«Кризистен кийинки калыбына келтирүү шартында балдарды жана
жаштарды жарандык-мекенчилдикке тарбиялоо жөнүндө»
Билим берүү саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири окуучуларды
мекенчилдикке
тарбиялоо,
руханий-адеп-ахлактык
баалуулуктардын негизинде: улуттар аралык мамилелердин маданиятын,
тарыхын, улуттук жана руханий биримдигин, мекенине жана өлкөсүнө болгон
сүйүүсүн сактоо менен инсандын жарандык позициясын калыптандыруу болуп
саналат.
Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарынын окуучуларынын
мекенчил жана жарандык, урматтоо жана сыймыктануу, биримдик сезимдерин
калыптандыруу, өз ара түшүнүшүүнү, өз ара колдоону жана Мекенди сүйүүнү
тарбиялоону күчөтүү максатында буйрук кылам:
1. Райондук жана шаардык билим берүү, жогорку жана орто кесиптик
билим берүү, баштапкы кесиптик жана жалпы орто билим берүү бөлүмдөрүнүн
жетекчилери бардык билим берүү уюмдарында:
- Баткен окуяларында курман болгон аскер кызматчыларын жана жарандарын
эскерүүгө арналган класстан тышкаркы иш-чараларды, долбоордук иштерди,
класстык сааттарды жана флешмобдорду өткөрүүнү;
- Баткен окуялары учурунда жабыр тарткан жарандар менен иштөө үчүн
республиканын жогорку жана кесиптик окуу жайларынын окутуучуларынын
ичинен психологдорду ишке тартууну;
- мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдар үчүн убактылуу
жайгашкан жерлерде кошумча сабактарды өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча
зарыл чараларды көрүүнү камсыз кылышсын.
2. Балдарга кошумча билим берүүчү республикалык уюмдардын
жетекчилери төмөнкү республикалык иш-чараларды өткөрүүнү:
- «Кыргызстан Баткенден башталат» темасында дил баяндарынын конкурсун
(РОМЭТББ);
- «Элдердин достугу өлкөнүн күчү» темасында балдар сүрөтүнүн конкурсун
(«Балажан» РОМЭТББ);

- «Достук Ритмдери» онлайн флешмобдун («Сейтек» БѲУБ);
- 2022-жылдын 30-сентябрынан 20-ноябрына чейин «Ар бир үйгө тынчтык»
веб-плакаттар конкурсун («Алтын-Туйун» УБИТА) камсыз кылышсын.
3. Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайынан кийинки билим
берүү башкармалыгынын башчысы (А.Найманбаев), Баштапкы кесиптик билим
берүү башкармалыгынын (Г. Ж. Мамыров), Мектептик билим берүү жана китеп

басып чыгаруу саясаты башкармалыгынын (С.К.Умралиева), Мектепке чейинки
билим берүү саясаты бөлүмүнүн (Н.А. Касымова) башчылары ушул буйрукту
райондук жана шаардык билим берүү органдарынын, билим берүү уюмдарынын
жетекчилерине жеткирсин.
4. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо министрдин орун басарлары
Р. Абазбек уулуна, Н.С.Джусупбековага жана У.Э.Мамбетакуновго жүктөлсүн.
«О гражданско-патриотическом воспитании детей и молодежи в условиях
посткризисного восстановления»
Одним из приоритетных направлений образовательной политики
является патриотическое воспитание обучающихся, становление гражданской
позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей: сохранение
культуры межнациональных отношений, истории, национального и духовного
единства, любви к родному краю и стране.
В целях усиления воспитания патриотизма и гражданственности,
формирования уважения и гордости, чувства единства, взаимопонимания,
взаимоподдержки и любви к Родине у обучающихся образовательных
организаций Кыргызской Республики приказываю:
1. Руководителям районных и городских отделов образования, высшего
и среднего профессионального образования, начального профессионального и
среднего общего образования обеспечить во всех образовательных
организациях:
- проведение внеклассных мероприятий, проектных работ, классных
часов и флешмобов, посвященных памяти военнослужащих и мирных граждан,
погибших во время Баткенских событий;
- привлечение к работе психологов из числа преподавателей спузов и
вузов республики для работы с пострадавшими гражданами во время Баткенских
событий;
- принятие
необходимых
мер
по
обеспечению
проведения
дополнительных занятий с детьми дошкольного и школьного возрастов в местах
их временной дислокации.
2.Руководителям республиканских

организаций дополнительного образования детей обеспечить
проведение следующих республиканских мероприятий:
- краеведческий заочный конкурс сочинений «Кыргызстан начинается с
Баткена» (РДЦЭТК);
- конкурс детского рисунка «Сила страны в дружбе народов» (РУМЦЭВ
«Балажан»);
- онлайн флешмоб «Ритмы дружбы» (НЦДЮ «Сейтек»);

- конкурс веб-плакатов «Мир каждому дому» (НДИТА «Алтын -Туйун»)
с 30 сентября по 20 ноября 2022 г.
3.Начальникам Управления высшего, среднего профессионального и
послевузовского образования (А. Найманбаев), Управление начального
профессионального образования (Г.Дж. Мамырова), Управления политики
школьного образования и книгоиздания (С.К.Умралиева), Отделу политики
дошкольного образования (Н.А.Касымова) довести настоящий приказ до
сведения руководителей районных и городских органов образования,
руководителей образовательных организаций.
4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей
министра Расул Абазбек уулу, Н.С.Джусупбекову и У.Э.Мамбетакунова.
Первый заместитель министра
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