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 Талас облусунун, Манас  районуна караштуу Көк –Дөбө  айылындагы  

Мамлекеттик билим берүү мекемеси № 51 кесиптик лицей 

 

Пед.кенешменин №3 чечими 

06.01.2022-жыл. 

 

 

 

 

АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШҮНҮН УСТАТЫ (ФЕРМЕР) ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА 

ӨЗҮН-ӨЗҮ БААЛОО ОТЧЕТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өзүн-өзү баалоо жүргүзүү комиссиясынын курамы: 

 

 

 

№ А.А.А Ээлеген орду телефону Электрондук адреси 

1 Жакыпбаев 

Тилек 

Кадыркулович 

директор 0778 14 93 14 Zhakypbaev1984@mail.ru 

2 Календерова 

Мээрим 

Жетмышбаевна 

Окуу тарбия-

иштери боюнча 

орун басары 

0779 39 11 27 Zam.dpl51@mail.ru  

3 Шабданова 

Майрам 

Тобокеловна 

мугалим 0776 86 47 40 Shabdanovamayram79@gmai

l.com    

4 Иманкулова 

Асылкул 

мугалим 0779 04 63 11  

5 Нурманбетов 

Болотбек 

Байымбетович 

мугалим 0771 41 96 33 Bolotbeknurmanbetov62@g

mail.com    

6 Имбеталиев 

Бекмурат 

Калмуратович 

Камкордук 

кеңеш 

0558 30 69 43  
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КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ  

МИНИСТИРЛИГИНЕ  

КАРАШТУУ БАШТАЛГЫЧ 

КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ 

АГЕНТТИГИ 

 

МАНАС районундагы 

№51 кесиптик лицей 

 

E-mail:zhakypbaev1984.@mail.ru 

ИНН: 00506199610077 

Тел:0778 149314 

 

 

АГЕНТСТВО НАЧАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 

МИНИСТЕРСТВЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Профессиональный лицей №51 

МАНАССКОГО района 

 

E-mail:zhakypbaev1984.@mail.ru 

ИНН: 00506199610077 

Тел:0778 149314 

 

                                   

                                                     Буйрук  1§ 3 

 

24.01.2022ж 

 

Педагогикалык кенешменин 06.01.2022жылдын №3  протоколунун негизинде   буйрук  кылам. 

Билим берүү  программаларын  аккредитация  өткөрүүнү  көз  карандысыз  аккредитациялык  

агенттиктен  өткөрүү  бекитилсин. 

Өзүн  өзү  баалоого  төмөнкү  курамдагы  комиссия  курамы  түзүлсүн: 

 

                   Төрага:                                       Т. Жакыпбаев  

                   Түзүмдүк жана усулдук бөлүм:   Саматбек к А 

                                                                       М. Шабданова  

                                                                       Г. Бабиршаева  

                   Камкордук кенеш:                    М. Жунусалиев  

                   Иш берүүчү:                              К. Чодобаева  

                   Кызыктар тараптар :                 Б. Имбеталиев  

                          

                            

Кыскартылган жазуулардын тизмеси 
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Өзүн-өзү баалоо отчетунда төмөндөгү терминдер кыскартылып жазылат: 

  

 КР- Кыргыз Республикасы 

БОКББ-Башталгыч жана Орто Кесиптик Билим беруу бөлүмү 

КББББ-Кесиптик башталгыч билим берүү бөлүмү 

КТББ- Кесипти-техникалык билим берүү 

МЮКК- Мамлекеттик юридикалык кайра каттоо 

КЛ- Кесиптик лицей 

МСТ- Менеджменттин сапаттык тутуму 

ОМИ –Окуу-методикалык иштери боюнча директордун орун басары 

ОТИ – Окуу – тарбия иштери 

ИПК- Инженердик- педагогикалык кызматкерлер 

МБС- Маалымат башкаруу системасы 

Ө/О- Өндуруштук окутуу 

Ө/П- Өндуруштук практика 

Т/О- Теориялык окутуу 

АБП- Администрациялык башкаруучу персонал 

ТТК- Техникалык тейлөө кызматкерлери 

КТК- Кенже тейлөө кызматкерлер 

БКББС- Башталгыч билим беруу стандарты 

СП- Стратегиялык план 

КП- Күндөлүк план 

КК-Камкоордук кеңеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киришүү 

 

Кесиптик лицей жөнүндө жалпы маалымат. 
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Билим берүү мекеменин толук аты-жөнү:    Мамлекеттик билим берүү мекемеси № 51        

                                                                                 кесиптик лицей 

 

Кыскартылышы:                                          № 51 КЛ. 

 

Түзүлгөн жылы:                                            1981 жыл. 

 

Юридикалык дареги:                                   Талас облусу, Манас   

                                                                           Району, Көк –Дөбө  айылы,  

                                                                           Малабеков  көчөсү , н/ж. 

 

Байланыш телефону:                                    +996 (778)149314    

 

Электрондук дарек:                                           zhakypbaev1984@mail.ru    
 

 

Сайт:                                                                 https://pl51.go.kg 

 

Түзүүчү:                                                           Кыргыз Республикасынын 

                                                                           билим берүү жана илим          

                                                                           министрлигине караштуу 

                                                                           башталгыч кесиптик билим 

                                                                           берүү агенттиги. 

 

Уставы:                                                           Күбөлүк №0022768 

                                                                          Алгачкы каттоо датасы: 20.02.1995 – ж 

                                                                          Акыркы кайра каттоодон өткөн датасы:                

                                                                          06.12.2017 

 

Лицензия:                                                       LH180000219 , катоо номери 18/0238 , 2018 – ж. 

