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1. 31 - август - Кыргыз 
Республикасыпын 
Эгемендуулук кунуне карата 
областтык жана шаардык иш- 
чараларга катышуу.

2019-ж. 31.08. ГЭК, ЭАКТК. ЭАМК, 
ЭАКТЛ директорлору, 
кундузгу белумдегу окуу 
тайпаларынын 
кураторлору. Кабыл алуу 
комиссиясынын жооптуу 
катчысы.

2019-ж. 15.08. на 1-курс 
жана жогорку курс 
студенттеринен 
катышуучуларды алдын 
ата даярдоо (лицей 
окуучулары м/н).

Жарандык тарбия 
жана мекенчилдикти 
тарбиялоо боюнча 
иш-чаралар.

“Жашасын эгемендуу 
Кыргызстан! " мазмунундагы 
жазууну окуу жайдын башкы 
имаратынын алдына чыгаруу.

2019-ж. 31.08. (Зкуудан сырткары иштер. 
мамдекеттик тил жана 
коомчулук менен 
байланыштар боюнча 
проректор, сту денттик 
шаарчанын коменданты.

Жазуу 2019-ж. 26.08. 
чейин даярдалсын.

Жарандык тарбия 
жана мекенчилдикти 
тарбиялоо боюнча 
иш-чаралар.

“Жаны окуу жылыцыадар 
менен куттуктанбыз!”
мазмунундагы жазууну окуу 
жайдын башкы имаратынын 
алдына чыгаруу. Жаны 2019-2020- 
окуу жылынын урматына 
салтанаттуу чо! улушту еткеруу.

2019-ж. 1.09. ГЭК, ЭАКТК. ЭАМК. 
ЭАКТЛ дирек! орлору. 
кундузгу белумдегу окуу 
тайпаларынын 
кураторлору.

Аудио-музыкалдык
аппаратураны, май рам ды к
обон-ырларды,
ку пу ктоолорду алдын ата
даярдоо.

Уюштуруу И1И- 
чарасы.

4.

1

1-курстун студенттери учун 2019-ж. 1.09. 
ЭАУнун ички эрежелери боюнча 
чогулуштарды откеруу: окуу 
жараяны. журуш-туруш тартиби.

ГЭКтин дирек тору .орун 
басарлары жана окуу 
тайпаларынын 
кураторлору. ет уденттик

1 -курстагы окуу 
тайпаларынын 
кураторлору алдын ала 
дайындалсын.

УюШТуруу И III-
чарасы.



жайдын башкы имаратынын 
атдына чыгаруу. Жаны 2019-2020- 
окуу жылынын урматына 
салтанаттуу чогулушту еткеруу.

байланыштар боюнча 
проректор. Маданий- 
эстетикалык борбордун 
директору, кафедралардын 
башчылары, Каттоо 
кенсеси. ЭАКТИ, ГЭК. 
ЭАКТК, ЭАМК, ЭАКТЛ 
директорлору, кундузгу 
белумдегу окуу 
тайпаларынын 
кураторлору.

куттуктоолорду апдын ала 
даярдоо.

4. 1 -курстун студенттери учун 
ЭАУнун ички эрежелери боюнча 
чогулуштарды еткеруу: окуу 
жараяны, журуш-туруш тартиби. 
жатаканага жайгашуу, окуу акысы, 
кураторлор менен таанышуу ж.у.с. 
маселелер боюнча.

2019-ж. 1.09. ГЭКтин директору.орун 
басарлары жана окуу 
тайпаларынын 
кураторлору,студенттик 
шаарчанын коменданты.

1-курстагы окуу 
тайпаларынын 
кураторлору алдын ала 
дайындалсын.

Уюштуруу иш- 
чарасы.

5. Окуу жайдын ички жана жанаша 
аймактарында ишембиликтерди 
еткеруу.

2019-ж. 17-24.09. Кесиптик кошуундун 
терагасы. кафедралардын 
башчылары. ГЭК 
дирекциясы.окуу 
тайпаларынын 
кураторлору,студенттик 
шаарчанын директору.

