ДОГОВОР
О БАЗАХ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Нарынский государственный университет им. С.Нааматова, именуемое в дальнейшем
«Университет», в лице ректора Сияева Таштанбека Монолдоровича действующего на основании
устава
НГУ,
с
^ ^одной
пстороны,
и
A/- JU Ыл-гг. Нарын

(полное официальное наименование организации)

именуемое
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дальнейшем
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«Организация»
«Организация»,

в

лице

(должность, Ф.И.О.)

действующего

на
V

основании

(Устава, Положения, доверенности)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
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Предмет договора

1.1 Организация обязуется в течение срока действия настоящего договора выступать
базой практики (учебной, производственной, педагогической, преддипломной) для обучающихся
Университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования по следующим направлениям подготовки (специальностям):
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Обязанности Сторон

2.1 Организация обязуется:
- принимать обучающихся Университета, указанных в п. 1.1 настоящего договора, для
прохождения практики ъ Организации на основании заключаемых между Университетом и
Организацией договоров на проведение конкретных видов практики и создавать для них
необходимые условия для выполнения программы практики и индивидуальных заданий.
2.2 Университет обязуется:
- принимать в качестве приоритетных к утверждению темы курсовых и дипломных
проектов (работ), предложенные Организацией, и передавать Организации выполненные
обучающимися по указанной тематике курсовые и дипломные проекты (работы) для внедрения и
использования в Организации;
- не позднее чем за три месяца до начала практики организовывать заключение с
Организацией договоров на проведение конкретного вида практики;
выделять в качестве руководителей практики от Университета наиболее
квалифицированных преподавателей.
3

Заключительные положения

3.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
«X » Ш
20М. г3.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
из которых хранится в Университете, а другой — в Организации.
4
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с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1

Предмет договора

1.1
Организация обязуется в течение срока действия настоящего договора выступать
базой практики (учебной, производственной, педагогической, преддипломной) для обучающихся
Университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования по следующим направлениям подготовки (специальностям):
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Обязанности Сторон

2.1 Организация обязуется:
- принимать обучающихся Университета, указанных в п. 1.1 настоящего договора, для
прохождения практики в .Организации на основании заключаемых между Университетом и
Организацией договоров на проведение конкретных видов практики и создавать для них
необходимые условия для выполнения программы практики и индивидуальных заданий.
2.2 Университет обязуется:
- принимать в качестве приоритетных к утверждению темы курсовых и дипломных
проектов (работ), предложенные Организацией, и передавать Организации выполненные
обучающимися по указанной тематике курсовые и дипломные проекты (работы) для внедрения и
использования в Организации;
- не позднее чем за три месяца до начала практики организовывать заключение с
Организацией договоров на проведение конкретного вида практики;
выделять в качестве руководителей практики от Университета наиболее
квалифицированных преподавателей.
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Заключительные положения

3.1

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до

03_______20(L2/ г.