 

2021-2022 окуу  жылына: 

Кундузгу бөлүмдүн окуучуларынын саны - 76 

 

 

 

 

 

 

Лицейдин тарыхый маалыматы. 

№51 кесиптик лицей Кыргызстан  айылдык аймагына караштуу Көк-Дөбө айылында 

жайгашкан.Лицей ээлеген имарат 1938-жылы Талас өрөөнүндөгү балдардын жападан жалгыз 

үй-интернаты болуп курулган. Улуу Ата мекендик согуш учурунда Одессанын аскердик-деңиз 

mailto:zhakypbaev1984@mail.ru
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окуу жайы бул интернатка көчүрүлүп, бир катар жылдары кыска мөөнөттүү аскердик 

кадрларды даярдап турган. Согуштан кийин бүткүл союздан жетим жана кароосуз калган 

балдар алынып келинип, балдар үй интернаты болуп уюшулган. Кийинчирээк бул имарат 

өрөөндөгү биринчи орто мектеп болуп уюшулуп, тандалган мыкты мугалимдер 

иштешкен.Мектеп Чоң-Коргон орто мектеби деп аталган. 1981-жылы Чоң-Коргон орто мектеби 

жаңы курулган имаратына көчүп кеткенден кийин бир топ убакыт кароосуз калып, талкаланып 

калган анын имаратына Кара-Буура районунун Жоон-Дөбө айылындагы №13 айылдык 

кесиптик техникалык окуу жайдын Покровкадагы №51 кесиптик техникалык окуу жайы болуп 

которулган. 

     1998-жылдан бери бул окуу жайы кесиптик лицей мекемеси болуп иштеп жатат. Учурда 

кесиптик техникалык лицей кеңейтилип, Кызыл-Жылдыз айылына өзүнүн филиалын ачып, 

айыл чарбасына зарыл болгон кадрларды өстүрүп келатат.Азыркы учурда лицейде 20 мугалим 

жана инженердик-техникалык кызматкерлер эмгектенет. Лицей заманга жараша суроо-талап 

болгон кесипкөйлөрдү тандап окутууга багыт алган. Ар кандай эл аралык донорлордун жана 

мамлекттик уюмдардын жардамы менен окуу жана лабораториялык-практикалык кабинеттер 

жаңыланып келет. Лицей 6 электрширетүүчү аппарат. Жап-жаңы 10 тигүүчү машина жана 20 

компьютер, төрт кабинет ремонттолуп жабдыктар менен камсыздалган.анын ичинен бир 

кабинет атайын  компьютерлерге арналып жабдыкталган.20 окуучуга эсептелген жаңы 

эмеректери бар жатакана менен камсыз кылынган.  

    Лицей иштеп келаткан убакыттан бери 5миңден ашуун окуучулар бул  окуу жайды аяктап, эл 

чарбасынын ар кандай тармактарында үзүрлүү иштеп жатышат. 

 

№51-кесиптик  лицейиндин  баштапкы жана кошумча билим берүү  

программасынын лицензиялары жана кесиптин аталыштары:  

 
№ шифр Кесиптик аталышы Серия № тиркеме 

  Баштапкы кесиптин аталышы   

1 6121, 

8331, 

8322 

Айыл чарба өндүрүшүнүн устаты 

(фермер), “А,В,Г” категориялардын 

тракторист-машинисти жана “С” 
категориясынын айдоочусу 

№LH180000219 

(тиркеме 1) 

Тиркере №1 

 

лицензиялар 

2 7443 Тигүүчү №LH180000219 

(тиркеме 2) 

Тиркеме №2 

лицензиялар 

3 7212, 
8322 

Электрширетүүчү жана “С” 
категориясынын айдоочусу 

№LH180000219 
(тиркеме 3) 

Тиркеме №3 
лицензиялар 

  Кошумча кесиптик билим берүү программалары 

4  «А,В,Г» категориясындагы 

тракторист-машинист  

№LE180001066 

(тиркеме 1) 

Тиркеме №4 

лицензиялар 

5  Тигүүчү №LE180001066 

(тиркеме 2) 

Тиркеме №5 

лицензия 

6  «С» категориясындагы айдоочу №LE180001066 

(тиркеме 3) 

Тиркеме №6 

лицензия 

7  Электрширетүүчү №LE180001066 

(тиркеме 4) 

Тиркеме №7 

лицензия 

8  Ашпозчу №LE180001066 

(тиркеме 5) 

Тиркеме №8 

лицензия 

10  Жеке компьютердин оператору №LE180001066 

(тиркеме 7) 

Тиркеме №9 

лицензия 

11  Өсүмдүк өстүрүү №LE180001066 

(тиркеме 8) 

