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ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕНИН КУНДУЗГУ ОКУУ
в е л у м д е р у н д е окуган студенттерге окуу т е л е м д е р у н е н
ЖЕЦИЛДИК БЕРУУ Ж0НУНД0 ЖОБО

Жсигал-Абад мамлекеттик университенин кундузгу окуу бвлумдврундв окуган
студенттерге окуу телемдерунен жецилдик беруу ж внунде жобосу (ЖАМУнун
окумуштуулар кецешинин №2-протоколу 29.09.2017-ж. буйрук №320, 03.10.2017-ж.
езгертуу киргизилген);
Жалал-Абад мамлекеттик университенин кундузгу окуу болумдерунде окуган
студенттерге окуу телемдерунен жецилдик беруу женунде жобосу (ЖАМУнун
окумуштуулар кецешинин №5-протоколу 15.02.2019-ж. буйрук№59, 20.02..2019-ж.
езгертуу киргизилди).
Жалал-Абад мамлекеттик университенин кундузгу окуу болумдерунде окуган
студенттерге окуу телемдерунен жецилдик беруу женунде Жобосуна (ЖАМУнун
окумуштуулар кецешинин №2-протоколу 29.09.2017-ж. буйрук №320, 03.10.2017-ж.)
езгертуулерду жана толуктоолорду киргизуу менен, КРнын 2003-Ж.30.04. №92 “Билим
беруу женундегу» мыйзамынын, укуктук нормативдик актыларынын, КРнын билим-илим
жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан бекитилген (№709/1. 27.10.2005) «КРнын
ЖОЖдорунун, атайын кесиптик билим беруучу орто окуу жайларынын студенттерине
окуу телемдерунен жецилдик беруу боюнча бирдиктуу мамиле женундегу»
керсотмесуне, КРнын 9.01.2005-ж №6 “Кыргыз Республикасынын жарандарынын денсоолугун коргоо” женундегу мыйзамына, ЖАМУнун уставынын 3.10. пунктунуна
ылайык Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кундузгу белумдерунде окуган
студенттерге окуу телемдерунен жецилдик беруунун теменкудей тартибин киргизет.
I.
ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
1.1.Кундузгу окуу белумдерунде окуган студенттерге окуу телемдерунен жецилдик беруу
женунде Жобо 3 белум, 18 пункттан турат.
1.2.Окуу телемдеруне жецилдик беруу бир окуу жылына эки этап менен, башкача айтканда,
жацы окуу жылдын I жарым жылдыгында 15-октябрга чейин жана II жарым жылдыгында
15-мартка чейин жургузулет.
1.3.Ректордун буйругу менен тузулген окуу акысынан жецилдиктерди беруу комиссиясы
жецилдик алуу учун берилген студенттердин документтерин карап чыгат жана чечим
кабыл алат. Комиссиянын чечими окуу жайдын окумуштуулар кецешинин талкуусуна
сунушталат. Окумуштуулар кецешинде каралып жана бекитилгенден кийин чечим окуу
жайдын ректоруна сунушталат.
1.4.Окуу телемдерунен бошотуу ректордун буйругу менен бекитилет.
1.5.Кундузгу белумде окуган студенттерге окуу акысынан жецилдик беруу темендегудей

тартипте берилет:
№

Женилдиктин туру

Женилдиктин
пайызы

Социалдык жецилдик
(Социалдык компенсация катары)

1.
2.

3.
4.

1.
2.