3.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
из которых хранится в Университете, а другой — в Организации.
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*«Мындан ары “Университет” деп аталуучу С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик
университетинин ректору профессор Д.К.вмуралиева бир тараптан жана мындан ары “Мекеме”
деп аталуучу Нарын облустук академик Y. Асанов атындагы лицей-интернатынын директору
А.Т.Апсалиева экинчи тараптан, ез ара кызматташтык женунде теменкудей КЕЛИШИМДИ
тузушту:
1. Келишимдин предмета “Университеттин” жана “Мекеменин” кызматташууеу
2. Тараптардын укуктары жана милдеттери.
2.1. “Университет” теменкулерду езуне милдет катары алат:
2.1.1. Студенттерди практикага байланыштуу окуу-методикалык колдонмолор, маалыматтык
документтер менен камеыз кылуу.
2.1.2.“Мекемеге” студенттерди практиканын аныкталган меенетунде жиберуу.
“Мекеменин” кызматкерлери сактоого тийиш болгон эмгек тартибин жана ички эрежелерди
студенттердин сактоосун камеыз кылуу.
2.1.3.Педагогикалык практиканы жетектееге еарпталган эмгекти “Мекеменин” кызматкерлерине
НМУ тарабынан бекитилген нормаларга ылайык телеп беруу (нормалардын езгеруусу
женунде алдын ала маалымат берилип турат).
2.1.4. “Мекеменин” кызматкерлеринин теориялык билимин еркундетууге кемектешуу.
2.2. “Мекеме” теменкулерду езуне милдет катары алат:
2.2.1 .Практиканын журушунде жаралган маселелерди Университеттин жетекчилигине жана
окутуучуларына билдирип туруу.
2.2.2. НМУнун окутуучу курамына билимин жогорулатуу учун 40-60 сааттык стажировкадан
етууге кемектешуу.
2.2.3. Практиканы уюштурууну жана еткерууну жакшыртуу боюнча сунуштарды берип туруу.
2.2.4. Ар бир жумуш ордунда окутуучу курамга жана студенттерге коопсуз иштееге шарттарды
камеыз кылуу, коопсуздук техникасы боюнча тиешелуу инструктаждарды еткеруу, зарыл учурда
студент-практиканттарга коопсуз иштее ыкмаларын уйретуу.
2.2.5.Педагогикалык практиканы жетектееге “Мекеменин” жогорку квалификациялуу адистерин
дайындоо.
2.2.6. Практиканын жыйынтыгы боюнча ар бир студент-практикант женунде пикир даярдоо.
3. Тараптардын жоопкерчилиги.
3.1. Бул Келишимде макулдашылган милдеттердин аткарылбагандыгы учун “Университет" жана
“Мекеме” учурдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
3.2. Келишимди аткарууга байланыштуу талаштар жана пикир келишпестиктер мыйзам
тарабынан аныкталган тартипте чечилет.
4. Корутунду жоболор.
4.1. Бул Келишим тараптар кол койгон учурдан баштап кучуне кирет жана кол коюлган куиден
баштан беш жылга чейин иштейт.
4.2. Келишим тараптардын жазуу турундегу макулдашуусу жана меенетунен эрте узулушу
мумкун..
4.3. Бул Келишим эки тарапка эки экземплярда тузулду, алардын ар бири бирдей юридикалык
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Мындан ары “Университет” деп аталуучу С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик
университетинин ректору профессор Д.К.вмуралиева бир тараптан жана мындан ары “Мекеме”
деп аталуучу Нарын шаарындагы №1 Т.Сатылганов атындагы орто мектептин директору
Б.М.Найманбаев экинчи тараптан, ез ара кызматташтык женунде теменкудей КЕЛИШИМДИ
тузушту:
1. Келишимдин предмета “Университеттин” жана “Мекеменин” кызматташуусу
2. Тараптардын укуктары жана милдеттери.
2.1. “Университет” теменкулерду езуне милдет катары алат:
2.1.1. Студенттерди практикага байланыштуу окуу-методикалык колдонмолор, маалыматтык
документтер менен камеыз кылуу.
2.1.2.“Мекемеге” студенттерди практиканын аныкталган меенетунде жиберуу.
“Мекеменин” кызматкерлери сактоого тийиш болгон эмгек тартибин жана ички эрежелерди
студенттердин сактоосун камеыз кылуу.