Тиркеме №10 

лицензия 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/226750249/?page=1&*=BDzq3PReL7%2Fk%2F%2Bg%2F68tHcHR8UaZ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vaE1SQjRrTjI5d1ZGcjkzVEFvVGhFZ0NOUjJPNk9oc0s5MkxCTEZIMFdlYmV0QTlwQ3lEOWxNbWhIcUFueE5yZ3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0LvQuNGG0LXQvdC30LjRjyDRhNC10YDQvNC10YAuUERGIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIyMjY3NTAyNDkiLCJ0cyI6MTYyMzAzNzUyOTkzMSwieXUiOiIyNzIwMzUzNDExNjIwMDU1ODk0In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/226750249/?*=q0ach2FQ2RwTw%2BXgZoBAaMpK8eZ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vcHRKUFU4dGthSW12WmtYZjk4cC9jeVZaQzVLZmlJdU1yeXlFL1B4Q3dydmsyUEMrR3N3NWFROGIrZFhPRUlaeXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0LvQuNGG0LXQvdC30LjRjyDRgtC40LPRg9GD0YfRgy5QREYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjIyNjc1MDI0OSIsInRzIjoxNjIzMDM3NTk5MDkxLCJ5dSI6IjI3MjAzNTM0MTE2MjAwNTU4OTQifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/226750249/?page=2&*=oPxOLyxKZCDQFVQJE0Sg%2F8byaat7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vZFdHc1g4bG9KVk5nVVowbHlrUGU4cGxHSWJ2NGhGMU9laklQY0hUa3lHOHozQzgvTlJZcks3VHVCY3JaNjcvSHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0LvQuNGG0LXQvdC30LjRjyDRgdCy0LDRgNGJ0LjQuiAoMSkuUERGIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIyMjY3NTAyNDkiLCJ0cyI6MTYyMzAzNzU3NTUyNCwieXUiOiIyNzIwMzUzNDExNjIwMDU1ODk0In0%3D
https://pl51.go.kg/wp-content/uploads/2021/05/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82_compressed.pdf
https://docviewer.yandex.ru/view/226750249/?*=RkO6lax2GmLIvNYF%2BDhCRRWI4g17InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8venVqOVV6WkMxWGZkUGQyQ3E3d2J2N05XeUNPWDN3SVVqWFRBQnFIcS9MK3hnR3F2emErRjIzSVRWQzA2REdlZnEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0LvQuNGG0LXQvdC30LjRjyDRiNCy0LXRjy5QREYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjIyNjc1MDI0OSIsInRzIjoxNjIzMDM3NjU4NTQ2LCJ5dSI6IjI3MjAzNTM0MTE2MjAwNTU4OTQifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/226750249/?*=AKtHYvjxdFgEicZu01UELTb24H97InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vK1A4S3RpL1MwdHN2TWM0R1JSZ1VSTlBmenVjTXk1UWdOQ2RFeWJPNzRtdjVOY0VVbndhRDJORDVGN0dGV2IwaXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0LvQuNGG0LXQvdC30LjRjyDQstC%2B0LTQuNGC0LXQu9GMLlBERiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMjI2NzUwMjQ5IiwidHMiOjE2MjMwMzc2MzE2NDIsInl1IjoiMjcyMDM1MzQxMTYyMDA1NTg5NCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/226750249/?*=BGWv2Zcd%2FlFMtGnhqc120l3oxDZ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vT25RamMrRE8xWS9VRU93R2F2ZjJPYTRNUjYvQmZCd1FyK2I1QWg3RFQ3NXhzRndmTSttTVNJZkdKMWF4L1JOdnEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0LvQuNGG0LXQvdC30LjRjyDRgdCy0LDRgNGJ0LjQui5QREYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjIyNjc1MDI0OSIsInRzIjoxNjIzMDM3ODU1ODUwLCJ5dSI6IjI3MjAzNTM0MTE2MjAwNTU4OTQifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/226750249/?*=zc5neqN1cwKXh8HJy00QZdobRvt7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vMHJMQ3lyTkFMMm92VnZZZjQ4azhvYkZxSmlEaG9wT3lMUmN6V3l0emFEUU5SODlEMkpqM3VsQ3A5T0FvQXJnTHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0LvQuNGG0LXQvdC30LjRjyDQv9C%2B0LLQsNGALlBERiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMjI2NzUwMjQ5IiwidHMiOjE2MjMwMzc4Mjg2MTMsInl1IjoiMjcyMDM1MzQxMTYyMDA1NTg5NCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/226750249/?*=FJv7NFRk2lHZ7EVHO4Q%2FQL4reTZ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vR1gycmxZOFl5bE9TM3hCNGkrWmhLZXhjWDVlRXFoL2p1R2YrTXJkaXBwZmVjTm9pZTk1aklyak5HVlhMVXpKNXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0LvQuNGG0LXQvdC30LjRjyDQvtC%2F0LXRgNCw0YLQvtGALlBERiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMjI2NzUwMjQ5IiwidHMiOjE2MjMwMzc3NzU0NTcsInl1IjoiMjcyMDM1MzQxMTYyMDA1NTg5NCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/226750249/?*=l9pQDtaBQYnQc%2FWjleSHFy44gUx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vc0xpRTBMczBSRHFwTzd0REM2UUE0SVIvRkptTnhGc3Q5ZnBhUEZrRjNIMlJFWmwvMEh4U1FLc0FPVDJaZGYvdnEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0LvQuNGG0LXQvdC30LjRjyDQvtGB0YPQvNC00YPQuiDQvtGB0YLRg9GA0YPRgyAoMikuUERGIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIyMjY3NTAyNDkiLCJ0cyI6MTYyMzAzNzc5NTY0OCwieXUiOiIyNzIwMzUzNDExNjIwMDU1ODk0In0%3D
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Окуу жайды башкаруу структурасынын схемасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТТАР ЖАНА КРИТЕРИЙЛЕР 

 

Стандарт 1. БАШКАРУУНУН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ ЖАНА БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН САПАТЫН КАМСЫЗДОО САЯСАТЫ 

 

1.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы № 2014 

токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жалпы мектептик билим берүүнүн 

мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык билим берүү уюмунун ишин жөнгө 

Директор 
бухгалтерия 

АХЧ 

Ата-эне 

Камкордук 

кенеш 

Иш берүүчүлөр 

кеңеши 

Пед. 