Ишембилик еткерулуучу 
аймактар. куну-сааты 
алдын ала аныкталсын.

Эмгектик жана 
эколотиялык тарбия 
боюнча иш-чаралар.

6. 20-сентябрь -  Ишкерлер кунун
белгилее.

2019-ж. 19-20.09. ЭАУнун бухгалтердик эсеп. 
талдоо жана кеземел 
кафедрасы. ГЭКтин эсеп- 
каржы сабактар кафедрасы.

Жаштарды ишкердик 
аракеттерге ундее 
мазмунунда еткерулсун. 
Жаштар менен 
жолугушууга ийгиликке 
жетишкен ишкерлер 
чакырылсын.

Эмгектик жана 
кесиптик тарбия 
боюнча иш-чаралар.

7. 23-сентябрь -  Мамлекеттик 
(кыргыз) тил кунун белгилее (КР

2019-ж. 23.09. Мамлекеттик, расмий жана 
чет тилдеринин кафедра

Майрамдык маанайда, 
тарыхый окуяларды

Жарандык тарбия 
жана мекенчилдикти



Мамлекеттик тил женунде 
мыйзамынын кабыл алынышынын 
30 жылдыгын белгилее).

башчысы, ГЭКтин жалпы 
билим беруучу сабактар 
кафедрасынын башчысы, 
Маданий-эстетикалык 
борбор, Жаштар иштери 
боюнча комитет.

сахналаштыруу. кыргыз 
улуттук каада-салттарын. 
ыр-бийлерин, фольклорун 
керсетуу менен 
еткерулсун.

тарбиялоо боюнча 
иш-чаралар.

8. ЭАУнун студенттери арасында 
студенттик езун-езу башкаруу 
уюмдарын тузуу боюнча жалпы 
чогулушту еткеруу: студенттик 
парламент, жатакана кецеши, 
омбудсмен ж.у. с. масеяелер.

2019-ж. 20.09. Жаштар иштери боюнча 
комитеттин терагасы, 
жатакана тарбиячылары.

Бул маселелер 
студенттердин лидерлери 
жана активисттери менен 
алдын ала
макулдашылсын. Ар бир 
окуу тайпасынын 
д е л е гаттары н ын 
женетулушу каралсын.

Уюштуруу иш- 
чарасы.

9. Кезектеги спорттук мелдештерге 
даярдыкты камсыздоо. окуу 
жайдын курама командаларына 
спортсмендерди тандоо 
максатында спорт турлеру боюнча 
кузгу мелдештерди еткеруу.

2019-ж. 25-29.09. Дене тарбия жана спорт 
кафедрасы.

Студенттер арасында 
спорттук мелдештерди 
еткеруу. Мелдештер 
тартиби жана сыйлыктар 
маселеси алдын ала 
каралсын.

Дене тарбия жана 
спортту, сергек 
жашоо ынгайын 
угуттее. жайылтуу. 
экологиялык тарбия 
боюнча иш-чаралар.

10. Кыргыз Республикасынын 
Мугалимдер жана билим беруу 
кызматксрлеринин кунун
белгилее.

2019-ж. 04.10. Кесиптик кошуундун 
терагасы, педагогика жана 
окутуу усулуяты 
кафедрасы, Маданий- 
эстетикалык борбор, 
кадрлар б ел уму.

Концерттик программасы 
менен салтанаттуу 
чогулуш еткерулсун. 
Областтык, шаардык 
сыйлыктарга татыктуулар 
тизмеси алдын ала 
такталсын.

Жарандык тарбия 
жана мекенчилдикти 
тарбиялоо боюнча 
иш-чаралар.

11. 1 -курстагыларга “Студент1' 
наамын ыйгаруу салтанатын 
еткеруу.

