жардам “Өнүгүү” ата-энелер 
фондунан түштү.

Эмне үчүн бул тажрыйбаны ийгиликтүү
деп ойлойбуз?

 Окуучулардын иш-чаралары үчүн  ыңгайлуу, мыкты 
шарттардын түзүлгөнү 

 Мектеп менен жамааттын ортосундагы байланыш 
бекемделип, элдин ЖӨБ органдарына болгон 
ишеними жогорулады

 Коомчулук өздөрүнүн күчүнө дагы ишенич пайда 
болду

 Мындай тажрыйба аркылуу айылдагы кичине 
көйгөйлөрдү чечсе болот.
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Байге фондун пайдалануу
 Мектепке жаны спорт зал курулуп, ушул жылы пайдаланууга

берилди, азыркы учурда дене тарбия сабактары өтүлүп жатат.

 Спорт инвентарлары алып келинсе, дене тарбия сабактарын
сапатын жогорулатуу менен окуучулардын ден соолугун
чындоого максат кылып жатабыз.

 Курстарды, ийримдерди ачууда биз айылдагы мектептин жаш
мугалимдерин тартууга же айыл ичинде жогору билимдүү
адистерди тартуу менен жүргүзөбүз.

 Мугалимдердин жумушун жеңилдетүү жана окуучулардын
ден- соолугуна кам көрүү максатында, заманбап спорт
инвентарлары менен камсыз кылабыз.
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ЧОҢ РАХМАТ!