кеңеш 

кеңеш 
Студенттерд

ин кеңеши 

Окуу тарбия 

иштери боюнча 

орун басар 

усулчу 

китепкана 
Атайын билим 

берүүчү 

предмет 

секциясы 

Жалпы билим берүү 

предмет секциясы 

Комплекстүү 

тарбиялык 

соц. Иштерди 

жургүзүү 

Улук устат 

Өндүрүштүк 

практиканы жүргүзүү 

иштери 
Өндүрүштүк 

окутуу 
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салуучу билим берүү уюмунун бекитилген ички актыларынын болушу. 403 (мындан ары - 

Мамлекеттик стандарт) жана Кыргыз Республикасынын билим берүү чөйрөсүндөгү 

мыйзамдарына, минималдуу талаптарга, Мамлекеттик билим берүү стандартынын 

талаптарына ылайык келүүсүнө кызыкдар тараптардын ББЖнын ички актыларында 

аныкталган муктаждыктары. 

 51- кесиптик лицей -КРнын “Билим берүү”, “Башталгыч кесиптик билим берүү” 

Мыйзамдарына:  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 245-токтому менен 

бекитилген Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары жөнүндө Типтүү жобосуна; 

-  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 15-августундагы 2017-жылдын №481 токтому менен 

бекитилген Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы 

Баштапкы кесиптик билим берүү агенттиги жөнүндө Жобосуна ылайык түзүлүп, КРнын 

ББМнин алдындагы БКББ агенттигинин 20.11.2017-жылдагы №1/289 буйругу менен 

бекитилген Уставдын негизинде иш жүргүзөт.  

2.КРнын ББ жана илим Министрлиги тарабынан бекитилип, БКББ Агенттигинин 

Республикалык илимий-методикалык борбору менен макулдашылган типтүу окуу пландарынан 

негизинде сабактар өтүлөт. 

3.Окуу жайдын ички ишмердүүлүгү окуу-методикалык жана тарбиялык иштер боюнча ар бир 

бөлүмгө тийиштүү жоболордун негизинде уюштурулат. 

1.11-Тиркеме  (Устав)   

1.12-Тиркеме  (типтүү окуу пландары)  

1.13-тиркеме (базистик окуу планы)  

1.14-тиркеме  (стратегиялык план) 

1.15-тиркеме (жоболор: педагогикалык кеңеш жөнүндөгү жобо, методикалык иштер жөнүндө 

жобо, тарбиялык иштер жөнүндө жобо, камкордук кеңеши жөнүндө жобо) 

 

1.2 Кызыкдар тараптардын керектөөлөрүн жана күтүүлөрүн эске алуу менен билим 

берүүнүн сапатын камсыз кылуу саясатына ылайык билим берүү уюмунун бекитилген 

миссиясынын, стратегиялык жана учурдагы пландарынын, иштелип чыккан жана 

кабыл алынган билим берүүнүн максаттарынын жана күтүлүүчү окуу натыйжаларынын 

болушу. 

 2021-жылдын сентябрында өткөн педагогикалык кеңештин №1 протоколунда 

көрсөтүлгөндөй, 2021-2022 окуу жылына стратегиялык план кабыл алынган. Бул пландын 

алкагында, окутуунун сапатын жакшыртуу максатында,  Азия өнүктүрүү Банкынын (АБР)  2-

долбооруунун каржылоо гранттык проектиси менен  кесиптик устаканалар, окуу кабинеттери 

жаңы жабдуулар, эмеректер менен камсыздалынды.  Окуу корпусунун 3 окуу кабинети, 

жатакана, нан бышыруучу жай, СТО жана ремонт окуу мастерскою толук капиталдык 

ремонттон өткөрүлгөн.  

    Лицейдин биринчи педагогикалык кеңешинин отурумунда окуу жайдын миссиясы такталган.  

Ушул эле отурумда миссияны, ишке ашырууга көмөк болгон негизги документтер: Устав, 

Стратегиялык план кабылданып жана негизги программалар бекитилди: 

- пед кеңештин графиги, төрагасы 

- көзөмөлчүлүк кеңештин иш-чарасы, курамы 

- сапат менеджментинин системасы, жооптуулар, иш-чарасы 

- социалдык маркетинг боюнча жооптуулар, иш-чарасы 

- метод кеңешменин жыйындарынын, отуу графиктери, ачык сааттар 

- лицей ичиндеги контрольдун администрация тарабынан жүргүзүлүшү 

- ата-энелер, иш берүүчүлөр менен тегерек столдун өтүлүшү, жооптуулар, иш-планы 

https://drive.google.com/file/d/1vVYDzq1xOQWowwlpNpwOyjIrdRhibcD4/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/RpZL/QRz6gmYrP
https://drive.google.com/file/d/1H-ZfW83ELZ0wfxdFTC-is-VuG03-b9ZT/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/f1YJ/TQCYroeV3
https://cloud.mail.ru/public/GuY7/1FjKEGhq3
https://cloud.mail.ru/public/dMWi/vFfX8obKa
https://cloud.mail.ru/public/dMWi/vFfX8obKa
https://cloud.mail.ru/public/uydy/EXitcHcfg
https://cloud.mail.ru/public/T4iC/92S4FkHHN
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- аппеляциялык комиссиянын иш-планы 

- кабыл алуу комиссиясынын иш-планы 

- экзамендик комиссиянын жобосу 

- “Насаатчылык” программасынын иш-планы 

- Китепканачынын иш-планы 

- Тарбиялык сааттардын өтүлүшү, графиктери, жооптуулар 

- Профсоюздук комитеттин иш-чаралары, протоколдору 

    Окуу жайында кабыл алынган стратегиялык жана учурдагы программалардын 

аткарылышына көзөмөл жүргүзүүгө администрация жооптуу болуп, мониторинг жүргүзүлөт, 

натыйжалары кезектеги педагогикалык жана методикалык кеңештерде каралып, маалымат 

берилип, талкууланат. Ар бир кеңеште, алынган натыйжалар кызыкдар тарапка маалымат болуп 

берилип, көзөмөлчүлүк кеңештин, ата-энелер кеңештин, иш-берүүчүлөр кеңешинин, 

окуучулардын ой-пикири эске алынат. 