Тоголок жетим жана ата-энесинен кароосуз калган жаш курагы
23 жашка чейинки студенттер
Биринчи
жана экинчи топтогу майып жана ден соолугу,
мумкунчулугу чектелген бала (ДМЧА) (18 жашка чейинки)
студенттер
КРнын
территориясындагы
согуштук-аскердик
иштерге
катышкан студенттер
9згече иретинде кечиктирилгис жар дам керек студенттер:
А Иш учурунда каза болгон университеттин кызматкерлеринин
балдары (студент);
4 КРнын территориясында болгон окуяларда каза болгон,
майып болгондордун (I жана II топтогу) балдары (студент);
4t Ата-энесинин бири етуи кеткен, экинчиси I жана II топтогу
майыптардын балдары;
Мотивациялык женилдик

100%

“Эц жакшы” деген бааларга окуп, республикалык, эл аралык
предметтик олимпиадалардын женуучулеру болгон студенттер
ЖАМУну спорт жаатында дацазалаган спортсмендер
• Азия, дуйнелук чемпионаттарда жана
олимпиадада,
дуйнелук универсиадаларда олимпиадалык оюндардын
турлеру боюнча чемпион болушкан студенттер

25%

50%

25%
25%

100% га чейин

П. ЖЕНДЛДИК АЛУУГА KEPEKTEJTYY4Y НЕГИЗГИ ДОКУМЕНТТЕР
2.1. Тоголок жетим жана ата-энесинен кароосуз калган жаш курагы 23 жашка
чейинки студенттер:
*S ректордун наамына жазылган арыз;
*1* туулгандыгы тууралуу кубелук же паспорттун кечурмесу;
4* ата-энесинин елгендугу тууралуу кубелук, же аларды ата-энелик укуктан
ажыраткан соттун чечими;
4» ата-энесинин никеси тууралуу кубелуктун кечурмесу (туулгандыгы тууралуу
кубелук жок учурда);
2.2. Биринчи жана экинчи группадагы майып жана ДМЧА (18 жашка чейинки)
студенттерге студенттер:
4 ректордун наамына жазылган арыз;
& туулгандыгы тууралуу кубелук же паспорттун кечурмесу;
аЩ
. эмгекке жарамсыз экендигин далилдеген МСЭКтин чечими;
Ш пенсиялык кубелук
2.3. КРнын территориясындагы согуштук-аскердик иштерге катышкан студенттер:

■4- ректордун наамына жазылган арыз;
А- туулгандыгы тууралуу кубелук же паспорттун кечурмесу;
4 КРнын территориясындагы согуштук-аскердик иштерге катышкандыгы
тууралуу документтер (тактама, кубелук ж.б.);
4 башка документтер (уй-булесу тууралуу жана жашаган жеринен тактама ж.б.)
2.4. “Эц жакшы” деген бааларга окуган жана республикалык, эл аралык
предметтик олимпиадалардын жецуучулеру болгон студенттер:
4 ректордун наамына жазылган арыз;
4» туулгандыгы тууралуу кубелук же паспорттун кечурмесу;
4 акыркы эки семестрдин жыйынтыгы боюнча зачеттук китепчесинин кечурмесу
(декандын кол тамгасы, мееру менен);
4* жетишкендиктери боюнча диплом, сертификат ж.б. кагаздарынын кечурмесу
2.5. взгече иретинде кечиктирилгис жардам керек студенттер:
• Иш учурунда каза болгон уннверснтеттин кызматкерлеринин балдары;
Ш ректордун наамына жазылган арыз;
£ туулгандыгы тууралуу кубелук же паспорттун кечурмесу;
4 атасынын же энесинин елгендугу тууралуу кубелук;
Л атасынын же энесинин иш учурунда каза болгондугун далилдеген тактама;
4 башка документтер (уй-булесу тууралуу жана жашаган жеринен тактама ж.б.).
• КРнын территориясында болгон окуяларда каза болгон, майып болгондордун (I
жана II топтогу) балдары;
4 ректордун наамына жазылган арыз;
4* туулгандыгы тууралуу кубелук же паспорттун кечурмесу;
4 атасынын же энесинин елгендугу тууралуу кубелук;
4* атасынын же энесинин эмгекке жарамсыз экендигин (майыптыгы I-II топтогу)
далилдеген ВТЭКтин (МСЭК) чечими;
4 башка документтер (уй-булесу тууралуу жана жашаган жеринен тактама ж.б.).
• Ата-энесинин бири втуп кеткен, экинчиси I жана II топтогу майыптардын
балдары;
Ш ректордун наамына жазылган арыз;
4 туулгандыгы тууралуу кубелук же паспорттун кечурмесу;
4 атасынын же энесинин елгендугу тууралуу кубелук;
4- атасынын же энесинин эмгекке жарамсыз экендигин (майыптыгы I-II топтогу)
далилдеген ВТЭКтин (МСЭК) чечими;
як башка документтер (уй-булесу тууралуу жана жашаган жеринен тактама ж.б.).
• ЖАМУну спорт жаатында дацазалаган спортсмендер (КРнын спорт чеберлери,
Азия жана Дуйнвлук децгээлдерде вткврулгвн олимпиадаларда, чемпионаттарда,
универсиадаларда спорттун олимпиадалык турлвру боюнча чемпион болушкан
студенттерге):
4» ректордун наамына жазылган арыз;
4 паспорттун же туулгандыгы тууралуу кубелуктун кечурмесу;
4 спорт боюнча байгелуу орунду алгандыгын далилдеген документтин кечурмесу
(диплом, кубелук, орден жана медалдардын ж.б. документтердин кечурмесу).
-