2019-ж. 10.10. Окуудан сырткары иштер. 
мамлекеттик тил жана 
коомчулук менен 
байланыштар боюнча 
проректор, кафедралардын 
башчылары, Каттоо 
кенсеси, ЭАКТИ, ГЭК, 
ЭАКТК. ЭАМК

Программада теменкулер 
каралсын:
- салтанаттуу ант беруу 
аземи;
- концерт (ырлар, бийлер, 
керкем окуу);
- тамашакейлер жана 
амалкейлер (КВН)

Массалык маданий- 
кенул ачуу иш- 
чарасы.



ди ре кторл о ру. к ун ду зту 
белумдегу окуу 
тайпаларынын 
кураторлору, Маданий- 
эстетикалык борбор, 
Жаштар иштери боюнча 
комитет.

оюндары ж.у.с.

12. Окуу жайдын ички жана жанаша 
аймакгарында ишембиликтерди 
еткеруу.

2019-ж. ноябрь 
ичи

Чарба белуму, Кесиптик 
кошуундун терагасы. ГЭК 
дирекциясы жана 
кураторлору.

Ишембилик еткерулуучу 
аймактар. куну-сааты 
алдын ала аныкталсын.

Эмгектик жана 
экологиялык тарбия 
боюнча иш-чаралар.

13. 1-ноябрь -  Кыргыз 
Республикасынын Милиция 
кызматкерлеринин кунун 
белгилее. Студенттер арасында 
кылмыштуулуктун алдын алуу, 
укуктук тарбия беруу учун 
ИИМдин областтык. шаардык 
баш карм алыктарынын 
кызматкерлери менен 
жолугушууларды еткеруу.

2019-ж. 1.1 1. Юриспруденция
кафедрасы.

ИИМдин областтык, 
шаардык
башкармалыктары менен 
алдын ала макулдашуу 
менен
(эстеликке чикан 
белектер бершиши эске 
алынсын).

Укуктук тарбия 
боюнча иш-чаралар.

14. 17-ноябрь -  С гуденттердин эл 
аралык кунун белгилее.

2019-ж. 17.11. Жаштар иштери боюнча 
комитет. Маданий- 
эстетикалык борбор.

Жалал-Абад шаардык 
мэриясынын Жаштар 
иштери боюнча 
комитетинин керсетмесу 
боюнча.

Массалык маданий- 
кенул ачуу иш- 
чарасы.

15. 1-декабрь -  СПИД менен 
курошуунун буткул дуйнолук 
кунуно карата адистештирилген 
медициналык мекемелердин 
кызматкерлери менен аталган тема 
жана башка жугуштуу жыныстык 
оорулар темасы боюнча 
жолугушууну уюштуруу.

2019-ж. 29.11. ЭАМК директору, 
медпункт.

Угут-насаат акциясы 
еткерулуп. корсетме 
куралдар, компьютердик 
презентация колдонулсун.

Дене тарбия жана 
спортту. сергек 
жашоо ыцгайын 
угуттее. жайылтуу 
боюнча иш-чаралар.



16. Кыргьп Республикасынын 
элдик жазуучусу Чынгыз 
Айтматовдун туулган кунун
(1928.12.12) белгилее

2019-ж. 12.12. Мамлекеттик, расмий жана 
чет тилдеринин кафедра 
оашчысы. ГЭКтин жалпы 
билим бсруучу сабактар 
кафедра оашчысы. 
Маданий-эстетикалык 
борбор.

С ту де нтти к конференция, 
жазуучунун 
чыгармаларын 
сахналаштыруулар. дубап 
газеталарынын кароо- 
сынагы, Айтматовдук 
окуулар сыяктуу иш- 
чаралар еткерулсун.

Эстетикалык тарбия.

17. Студенттер учун Жаны жылдык 
они кечесин, окутуучулардын 
жана кызматкерлердин балдары 
учун Жаны жылдык балаты 
майрамын еткеруу.
ЭАУ башкы имаратынын кире 
беришинде. жыйындар залында 
"Жсщы жылыцыздар менен 
куттуктайбыз! ” мазмунундагы 
жазууну тагуу.

2019-ж. 27.12. Кесиптик кошуундун 
терагасы. Маданий- 
эстетикалык борбор. 
Жаштар иштери боюнча 
комитет. ЭАКТЛ 
дирекциясы.