1.16-тиркеме. (Стратегиялык планы)                                                  

1.17-тиркеме. (Окуу жайдын миссиясы) 

1.18-тиркеме.(Камкордук кенешинин иш планы) 

1.19 – тиркеме  (Пед. кенештин мүчөлөрү) 

 

1.3 Билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу системасын ишке ашырууга, контролдоого 

жана кайра карап чыгууга педагогикалык жамааттын, билим берүү уюмунун окуучулар 

жана кызыкдар тараптардын катышуусунун механизминин болушу (кызыкдар 

тараптардын пикири); 

 

           Билим берүү процессинин сапатын жогорулатуу үчүн билим берүү уюмунун 

жетекчилиги, кызматчылары өздөрүнүн иш пландарын аткаруу менен сапат саясатын камсыз 

кылышат. Төмөнкү программалар: Сапаттык менеджмент системасы боюнча, төмөнкү иш-

чаралар жүрүүдө; - метод кеңешмеде бардык ачык сааттардын графиги бекитилип, өтүлгөн соң, 

талкууланып, анализденип, протоколдоштурулат. 

   Методкеңешмеге жооптуу мугалим Саматбек кызы Айдана, эки секция боюнча иш алып 

барат: 1-секция- жалпы орто билим берүү предметтери; 2-секция -  кесиптик билим берүү 

предметтери. Окутуу процессинен күтүлүүчү натыйжалар категориясы №2  методкеңешмеде 

аныкталып, бекитилген. Бул күтүлүүчү натыйжаларга ата-энелер, иш-берүүчүлөр, окуучуларда 

кызыкдар болушуп, өз сунуштарын ой-пикирлерин кошумчалашкан.  

    Күтүлүүчү натыйжалардын камсыз болушуна , сапаттык билим берүүгө салым кошо 

турган иш -  мугалимдердин, квалификациясын жогорулатуу курсуна катышуусу эсептелинет. 

Жаңы инновациялык метод менен стандарттык эмес сабактар (Иманбаева Г, Шабданова М) 2 

жолу өтүлдү. Алар курстарга барып келүүсүнүн натыйжалары менен коллективде бөлүшүштү. 

           Көзөмөлчүлүк кеңеш бир окуу жылда, 2 отурум өткөрөт. №1 пед.кеңеште курамы, иш-

планы бекитилген соң, төрага М.Жунусалиев бюджеттен тыш финансы булактарын табышып, 

лицейге материалдык жардам табышкан: электросварка окуу кабинети  жабдылып, спортзалга  

жылуу  суу  менен  душ  кабинасын  орнотуп,  актовый  залдын  5  айнегине  кооз  темир  тор  

тартып  беришкен. Быйылкы  жылга  карата  жаны  футбол  аянтчаны  курууга  иш  башталууда. 

          Билим  Сапатын  камсыз  кылууга   окуучулардын  социалдык  абалдары   аныкталып, 

сабакка  келбеген  окуучулар менен  иш  алып  барылат . 

          Социалдык  абалы,  начар  жардамга  муктаж – Вахтель И, Алмаз уулу  Каныбек – 

социалдык  стипендия  алышат . 

https://cloud.mail.ru/public/f1YJ/TQCYroeV3
https://cloud.mail.ru/public/95mt/28h9aUpS2
https://cloud.mail.ru/public/65LS/FZfSJz1Wo
https://drive.google.com/file/d/1K-9rQU24iS-oSkpJpCy6o9eqw0ml6GYQ/view?usp=sharing
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           Билим сапатынын динамикасын анализдоо үчүн, ар бир мугалим өз предметинен 

окуучулардын алган баалары боюнча билим  сапатынын эффективдуу пайызын эсептейт, жана 

анализдейт. 

         Социалдык  маркетинг  иш – чара  программасынын алкагында, билим  сапатын  аныктоо  

үчүн,  ата – энелерден,  окуучулардан , мугалимдерден  окутуу процессинин жүрүшү, билим  

сапатынын  деңгээли  боюнча  мониторинг жүргүзүп  турууга У. Дарханбаева  жоопкер болуп 

дайындалган . 

         2021-жылдын 15-декабрында мугалимдер үчүн жүргүзүлгөн “окутуу процессин  

жакшыртуу” деген  суроого төмөнкүдөй  мугалимдердин  салымы  жооп  алынган . 

          Анкетирлөөгө 20 мугалим  катышкан,  алынган  маалымат боюнча 35,2% 

“канааттандырарлык “, 1% эң жакшы , 63,8% - деп  жакшы   аныкташкан . 

           Ата -  энелердин  анкетасында  “окуп   жаткан  балдардын  билимин  жогорулатууга  

кандай  иштер  керек” дегенде,  80%  ата-эне балдарынын  компьютер  үйрөнүүсүн  каалаган. 

Натыйжада ,  ата- энелердин  күткөн  натыйжасы  эске  алынып, математик Г. Иманбаева -  

компьютерди  үйрөтүү боюнча кружок алып  барууда . 

           Окуучулардын  каалоосу  боюнча, дене  тарбия  кружогун, С. Мамырбаев  уюштурууда. 

Күтүлүүчү  натыйжалардын  тизмеси,  социалдык  маркетинг  программасынын  тутумунда  

болгон  мектептердин  окуучуларына  кесипке  багыт  берүү,  профориентациялык  иштердин  

мазмунун  түзөт. Ала турган  кесиптин   күтүлгөн  натыйжалардын  характеристикасы  берилет . 