III.

ЖЕЦИЛДИКТЕР BEPYYHYH ТАРТИБИ

3.1. Студенттерге окуу телемдерунен жецилдик беруу бир окуу жылына эки этап менен
берилет, б.а. окуу жылдын I жарым жылдыгында 15-октябрга чейин жана II жарым
жылдыгында
15-мартка чейин жургузулет. Ушул жободогу керсотулген
жецилдиктер беруу боюнча комиссия караганга чейин бир жылдын ичинде болгон
жетишкендиктер же окуялардын негизинде берилет;
3.2. Окуу теломдорунен бошотуу окуу жайдын уставына ылайык финансылык
мумкунчулуктерун ошондой эле студенттин, ата-энесинин (мыйзамдуу окулдерунун)
материалдык абалын эске алуу менен жургузулет. Жобого ылайык болбогон
студенттердин арыздары канааттандырылбайт;
3.3. Жецилдик алууну каалаган студенттердин арызыи кароо учуй окуу жайдын ректору
СИ жана МТ боюнча проректору, факультеттердин декандары, колледждердин жана
институттардын директорлору, окуу-инспекциялык, пландоо-экономикалык, укук
белумунун жана профсоюздун екулу, студенттик-жаштар уюмунун екулунен турган
курамда атайын комиссия тузет;
3.4. Жецилдик алууну каалаган студенттер жобого ылайык топтогон документтерин
толуктап аны менен бирге жетекчинин наамына жазылган арызы менен декандарга
жана директорлорго кайрылат;
3.5. Жецилдик алуучу студенттердин документтеринин туура жана тактыгы учун
декандар менен директорлор жооптуу болушат. Документтердин толукталгандыгын
кабыл алгандан кийин факультетте жыйын еткеруп протоколдун кечурмесун,
студенттердин документтерин жецилдик беруу боюнча комиссияга сунуштайт;
3.6. Студенттерге жецилдик беруу комиссиясынын мучелеру комиссиясынын
жыйынында, жецилдик алуучу студенттердин документтерин толук карап чыгып ойпикирлерин, сунуштарын беришет. Жыйындын чечими иротоколдоштурулуп
жазылат. Протоколдо жецилдик алган студенттер категориясы боюнча белунуп
тизмектелип, пайыздары керсетулуп жазылат;
3.7. Жецилдик боюнча комиссиянын жыйынынын чечими жецилдик алган
студенттердин документтери менен бирге университеттин Окумуштуулар кецешине
кароого коюлат (СИ жана МТ боюнча проректору даярдап Окумуштуулар кецешине
кароого алып чыгат);
3.8. Окуу телемдерунен бошотуу Окумуштуулар кецешинин чечиминин негизинде,
ректордун буйругу менен бекитилет.

Тузуучулер: Д орановаА .Д .
Акматова А.Т.

