Мугалимдердин керексиз кагаз иштерин
канткенде азайта алабыз
Мугалимдер керексиз отчетторду жана кагаздарды толтурууга басылып калганы
тууралуу мезгил-мезгили менен кайрылуулар орун алып келет. 2019-жылы Кыргыз билим
берүү академиясы 2 жолу Кыргызстанды түрө кыдырып «Билим кербени» иш-чарасын
өткөрдү. Жер-жердеги жолугушууларда мугалимдин ишине тоскоол болгон иштердин сап
башында керексиз отчеттор менен кагаз иштери турду.
Мындай абал бир гана Кыргызстанда эмес, бүтүндөй дүйнөдө болуп жатат. Россия
Федерациясы бул маселени Федерация Советинин деңгээлинде көтөрүүдө. Тюмень
мамлекеттик университети 2015-жылы өткөргөн изилдөөгө ылайык, «Педагогдор
ишмердигинин кайсы багыттарында абдан көп кыйынчылыкка туш болушат?» деген
суроого 42% педагогдор «Милдеттүү жана кошумча документтерди жүргүзүүнү, түрдүү
отчетторду түзүүнү» белгилешкен. Ал эми «кагаз иштери» ала турган убакыттын үлүшү
тууралуу суроого 50%дан ашык мугалим жумасына 1ден 4 саатка чейин, 40% мугалимдер
5тен 8 саатка чейин убакыт корото тургандыгын белгилешкен (Ефимова Г.З., Семенов
М.Ю. Ключевые барьеры, препятствующие эффективной работе учителя: по материалам
социологического исследования // «Теория и практика общественного развития», 2015,
№20).
Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен, КР Билим берүү жана илим министри
Алмазбек Бейшеналиевдин тапшырмасы менен атайын жумушчу топ түзүлүп,
мугалимдердин «кагаз иштерин» жеңилдетүү, тартипке келтирүү боюнча тапшырма
берилди.
Бул багытта жумуш 3 вариатта даярдалды.
1-вариант. Мугалимдер аткарууга милдеттүү эмес иштердин тизмесин аныктоо
жана аларды жоюу. Бул тизме аныкталып, такталып калган кезде, билим берүү
уюмдарынын кызматкерлери милдеттүү аткара турган иш-аракеттердин минималдуу
тизмесин түзүү сунушу түштү. Силер айрым отчетторду, иш кагаздарын жойгонуңар
менен, жер-жерде улам бир жаңы тапшырманы ойлоп таба беришет деген аргумент
келтирилди.
2-вариант. Жогорудагы сунуштун негизинде Бишкек шаардык билим берүү
башкармалыгы менен биргеликте Билим берүү уюмдарынын кызматкерлери аткара турган
отчеттордун, маалыматтардын минималдуу типтүү тизмеси түзүлдү. Бирок, бул форма
бир топ татаал болуп калды.
3-вариант. Биринчи жана экинчи варианттарды бириктирген, ошол эле учурда
жөнөкөйлөтүлгөн вариант. Анда айрым отчетторду, иш-чараларды кыскартуу, жоюу,
айрым формаларды толтурууну автоматташтыруу жана жөнөкөйлөтүү, ошондой эле
билим берүү уюмдарынын айрым кызматкерлеринин милдеттүү минималдуу иш-аракетин
тактоо аркылуу алардын ишмердигин мүмкүн болушунча жеңилдетүү маселеси каралат.
Талкууга мына ушул 3-вариант чыгарылууда. Талкуудан кийин бул вариант
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин атайын буйругу
менен бекитилмекчи.
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