            2022- ж 24- апрельде  лицейде “Ачык эшик” күнүнүн салтанаттуу линейкасы, иш 

чаралары өтүлдү. Бардык  маалыматтар сайтка сүрөт, видеоролик  жайгаштырылды. 

1.20 – тиркеме (Пед.кенештин протоколу 4) 

1.21 – тиркеме (Сапатты башкаруу тутуму) 

1.4. Билим берүү уюмунун кызматкерлеринин, окуучуларынын, социалдык 

өнөктөштөрдүн жүрүм-турумунун бекитилген этикалык стандарттарынын болушу. 

№3/1 кезексиз педагогикалык кеңешмеде жалпы коллектив, жамааты №51 КЛ профсоюз 

уюмунун профкому С.Мамырбаев маалыматын укту. Профком өткөн 2020-2021 окуу жылында 

аткарылган иш-чараларынын отчетун берди. Билим сапатына жооп берген мугалимдердин эс 

алуусуна шарт түзүлгөнүн, курорттук-санаторийлерге путевкалар берилгенин маалымдады. 

Профком КР Эмгек кодексине ылайык, лицейдин жамаатынын 4 жылга эмгек келишимин 

түзүп, көзөмөл жасаарын белгиледи.  

Өз кезегинде администрация, мугалимдер, ата-энелер, окуучулар окутуу процессинде өздөрүн 

этикалык жана эстетикалык стандарттык нормаларга ылайык алып жүрүшү жөнүндө Жобо   

кесиптик лицейдин  педкенешинин кезексиз №2/1 жыйынында бекитилген. 

1.22 – тиркеме (этика жобосу)(протоколу) 

Кучтүү жагы: 

1. окутуу программасы КР билим берүү стандартына туура келет. 

2. Окутуу процессинин сапатын жогорулатууга көптөгөн программалар иш алып барат. 

Алсыз жагы:  

1. Мугалимдер жамаатынын квалификациясын жогорулатуу курстарына көп катышпаганы. 

 

 

 Стандарт 2. БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫНЫН МАЗМУНУ ЖАНА  

                        ОКУУ-МЕТОДИКАЛЫК КАМСЫЗДАЛЫШЫ 

 

2.1. Окуу планынын жана программалардын билим берүү стандартынын, базистик 

https://cloud.mail.ru/public/gV5u/m2hLrN92Y
https://cloud.mail.ru/public/F2CD/Zinp8DAqT
https://cloud.mail.ru/public/5XDB/cVWqQggq8
https://cloud.mail.ru/public/i5eH/m9HVGRk5Q
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окуу планынын талаптарына жана кызыкдар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык 

келүүсү. 

         №51 кесиптик  лицейде  ар  бир окуу  жылдын  башталышында ,  билим  берүү  

стандартынын  жана  базистик  окуу  планын  талаптарынына  жооп  берген, окутууга  

кызыкдар  болгон окуучу,  ата-эне , иш  берүүчү жана башка тараптардын  керектөөлөрүнө 

ылайык  келген  жумушчу  окуу  программасы ,  № 1  педагогикалык  кеңешмеде  

талкууланып, колдонууга бекитилет. Бул окуу программасы, Башталгыч кесиптик билим 

берүүнүн “Айыл чарба өндүрүшүнүн устаты (фермер)” кесиби боюнча квалификациялуу 

жумушчу кадрларды даярдоо үчүн 16.08.2019 жылы, №291-ТОП-8331/8322-А-1-19 номер 

менен бекитилген типтүү пландын негизинде иштелип чыгат. 

            Окуу процессинин эффективдүүлүгү “күтүлүүчү натыйжалар” категориясы менен 

аныкталат. Бул категориянын мааниси: кызыкдар тараптардын алган билим сапатын 

канааттанышын билгизет. №2- методикалык кеңешмеде күтүлүүчү натыйжалар белгиленип, 

ата-энелер, иш берүүчүлөр, окуучулар катышкан жыйында бекитилет.  

 

2.23 – тиркеме (Жаш мугалим устат тизмеси) 

2.24 – тиркеме  (пед.кенеш. протоколу 1) 

 

2.2. Окуу-методикалык камсыздоонун билим берүү стандартынын 

талаптарынажана кызыкдар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келүүсү.Билим беруу  

программалары  агенттик  тарабынан  бекитилип . Ар бир  мугалим  оз предметинен  

жылдык  календардык -  тематикалык  жумушчу  планын  тузот,  ушул  пландын  

негизинде  ар  бир 

          Сапаттык менеджмент программасы окуу процессинин жакшыртылышына көмөк берип, 

сапатты жогорулатат. Жооптуу М.Календерова ал программанын иштешине козомол жасайт. 

   Окуу  бөлүмүнүн  башчысы,  кол  коюп  бекитет . Бул  лицейдин  миссиясына, окуу 

программасынын максатына, мамлекеттик  билим  берүү  стандарттарына,  кызыкдар  

тараптардын  талабына,  окуучулардын  канааттануусуна  дал  келет. Окуучулардын, иш  

берүүчүлөрдүн, ата – энелердин  талаптарын  эске  алуу  менен  окутуу программаларына  

лицей  тарабынан  системалуу  түрдө , бир  окуу  жылда  2 жолу  мониторинг  жана  баалоо  

жүргүзүлөт. Мына  ушул  иш – аракеттердин баары,  кызыкдар  болгон  тараптарга  

маалымдалып  лицейдин  өнүгүүсүнө шарт  түзөт. 