2.1.3.Педагогикалык практиканы жетектееге сарпталган эмгекти “Мекеменин” кызматкерлерине
НМУ тарабынан бекитилген нормаларга ылайык телеп беруу (нормалардын езгеруусу
женунде алдын ала маалымат берилип турат).
2.1.4. “Мекеменин” кызматкерлеринин теориялык билимин еркундетууге кемектешуу.
2.2. “Мекеме” теменкулерду езуне милдет катары алат:
2.2.1. Практиканын журушунде жаралган маселелерди Университеттин жетекчилигине жана
окутуучуларына билдирип туруу.
2.2.2. НМУнун окутуучу курамына билимин жогорулатуу учун 40-60 сааттык стажировкадан
етууге кемектешуу.
2.2.3. Практиканы уюштурууну жана еткерууну жакшыртуу боюнча сунуштарды берип туруу.
2.2.4. Ар бир жумуш ордунда окутуучу курамга жана студенттерге коопсуз иштееге шарттарды
камеыз кылуу, коопсуздук техникасы боюнча тиешелуу инструктаждарды еткеруу, зарыл учурда
«
студент-практиканттарга коопсуз иштее ыкмаларын уйретуу.
2.2.5.Педагогикалык практиканы жетектееге “Мекеменин” жогорку квалификациялуу адистерин
дайындоо.
2.2.6. Пр'актиканын жыйынтыгы боюнча ар бир студент-практикант женунде пикир даярдоо.
. 3. Тараптардын жоопкерчилиги.
3.1. Бул Келишимде макулдашылган милдеттердин аткарылбагандыгы учун “Университет” жана
“Мекеме” учурдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
3.2. Келишимди аткарууга байланыштуу талаштар жана пикир келишпестиктер мыйзам
тарабынан аныкталган тартипте чечилет.
4. Корутунду жоболор.
4.1. Бул Келишим тараптар кол койгон учурдан баштап кучуне кирет жана кол коюлган кунден
баштап беш жылга чейин иштейт.
4.2. Кёлишим тараптардын жазуу турундегу макулдашуусу жана меенетунен эрте узулушу
мумкун?
4.3. Бул•VКелишим
эки тарапка эки экземплярда тузулду, алардын ар бири бирдей юридикалык
с^УБА/^.,
кучке ээ.
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Мындан ары “Университет” деп аталуучу С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик
университетинин ректору профессор Д.К.вмуралиева бир тараптан жана мындан ары “Мекеме”
деп аталуучу Нарын шаарындагы №10 Ж.Чолпонбаев атындагы орто мектептин директору
Р.Омурова экинчи тараптан, ез ара кызматташтык женунде темонкудей КЕЛИШИМДИ тузушту:
1. Келишимдин предмета “Универснтеттнн” жана “Мекеменин” кызматташуусу
2. Тараптардын укуктары жана милдеттери.
2.1. “Университет” теменкулерду езуне милдет катары алат:
2.1.1.Студенттерди практикага байланыштуу окуу-методикалык колдонмолор, маалыматтык
документтер менен камсыз кылуу.
2.1.2.“Мекемеге” студенттердн практиканын аныкталган меонотунде жиберуу.
“Мекеменин” кызматкерлери сактоого тийиш болгон эмгек тартибин жана ички эрежелерди
студенттердин сактоосун камсыз кылуу.
2.1.3.Педагогикалык практиканы жетектеего сарпталган эмгекти “Мекеменин” кызматкерлерине
НМУ тарабынан бекитилген нормаларга ылайык телеп беруу (нормалардын озгеруусу
женунде алдын ала маалымат берилип турат).
2.1.4. “Мекеменин” кызматкерлеринин теориялык билимин еркундетууге кемектешуу.
2.2. “Мекеме” теменкулерду езуне милдет катары алат:
2.2.1. Практиканын журушунде жаралган маселелерди Университеттин жетекчилигине жана
окутуучуларына билдирип туруу.
2.2.2. НМУнун окутуучу курамына билимин жогорулатуу учун 40-60 сааттык стажировкадан
етууге кемектешуу.
2.2.3.Практиканы уюштурууну жана еткерууну жакшыртуу боюнча сунуштарды берип туруу.
2.2.4. Ар бир жумуш ордунда, окутуучу курамга жана студенттерге коопсуз иштееге шарттарды
камсыз кылуу, коопсуздук техникасы боюнча тиешелуу инструктаждарды еткеруу, зарыл учурда
студент-практиканттарга коопсуз иштее ыкмаларын уйретуу.
2.2.5. Педагогикалык практиканы жетектееге “Мекеменин” жогорку квалификациялуу адистерин
дай ындао.
2.2.6. Практиканын жыйынтыгы боюнча ар бир студент-практикант женунде пикир даярдоо.