Балаты. кооздоочу 
оюнчуктар. тустуу 
тасмалар жана уйлеме 
шарлар, белектер, 
майрамдык программа, 
дискотекалык фонотека, 
жарыялар алдын ала 
даярдалсын.
Жыйындар залы (БАЗ) 
майрамдык турде 1 кун 
мурун жасалгалансын.

Массатык маданий- 
кепул ачуу иш- 
чарасы.

18. Профессор-оку гуучул ар кура.мы 
жана кызматкерлер арасында 
Спартакиаданы еткеруу.

2020-ж.январь- 
февралы

Кесиптик кошуундун 
терагасы. дене тарбия жана 
спорт кафедрасы.

Эткеруу кунун, 
командалар курам ын, 
сыйлыктар фондун, 
сыйлыктарды ректорат 
менен алдын ала 
макулдашуу менен.

Дене тарбия жана 
спортту, сергек 
жашоо ыцгайын 
угуттее, жайылтуу. 
боюнча иш-чаралар.

19. 23-февраль — Ата Мекенди 
коргоочулар кунун белгилее.

2020-ж. 20.02. Дене тарбия жана спорт 
кафедрасы. юриспруденция 
кафедрасы.

Аскердик оюндарды 
еткеруу.

Жарандык тарбия 
жана мекенчилдикти 
тарбиялоо боюнча 
иш-чаралар. 
Массалык маданий- 
кенул ачуу иш- 
чарасы.



1 ю Г 8-март -  Анлдардын эл аралык 
кунун белгилее: майрамдык 
концерт.

2020-ж. 5.03. Кесиптик кошуундун 
терагасы. Маданий- 
эстетикалык борбор. 
Жаштар иштери боюнча 
комитет. Аялдар кецеши.

Майрамдык концерт эмгек 
жамааты жана студенттер 
учун.

Массатык маданий- 
кенул ачуу иш- 
чарасы.

21. 21-март — Нооруз майрамын
белгилее - окуу жайда сумелек 
даярдоо. анын тегерегинде 
майрамдык шац беруу -  ыр, 
музыка, бийлер; 
шаардын майрамдык иш- 
чараларына катышуу; «Нооруз 
майрамыныздар куттуу болсун!» 
мазмунундагы жазууну башкы 
и.мараттын кире беришине тагуу.

2020-ж. 19-20.03. Кесиптик кошуундун 
терагасы, Маданий- 
эстетикалык борбордун 
директору, студенттик 
шаарчанын директору.

Шаардын иш-чараларына 
катышууну мэрия менен 
алдын ала макулдашуу 
менен.

Массалык маданий- 
кенул ачуу иш- 
чарасы.

22. Окуу жайдын ички жана жанаша 
аймактарында жазгы 
ишембиликтерди еткеруу.

2020-ж. апрель 
ичи

Студенттик шаарчанын 
дирекциясы, Кесиптик 
кошуундун терагасы, ГЭК 
дирекциясы жана 
кураторлору.

вткеруу тартиби. 
аймактардын 
белуштурулушу алдын 
ала жургузулсун.

Эмгектик жана 
экологиялык тарбия 
боюнча иш-чаралар.

23. “1-апрель кош майрам: ЭАУнун 
туулган куну жана тамаша 
майрамы!” урааны менен 
майрамдык салтанат еткеруу.

2020-ж. 1.04. Маданий-эстетикалык 
борбор, Жаштар иштери 
боюнча комитет, Каттоо 
кецсеси, ЭАКТИ, ГЭК, 
ЭАКТК. ЭАМК 
директорлору.

Тамашакейлер жана 
амалкейлер сынагын, 
майрамдык концерт 
еткеруу керек.

Массалык маданий- 
кенул ачуу, 
эстетикалык тарбия 
иш-чарасы.

24. 3-апрель -  Кыргыз 
Республикасынын бухгалтерлер 
жана аудиторлор кунун белгилее.