 Окуу  жайы  окуучуларды  окутууда  окуу – методикалык  камсыздоонун  натыйжасында,  

окуучуларга  билим  берүү максаты  лицейдин  миссиясына  дал  келип, билим берүү  

стандарттарынын  талабына жооп  берип,  кызыкдар тараптардын төмөнкү  натыйжалары, 

алынып,  максаттары  ишке  ашырылат: 

1. Учурдун талабына  жооп  бере турган,  өз  кесибинин  устаттары  болгон ар  тараптуу 

өнүккөн, сапаттуу  адистерди  даярдоо. 

- адистерди даярдоодо билим берүдө,  лицейдин  окуу – усулдук  жана  материалдык -  

техникалык  базаны  өркүндөтүү,  өнүктүрүү. 

- окутуу процессине  инновациялык  технологияларды колдонуу. 

       Мындан  тышкары,  жалпы  орто  билим берүүчү  окуу  китептери камсыздалып,   

электрондук  библиотека  ишке  киргизилген. 

         Окутуучу  мугалимдер  илимий  жаңылыктар жана  окуучуларды даярдоо  боюнча         

13-январь жана 14-январь 2022-ж, педагогикалык  окутууну  уюштурушат.  Быйылкы  окуу  

жылына КР Билим  берүү  Министрлигинин  23.12.2021 –жылында, № 2187/1 номерлүү 

буйругу менен  бекитилип  келинген  темалар: «Благоприятный  психологический  климат  

https://drive.google.com/file/d/1SgxnCF__0fjLECvNpHGRN0LqnB4sET_N/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/e4TM/cxBhYaim5
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на уроках  производственного и теоретического  обучения», “Педагогикалык  

компетенттүүлүк» болду. Усулдук  колдонмолор  катары  интернет  булактарынан, «Кут 

билим сабагы»  газектасынан, онлайн  окутуулар: «ZOOM» программасына  киришип, 

алдыңкы  педагогикалык  тажрыйбаны  үйрөнүшөт.Г. Иманбаева , М.Шабданова, Саматбек 

к.А  видеоурок.  

     Мугалимдердин тарификациясында болгон өзгөрүүлөр № 1 педкенеште жана №1 

методкенешмеде  анализденет. 

2.25 – тиркеме (СМК иш чара) 

2.26 – тиркеме (Пед кенештин протоколу 3) 

2.27 – тиркеме (Метод кенештин протоколу 1) 

 

2.3. Жетиштүү маалыматтык ресурстардын (окуучулардын контингентине, анын ичинде 

окутуу тилдерине карата окуу – методикалык адабияттардын фонду) болушу. 

        Окуу процессинин  сапаттуу  болушуна, лицейдин китепканасы  салымын кошот. 

Лицейдин  китепканасынын  фонду 11282 китеп даананы түзөт: 

        Анын ичинен - адабий окуу 1139 даана,  жалпы орто  билим  берүү  предметтеринин  

китеби – 1072 даана,  китептердин  келген  жылдары  боюнча таблица . 

 

            Акыркы 5 жылда келген  жаңы китептер . 

№ Кайсы жактан келген  Качан келген  Саны  

1 АБР 2019 150 

2 РНМЦ 2017 160 

3 РНМЦ 2021 100 

4 РНМЦ 2017 150 

5 РНМЦ 2017  30 

6 АБР 2017 340 

7 АБР 2017 220 

        

 

       Китепканачы  Э. Байдосова, жылдык  иш – планында, окуучулар  жана  мугалимдер  менен  

иш алып  барууну  көргөзөт. 

        Окуу китептеринин ар бир окуучуга туура келиши стандартка ылайык, таблицада 

2017-2018
78%

2018-2019
13%

2019-2020
0%

2020-2021
0%

2021-2022
9%

келип тушкон китептердин саны

https://cloud.mail.ru/public/YouR/mpmYcfVGx
https://cloud.mail.ru/public/H1Q6/CvJmRq9Vj
https://drive.google.com/file/d/1O-fx9WPT7ndMk_Ai82IAJSNxcNPD6z_b/view?usp=sharing
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косотулгон. 

           Иш – план  боюнча,  фонддогу жетпеген окуу  китептери  электрондук  китепканада  

көргөзүлөт  жана пайдаланылат.  

2.28 – тиркеме  (2021 – 2022 окуу жылына карата китепканачынын иш планы) 

2.29 – тиркеме (жалпы окуу китептери боюнча мааламат) 

 

2.4. Билим берүү программасынын жана окуу-методикалык камсыздоонунмазмунун 

жакшыртуу максатында кызыкдар тараптардын күтүүлөрүн, керектөөлөрүн жана 

канааттануусун мезгилдүү  баалоонун жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоонун 

колдонуудагы механизминин болушу. 

         Лицейде  окуучулар, ата –энелер,  башка  кызыкдар  тараптар  менен  байланыш сайт  

аркылуу  жүргүзүлөт. Бардык  кулактандыруулар,  жарнамалар,  жүгүртмөлөр,  экзамендик  

графиктер  жана башка  маалыматтар  сайтка, электрондук  почтага  жүктөлүп  турат. 

         Окуу   процессин  жакшыртуу  максатында,  бардык  кызыкдар  тараптардын  сунуш,  

каалоолору да  сайтка  киргизилип, официалдуу  жооп  берилет,  жана ишке  колдонулат. 

         Алынган текшерүү иштердин,тесттердин жыйынтыктары Ватсапп туйунундо 

группаларга  чагылдырылат. 

         Ошону  менен  бирге,  окуучунун  зордук – зомбулукка ,  кылмыштуулукка , 

экстремизмдик  террорго  үндөгөн  сайттарга  кирбешине  бөгөт коюлушу  керек – деген  

сунуш  ата – энелердин 13.11.2021-ж өтүлгөн  биринчи  жыйынында  талкууланган . 