3. Тараптардын жоопкерчилиги.
3.1. Бул Келишимде макулдашылган милдеттердин аткарылбагандыгы учун “Университет” жана
“Мекеме” уЧурдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
3.2. Келишимди аткарууга байланыштуу талаштар жана пикир келишпестиктер мыйзам
тарабынан аныкталган тартипте чечилет.
4. Корутунду жоболор.
4.1. Бул Келишим тараптар кол койгон учурдан баштап кучуне кирет жана кол коюлган кунден
баштап беш жылга чейин иштейт.
4.2. Келишим тараптардын жазуу турундегу макулдашуусу жана меенетунен эрте узулушу
мумкун.
4.3. Бул Келишим эки тарапка эки экземплярда тузулду, алардын ар бири бирдей юридикалык
кучке ээ.
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Мындан ары “Университет” деп аталуучу С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик
университетинин ректору профессор Д.К.вмуралиева бир тараптан жана мындан ары “Мекеме”
деп аталуучу Нарын шаарындагы №9 А.Садыков атындагы орто мектептин директору
А.А.Керимбаева экинчи тараптан, ез ара кызматташтык женунде теменкудей КЕЛИШИМДИ
тузушту:
1. Келишимдин предмети “Университеттин” жана “Мекеменин” кызматташуусу
2. Тараптардын укуктары жана милдеттери.
2.1. “Университет” теменкулерду езуне милдет катары алат:
2.1.1. Студенттерди практикага байланыштуу окуу-методикалык колдонмолор, маалыматтык
документтер менен камеыз кылуу.
2.1.2.“Мекемеге” студенттерди практиканын аныкталган меенетунде жиберуу.
“Мекеменин” кызматкерлери сактоого тийиш болгон эмгек тартибин жана ички эрежелерди
студенттердин сактоосун камеыз кылуу.
2.1.3.Педагогикалык практиканы жетектееге сарпталган эмгекти “Мекеменин” кызматкерлери не
НМУ тарабынан бекитилген нормаларга ылайык телеп беруу (нормалардын езгеруусу
женунде алдын ала маалымат берилип турат).
2.1.4. “Мекеменин” кызматкерлеринин теориялык билимин еркундетууге кемектешуу.
2.2. “Мекеме” теменкулерду езуне милдет катары алат:
2.2.1.Пр'актиканын журушунде жаралган маселелерди Университеттин жетекчилигине жана
окутуучуларына билдирип туруу.
2.2.2. НМУнун окутуучу курамына билимин жогорулатуу учун 40-60 сааттык стажировкадан
етууге кемектешуу.
2.2.3. Практиканы уюштурууну жана еткерууну жакшыртуу боюнча сунуштарды берип туруу.
2.2.4. Ар. бир жумуш ордунда окутуучу курамга жана студенттерге коопсуз иштееге шарттарды
камеыз кылуу, коопсуздук техникасы боюнча тиешелуу инструктаждарды еткеруу, зарыл учурда
студент-практиканттарга коопсуз иштее ыкмаларын уйретуу.
2.2.5.Педагогикалык практиканы жетектееге “Мекеменин” жогорку квалификациялуу адистерин
дайындоо.
2.2.6. Практиканын жыйынтыгы боюнча ар бир студент-практикант женунде пикир даярдоо.
• 3. Тараптардын жоопкерчилиги.
3.1. Бул Келишимде макулдашылган милдеттердин аткарылбагандыгы учун “Университет” жана
“Мекеме” учурдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
3.2. Келишимди аткарууга байланыштуу талаштар жана пикир келишпестиктер мыйзам
тарабынан аныкталган тартипте чечилет.
4. Корутунду жоболор.
4.1. Бул Келишим тараптар кол койгон учурдан баштап кучуне кирет жана кол коюлган кундеи
баштап беш жылга чейин иштейт.
4.2. Келишим тараптардын жазуу турундегу макулдашуусу жана меенетунен эрте узулушу
мумкун.4.3. Бул Келишим эки тарапка эки экземплярда тузулду, алардын ар бири бирдей юридикалык
кучке ээ, .,
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Мындан ары “Университет” деп аталуучу С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик
университетинин ректору профессор Д.К.вмуралиева бир тараптан жана мындан ары “Мекеме”
деп аталуучу Нарын шаарындагы №7 М.Сыдыков атындагы орто мектептин директору
Ж.Кекетаева экинчи тараптан, ез ара кызматташтык женунде теменкудей КЕЛИШИМДИ
тузушту:

1. Келишимдин предмета “Университеттин” жана “Мекеменин” кызматташуусу
2. Тараптардын укуктары жана милдеттери.
2.1. “Университет” теменкулерду езуне милдет катары алат:
2.1.1. Студенттерди практикага байланыштуу окуу-методикалык колдонмолор, маалыматтык
де^кументтер менен камсыз кылуу.
2.1.2.“Мекемеге” студенттерди практиканын аныкталган меенетунде жиберуу.
“Мекеменин” кызматкерлери сактоого тийиш болгон эмгек тартибин жана ички эрежелерди
студенттердин сактоосун камсыз кылуу.
2.1.3.Педагогикалык практиканы жетектееге сарпталган эмгекти “Мекеменин” кызматкерлерине
НМУ тарабынан бекитилген нормаларга ылайык телеп беруу (нормалардын езгеруусу
женунде алдын ала маалымат берилип турат).
2.1.4. “Мекеменин” кызматкерлеринин теориялык билимин еркундетууге кемектешуу.
2.2. “Мекеме” теменкулерду езуне милдет катары алат:
2.2.1. Практиканын журушунде жаралган маселелерди Университеттин жетекчилигине жана
окутуучуларына билдирип туруу.
2.2.2. НМУнун окутуучу курамына билимин жогорулатуу учун 40-60 сааттык стажировкадан
етууге кемектешуу.
2.2.3.Практиканы уюштурууну жана еткерууну жакшыртуу боюнча сунуштарды берип туруу.
2.2.4. Ар. бир. жумуш ордунда окутуучу курамга жана студенттерге коопсуз иштееге шарттарды
камсыз кылуу, коопсуздук техникасы боюнча тиешелуу инструктаждарды еткеруу, зарыл учурда
студент-практиканттарга коопсуз иштее ыкмаларын уйретуу.
2.2.5.Педагогикалык практиканы жетектееге “Мекеменин” жогорку квалификациялуу адистерин
дайындбо.
2.2.6. Практиканын жыйынтыгы боюнча ар бир студент-практикант женунде пикир даярдоо.
• 3. Тараптардын жоопкерчилиги.
3.1. Бул Келишимде макулдашылган милдеттердин аткарылбагандыгы учун “Университет” жана
“Мекеме” учурдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
3.2. Келишимди аткарууга байланыштуу талаштар жана пикир келишпестиктер мыйзам
тарабынан аныкталган тартипте чечилет.
4. Корутунду жоболор.
4.1. Бул Келишим тараптар кол койгон учурдан баштап кучуне кирет жана кол коюлган кунден
баштап беш жылга чейин иштейт.
4.2. Келишим тараптардын жазуу турундегу макулдашуусу жана меенетунен эрте узулушу
мумкун.'
4.3. Бул Келишим эки тарапка эки экземплярда тузулду, алардын ар бири бирдей юридикалык
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Мындан ары “Университет” деп аталуучу С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик
университетинин ректору профессор Д.К.Эмуралиева бир тараптан жана мындан ары “Мекеме”
деп аталуучу Нарын шаарындагы №4 Э.Ибраев атындагы орто мектебинин директору
Т.Качкымбаев экинчи тараптан, ез ара кызматташтык женунде теменкудей КЕЛИШИМДИ
тузушту:
1. Келишимдин предмета “Университеттин” жана “Мекеменин” кызматташуусу
2. Тараптардын укуктары жана милдеттери.
2.1. “Университет” теменкулерду езуне милдет катары алат:
2.1.1. Студенттерди практикага байланыштуу окуу-методикалык колдонмолор, маалыматтык
документтер менен камеыз кылуу.
2.1.2. “Мекемеге” студенттерди практиканын аныкталган меенетунде жиберуу.
“Мекеменин” кызматкерлери сактоого тийиш болгон эмгек тартибин жана ички эрежелерди
студенттердин сактоосун камеыз кылуу.
2.1.3. Педагогикалык практиканы жетектееге сарпталган эмгекти “Мекеменин” кызматкерлерине
НМУ тарабынан бекитилген нормаларга ылайык телеп беруу (нормалардын езгеруусу
жеНунде алдын ала маалымат берилип турат).
2.1.4. “Мекеменин” кызматкерлеринин теориялык билимин еркундетууге кемектешуу.
2.2. “Мекеме” теменкулерду езуне милдет катары алат:
2.2.1. Практиканын журушунде жаралган маселелерди Университеттин жетекчилигине жана