2020-ж. 3.04. Бухгалтердик эсеп. талдоо 
жана кеземел 
кафедрасынын башчысы, 
ГЭКтин эсеп-каржы 
сабактар кафедрасы.

Студенттик конференция, 
ар кандай сынактар, 
викторинатар турунде, 
концерттик коштоо менен 
еткерулсун.

Кесиптик тарбия 
боюнча иш-чаралар.

25. 6-апрель -  Дене тарбиячылар 
жана дене тарбия, спорт 
кызматкерлеринин кунун

2020-ж. 6.04. Дене тарбия жана спорт 
кафедрасы.

Студенттер арасында 
спорттук мелдештерди 
еткеруу. Мелдештер

Дене тарбия жана 
спортту. сергек 
жашоо ьщгайын



белгилее. тартиби жана сыйлыктар 
маселеси алдын ала 
каралсын.

_ . . . .  ... —  . .  . . .  

угуттее, жайылтуу 
боюнча иш-чаралар.

26. 24-апрель -  Жаштардын эл 
аралык майрамын белгилее 
(мэриянын иш-чараларына 
активдуу катышуу).

2020-ж. 24.04. Жаштар иштери боюнча 
комитет.

Шаардык мэриянын 
Жаштар иштери боюнча 
комитета менен 
макулдашуу боюнча.

Массатык маданий- 
кецул ачуу иш- 
чарасы.

27. 5-май -  Кыргыз 
Республикасынын 
Конституциясынын кунун
белгилее.

2020-ж . 4.05. Юриспруденция 
кафедрасы. Маданий- 
эстетикалык борбор.

Куттуктоолору менен 
транспарант, дубал 
газеталарынын чыгаруу.

Жарандык тарбия 
жана укуктук тарбия 
боюнча иш-чаратар.

28. 9-май -У л у у  Ата-Мекендик 
согушта жениш кунун белгилее: 
шаардын майрамдык иш- 
чараларына катышуу; окуу 
жайдын башкы имаратынын кире 
беришине «9-МАЙ-УЛУУ 
ЖЕН.ИШ МАЙРАМЫ МЕНЕН 
КУТТУКТАЙБЫЗ!» 
мазмунундагы жазууну чыгаруу, 
фойеде «Эч ким, эч нерсе 
унутулбайт!” темасында дубат 
газеталарын чыгаруу.

2020-ж. 8-9.05. 
алдында

Окуудан сырткары ниггер, 
мамлекеттик тил жана 
коомчулук менен 
байланыштар боюнча 
проректор. Маданий- 
эстетикалык борбордун 
директору, Жаштар иштери 
боюнча комитеттин 
терагасы, философия жана 
табигый илимдер 
кафедрасы.

Шаардык иш-чаралар 
боюнча мэрия менен 
макулдашуу.

Жарандык тарбия 
боюнча иш-чаралар.

29. 17-май — Энелер кунун
салтанаттуу белгилее.

2020-ж. 5-майы Кесиптик кошуундун 
терагасы, ЭАУнун Аялдар 
кенеши, Маданий- 
эстетикалык борбор.

Куттуктоочу
транспаранттарды, дубал 
гезитин даярдоо, 
салтанаттуу чогулушту 
еткеруу.ардактуу 
энелерди куттуктоолор 
ж.у.с.

Адеп-ахлактык 
тарбия боюнча иш- 
чаралар.

30. Мектеп бутуруучулеру жана 
алардын ата-энелери учун Ачык 
эшиктер кунун еткеруу.

2020-ж 15.05. Кабыл алуу
комиссиясынын жооптуу 
катчысы. бардык окуу 
белумдеру. Маданий- 
эстетикалык борбор.

Массалык-маалымат 
каражаттарына, Жалал- 
Абад шаарынын. 
областынын. Ош 
областынын жакынкы 
райондорунун бардык

Кесиптик багыт 
беруу иш- 
аракеттери.



мектептерине алдын ала 
жарыя беруу.

31. 12-май - Медициналык 
айымдардын буткул дуйнелук
кунун белгилее.