окутуучуларына билдирип туруу.
2.2.2. НМУнун окутуучу курамына билимин жогорулатуу учун 40-60 сааттык стажировкадан
етууге кемектешуу.
2.2.3. Практиканы уюштурууну жана еткерууну жакшыртуу боюнча сунуштарды берип туруу.
2.2.4. Ар бир жумуш ордунда окутуучу курамга жана студенттерге коопсуз иштееге шарттарды
камеыз кылуу, коопсуздук техникасы боюнча тиешелуу инструктаждарды еткеруу, зарыл учурда
студент-практиканттарга коопсуз иштее ыкмаларын уйретуу.
2.2.5. Педагогикалык практиканы жетектееге “Мекеменин” жогорку квалификациялуу адистерин
дайындоо.
2.2.6. Практиканын жыйынтыгы боюнча ар бир студент-практикант женунде пикир даярдоо.
3. Тараптардын жоопкерчилиги.
3.1. Бул Келишимде макулдашылган милдеттердин аткарылбагандыгы учун “Университет” жана
“Мекеме” учурдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
3.2. Келишимди аткарууга байланыштуу талаштар жана пикир келишпестиктер мыйзам
тарабынан аныкталган тартипте чечилет.
4. Корутунду жоболор.
4.1. Бул Келишим тараптар кол койгон учурдан баштап кучуне кирет жана кол коюлган кунден
баштап беш жылга чейин иштейт.
4.2. Келишим тараптардын жазуу турундегу макулдашуусу жана меенетунен эрте узулушу
мумкун.
4.3. Бул Келишим эки тарапка эки экземплярда тузулду, алардын ар бири бирдей юридикалык
кучке ээ.
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Мындан ары “Университет” деп аталуучу С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик
университетинин ректору профессор Д.К.вмуралиева бир тараптан жана мындан ары “Мекеме”
деп аталуучу Нарын шаарындагы №87 М.Мырзабеков атындагы кесиптик лицейдин директорунун
милдетин аткаруучу Алсейитова Камила Ильясовна экинчи тараптан, ез ара кызматташтык
женунде теменкудей КЕЛИШИМДИ тузушту:
Келишимдин предмета “Университеттин” жана “Мекеменин” кызматташуусу
1. Тараптардын укуктары жана милдеттери.
1.1. “Университет” теменкулерду езуне милдет катары алат:
1.1.1.Магистранттарды жана студенттерди практикага байланыштуу окуу-методикалык
колдонмолор, маалыматтык документтер менен камсыз кылуу.
1.1.2.“Мекемеге” магистранттарды жана студенттерди практиканын аныкталган меенетунде
жиберуу.
“Мекеменин” кызматкерлери сактоого тийиш болгон эмгек тартибин жана ички эрежелерди
студенттердин сактоосун камсыз кылуу.
1.1.3. Илимий-ендуруштук, ендуруштук, квалификациялык практиканы жетектееге сарпталган
эмгекти “Мекеменин” кызматкерлерине НМУ тарабынан бекитилген нормаларга ьшайык
телеп беруу (нормалардын езгеруусу женунде алдын ала маалымат берилип турат).
1.1.4. “Мекеменин” кызматкерлеринин теориялык билимин оркундетууге кемектешуу.
1.2. “Мекеме” теменкулерду езуне милдет катары алат:
1.2.1. Илимий-ендуруштук, ендуруштук, квалификациялык практиканын журушунде жаралган
маселелерди Университеттин жетекчилигине жана окутуучуларына билдирип туруу.
1.2.2. НМУнун окутуучу курамына билимин жогорулатуу учун 40-60 сааттык стажировкадан
етууге кемектешуу.
1.2.3. Илимий-ендуруштук, ендуруштук, квалификациялык практиканы
уюштурууну жана
еткерууну жакшыртуу боюнча сунуштарды берип туруу.
1.2.4. Ар бир жумуш ордунда окутуучу курамга жана магистранттарга жана студенттерге коопсуз
иштееге шарттарды камсыз кылуу, коопсуздук техникасы боюнча тиешелуу инструктаждарды
еткеруу, зарыл учурда студент,магистрант практиканттарга коопсуз иштее ыкмаларын уйретуу.
1.2.5. Илимий-ендуруштук, ендуруштук, квалификациялык практиканы жетектееге “Мекеменин”
жогорку квалификациялуу адистерин дайындоо.
1.2.6. Илимий-ендуруштук, ендуруштук, квалификациялык практиканын жыйынтыгы боюнча ар