2020-ж. 11.05. ЭАУнун Эл аралык 
медициналык колледжинин 
дирекциясы. Маданий- 
эстетикалык борбор.

Кесиптик темага арналган 
массалык-маданий иш- 
чара еткеруу: концерт, 
оюн-тамашалар. дубал 
гезиттеринин сынагы 
ж.у.с.

Кесиптиктарбия 
боюнча иш-чаралар.

32. Экологиялык туризмди уюштуруу: 
Жалал-Абад курорту. Кара-Алма, 
Арстанбап ж.б. жаратылыш 
комплекстерине барып келуу..

2020-ж. 
май ичи

ГЭКтин
дирекциясы,кафедра 
башчылары жана окуу 
тайпаларынын 
кураторлору.

Экологиялык объектилер 
боюнча маршруттарды 
апдын ата аныктоо.

Дене тарбия жана 
спортту. сергек 
жашоо ынгайын 
угуттее, жайылтуу, 
экологиялык тарбия 
боюнча иш-чаралар.

-> -> э з . 31-май -  Тамеки чегуу менен 
курошуунун эл аралык кунун
белгилее.

2020-ж. 29.05. ЭАМК дирекциясы, 
Маданий-эстетикалык 
борбор. медициналык 
пункт.

Тамеки.спирттик 
ичимдиктерди жок кылуу, 
бангиликтен алые болуу 
боюнча дубал 
газеталарынын 
кергезмесун уюштуруу, 
коомдук акцияларды 
уюштуруу

Сергек жашоо 
ынгайын угуттее, 
жайылтуу боюнча 
иш-чаратар.

34. 7-июнь -  Кыргыз 
Республикасынын финансы- 
экономикалык 
кызматкерлеринин кунун
белгилее.

2020-ж. 5.06. Каржы жана статистика 
кафедрасы.

Студенттик конференция, 
ар кандай сынактар, 
викториналар турунде, 
банк жана башка каржы- 
кредиттик мекемелердин 
кызматкерлерин чакыруу 
менен еткерулсун.

Эмгектик жана 
кесиптик тарбия 
боюнча иш-чаралар.

35. 2010-жылы Ош, Жалал-Абад 
аймактарындагы июнь 
окуяларын эскеруу, улуттук 
ынтымакты бекемдее боюнча иш- 
чараларды еткеруу.

2020-ж. 3-10- 
июнь

Философия жана табигый 
илимдер кафедрасы.

Дубал газеталарын 
чыгаруу, улуттар достугу 
боюнча у гут сабактарын. 
тегерек столдорду 
еткеруу.

Улуттар аралык 
ынтымакты 
бекемдее иш- 
чаралары.

36. ЭАУнун 2020-жылкы 
бутуруучулеруне арналган 
салтанатты еткеруу.

2020-ж. 19-июнь Окуудан сырткары иштер. 
мамлекеттик тил жана 
коомчулук менен

вткеруу кунун ректор. 1 
проректор менен алдын 
ата макулдашуу. мыкты

Массатык маданий- 
кенул ачуу иш- 
чарасы.



байланыштар боюнча 
проректор. Маданий- 
эстетикапык борбордун 
директору, Жаштар иштери 
боюнча комитеттин 
терагасы. кафедра 
башчылары. Каттоо 
кенсеси. ЭАКТИ, ГЭК, 
ЭАКТК директорлору.

бутуруучулердун 
тизмесин сыйлоо учун 
атдын ата даярдоо менен.

37. Жалал-Абад областынын. 
шаарларынын уюм-мекемелери, 
ендуруштук ишканалары. 
туристтик комплекстери. банктык 
жана финансы-кредиттик уюмдар 
боюнча экскурсияларды 
уюштуруу.

2020-ж. июнь Карьера жана ишке 
орноштуруу борбору. ГЭК 
дирекциясы жана 
кафедрапары.

Экскурсиялар кунун жана 
саатын аталган уюм- 
мекемелер. ишканатар 
жетекчилери менен алдын 
ала макулдашуу менен.

Эмгектик жана 
кесиптик тарбия 
боюнча иш-чаралар.

Окуу тайпаларынын кураторлорунун, студенттик шаарчанын директорунун, жатакана тарбиячыларынын,
медициналык пункттун иштери

38. Окуу тайпасында студенттик езун- 
езу башкаруу тузулуштерун 
уюштуруу.

2019-ж.
сентябрь]

Окуу тайпатарынын 
кураторлору.

Лидердик касиеттерин 
эске ачуу менен.

Уюштуруу иш- 
чаралары.

39. Жетекчиликке берилген окуу 
тайпасынын студенттери боюнча 
маалымат базасын тузу у.

2019-ж.
сентябры

Окуу тайпаларынын 
кураторлору.

Маатымат базасы сунуш 
кылынган тартипте 
даярдалсын.

Уюштуруу иш- 
чаралары.

40. Жетекчиликке берилген окуу 
тайпасынын студенттеринин 
жатаканага жайгаштыруусун. окуу 
жараянына. коомдук жана 
мала!Iий-массалык иш-чараларга 
катышууеун, ден соолугунун 
абалын, журуш-турушун 
кезомелдее.

Дайыма. ГЭКтин дирекциясы жана 
окуу тайпаларынын 
кураторлору.

Ата-энелер менен тыгыз 
иштее.

Уюштуруу иш- 
чаралары.

41. Студенттердин окуу акысынын ез 
мезгилинде теленушун камсыздоо.

Дайыма. ГЭКтин дирекциясы жана 
окуу тайпаларынын 
кураторлору.

Эсеп-каттоо кызматтары, 
ата-энелср менен тыгыз 
иштее.

Каржылык тартипти 
камсыздоо.

42. Студенттерди жатаканага 2019-ж. Чарба белуму, тарбиячылар Ар бир белменун Уюштуруу иш-



жайгаштыруу:
- жатакана акысын то логу у:
- секция, белмелер боюнча 
ырааттуу жайгаштыруу;
- тийиштуу эмерек, тешектер 
менен камсыздоо;
- жатаканага жайгашкандарды так 
гизмелее;
- коопсуздук эрежелери менен 
тааныштыруу.

26-августунан (ата-энелер). инвентаризация.тык
тизмеси болсун.
студенттердин
материалдык
жоопкерчилиги
эскертилсин.

чаралары.

43. Жатаканада жашоо эрежелери н. 
ички тартипти. коопсуздук 
техникасын. ертке карты 
коопсуздукту камсыздоо.

Дайыма. Чарба бол ум у. тарбиячылар 
жана окуу тайпаларынын 
кураторлору.

Студенттерге башынан 
тааныштыруу.

Уюштуруу иш- 
чаралары.

44. Жатаканада жашаган 
студенттердин убактысынын 
пайдалуу жана маданияттуу 
болушун уюштуруу (маданий- 
массалык иш-чараларды еткоруп 
туруу менен).

Дайыма. Чарба белуму, 
тарбиячылар. Жаштар 
иштери боюнча комитеттин 
терагасы. тарбиячылар.

Жатакананын студенттик 
кецеши менен биргеликте.

Уюштуруу иш- 
чаралары.

45. Жатакананын санитардык- 
гигиеналык абалынын талаптарга 
жооп бери шин камсыздоо.

Дайыма. Чарба белуму. 
тарбиячылар, медициналык 
пункт.

Мезгил-мезгили менен 
атайын текшеруулор, 
кароо-сынактар 
еткерулсун.

Уюштуруу иш- 
чаралары.

* ЭЛ V — К. III. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет, ЭАКТИ -  Эл аралык Кыргыз-Турк институту, ГЭК -  Гуманитардык- 
экономикалык колледж. ЭАКТК -  Эл аралык Кыргыз-Турк колледжи. ЭАМК -  Эл аралык медициналык колледж. ЭАКТЛ -  Эл аралык 
Кыргыз-Турк лицейи

ГЭКтин директорунун тарбия иштери боюнча орун басары ЭАУ доценти У.Б.Амиракулов
' : - * Г