бир студент-практикант,магистрант-практикант женунде пикир даярдоо.
2. Тараптардын жоопкерчилиги.
2.1. Бул Келишимде макулдашылган милдеттердин аткарылбагандыгы учун “Университет” жана
“Мекеме” учурдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
2.2. Келишимди аткарууга байланьпитуу талаштар жана пикир келишпестиктер мыйзам
тарабынан аныкталган тартипте чечилет.
3. Кору гунду жоболор.
3.1. Бул Келишим тараптар кол койгон учурдан баштап кучуне кирет жана кол коюлган кунден
баштап беш жылга чейин иштейт.
3.2. Келишим тараптардын жазуу турундегу макулдашуусу менен меенетунен эрте узулушу
мумкун.
3.3. Бул Келишим эки тарапка эки экземплярда тузулду, алардын ар бири бирдей юридикалык
кучке ээ.
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Мындан ары “Университет” деп аталуучу С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик
университетинин ректору профессор Д.К.вмуралиева бир тараптан жана мындан ары “Мекеме”
деп аталуучу Нарын шаарындагы №15 “Бактылуу балалык” бала бакчасынын башчысы
Султаналиева Чынара Усуповна экинчи тараптан, ез ара кызматташтык женунде теменкудей
КЕЛИШИМДИ тузушту:
1. Келишимдин предмети “Университеттин” жана “Мекеменин” кызматташуусу
2. Тараптардын укуктары жана милдеттерн.
2.1. “Университет” теменкулерду езуне милдет катары алат:
2.1.1. Студенттерди практикага байланыштуу окуу-методикалык колдонмолор, маалыматтык
документтер менен камсыз кылуу.
2.1.2.“Мекемеге” студенттерди практиканын аныкталган меенетунде жиберуу.
“Мекеменин” кызматкерлери сактоого тийиш болгон эмгек тартибин жана ички эрежелерди
студенттердин сактоосун камсыз кылуу.
2.1.3.Педагогикалык практиканы жетектееге сарпталган эмгекти “Мекеменин” кызматкерлерине
НМУ тарабынан бекитилген нормаларга ылайык телеп беруу (нормалардын езгеруусу
женунде алдын ала маалымат берилип турат).
2.1.4. “Мекеменин” кызматкерлеринин теориялык билимин еркундетууге кемектешуу.
2.2. “Мекеме” теменкулерду езуне милдет катары алат:
2.2.1. Практиканын журушунде жаралган маселелерди Университеттин жетекчилигине жана
окутуучуларына билдирип туруу.
2.2.2. НМУнун окутуучу курамына билимин жогорулатуу учун 40-60 сааттык стажировкадан
етууге кемектешуу.
2.2.3.Практиканы уюштурууну жана еткерууну жакшыртуу боюнча сунуштарды бернп туруу.
2.2.4. Ар бир жумуш ордунда окутуучу курамга жана студенттерге коопсуз иштееге шарттарды
камсыз кылуу, коопсуздук техникасы боюнча тиешелуу инструктаждарды еткеруу, зарыл учурда
студент-практиканттарга коопсуз иштее ыкмаларын уйретуу.
2.2.5. Педагогикалык практиканы жетектееге “Мекеменин” жогорку квалификациялуу адистерин
дайындоо.
2.2.6. Практиканын жыйынтыгы боюнча ар бир студент-практикант женунде пикир даярдоо.
3. Тараптардын жоопкерчилиги.
3.1. Бул Келишимде макулдашылган милдеттердин аткарылбагандыгы учун “Университет” жана
“Мекеме” учурдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
3.2. Келишимди аткарууга байланыштуу талаштар жана пикир келишпестиктер мыйзам
тарабынан аныкталган тартипте чечилет.
4. Корутунду жоболор.
4.1. Бул Келишим тараптар кол койгон учурдан баштап кучуне кирет жана кол коюлган кунден
баштап беш жылга чейин иштейт.
4.2. Келишим тараптардын жазуу турундегу макулдашуусу жана меенетунен эрте узулушу
мумкун.
4.3. Бул Келишим эки тарапка эки экземплярда тузулду, алардын ар бири бирдей юридикалык
кучке ээ.
НМУнун ректору
профессор
вмурал:

Нарын шаарындагы №15
бала бакчасынын башчысы
Сул^^лтева,Ч.У. ________
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