          Манас райондук  ИДН кызматкери Бердигул уулу Тимур, класс  жетекчилер, ата–энелер 

балдардын  психологиясына  терс  таасир  тийгизген  сайттарды  чыпкалап ,  коргоо жөнүндө 

айтышты. 

          Күтүлүүчү натыйжалар социалдык маркетинг программасынын тутумундагы кесипке 

багыт берүү иш-чараларында да белгиленет. “Ачык эшик” күнүндө окуучулар кандай 

квалификация алары айтылат. 

2.30 – тиркеме (Соц.маркетинг иш чара) 

2.31 – тиркеме (Ата-эне жыйын.протоколу 1) 

2.32 –тиркеме (Тайпада откон жыйын) 

2.33 – тиркеме (ИДН кызматкеринин маалыматы) 

Күчтүү жагы: 

1. окуу  пландарынын,  программаларынын  кызыкдар  тараптардын  күтүлүүчү  

натыйжаларына  туура  келиши. 

 Алсыз жагы: 

1.  Усулдук- методикалык  булактардын,  китептердин  аздыгы.  

      

 

Стандарт 3. КОМПЕТЕНТТҮҮ ОКУТУУНУ ИШКЕ АШЫРУУ ЖАНА 

                        ОКУУЧУЛАРДЫН ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН БААЛОО 

 

3.1 Окутуунун пландаштырылган максаттарынын болушу. 

        Лицейде  окуу  планы  интеграцияланган  программа менен  окутулат. Жалпы орто билим 

берүү предметтери менен бирге башталгыч кесиптик билим берүү предметтери окутулат. 

          Жылдык  жалпы  окуу сааты- 4434 сааттык  көлөмдө болсо, анын- 2006 сааты  жалпы  

орто билим  берүү  боюнча    болсо, 932 саат- кесиптик билим берүүнүн теориясы боюнча  

болот, ага кошумча- 1496 саат  өндүрүштүк  окутуу жана практика сааттары  болот. 

           Лицейде  мугалимдердин  педагогикалык  компетенттүлүккө ээ болуусуна  бардык шарт 

https://drive.google.com/file/d/1EKSh1Zn4_pjcWIpAib_vt4jhKkIYGLU6/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/VF4F/AH8nvEkkd
https://cloud.mail.ru/public/MtCH/mwnJPzbj5
https://drive.google.com/file/d/1ykz8dyeDDa8tz7DMkE4DYH_8oaJJHxq1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10SyPNyq4mZQCYOwE4Pfj4_WS2m4fhnME/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/wRKM/of5Fppiif
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түзүлгөн жана төмөнкү компетенттүүлүккө ээ болушат: 

1. №3 -педагогикалык  жана  №5- метод. кеңешмеде  талкууланып, окутуунун  

темасына  карата, изденүүчүлүк. 

2. Ачык  сааттарды  анализдөөгө, жөндөмдүү.  

3. Интернет  булактарынан маалымат  таап, өз алдынча  пайдалана алат.  

4. Окуучулар  менен  мамиле  түзүп,  көйгөйлөрдү чече алат. 

 

        Компетенттүүлүктү  жогорулатуу учун  мугалимдер ачык   сабактарга,  билимин 

жогорулатуучу  курстарга он-лайн жана оф-лайн режимдерде   катышышат, жана  

жаныртылган  материалдык базанын,  компьютер  классындагы   10 даана  заманбап  

модельдеги  компьютерлерди   пайдаланышат ,  интерактивдик  доска сабакта  колдонулат.   

3.34 – Тиркеме  (пед.кенеш.протоколу 5) 

3.35 – тиркеме (квалификацияны жогорулатуу отчету) 

 

3.2 Окутуу-тарбиялоо процессинде инновациялык технологияларды жана методдорду 

колдонуу.  

 

         Окуу  жайда электрондук  почта, мугалимдердин  өздүк сайттары  бар . Интернет-  

булактарын  таап, өз алдынча пайдалана билишет. Башка окуу жайлардагы алдыңкы  

педагогикалык тажрыйбаны колдонуп, үйрөнүүгө иш алып барышат. Инновациялык-

технологияны  колдонуп  сабак отүү  үчүн  билимди  жогорулатуучу  курстарга  5 окутуучу 

катышышкан..  

         Сабактарын интерактивдик метод менен стандарттык эмес,  

а)жалпылоочу, кайталоочу, б)өтүлгөн теманы кайтолоочу, в)изденүүчүлүк методдор менен 

сабак өткөн Г.Иманбаева, М.Шабданова, Дарханбаева У,  ” жакшы” деген баага бааланышты. 

№6 методкеңешмеде усулдук бирикме жөнүндө жобо кабыл алынып, ошонун негизинде 

усулдук иштер алып барылат. 

3.36. – тиркеме (Усулдук бирикеме жобосу) 

     

3.3.Окутууну баалоодо жана корректировкалоодо кайтарым байланыш    

механизминин болушу. 

 

       №4 метод. кеңешмеде окуучулардын билимин баалоо боюнча Жобо талкууланып, 

бекитилди. 

       Ички көзөмөл боюнча администрация тараптан жүргүзүлөт, №3 метод. кенешмеде ички 

көзөмөл Жобосу талкууланып, бекитилди. 

       Окуу жайда билим сапатына, күтүлүүчү натыйжага канааттануу боюнча мугалимдерден, 

кызыкдар тараптардан (ата-эне, окуучу, иш-беруучу) анкета алынып, анализденип, протокол 

түзүлөт. Ал иштерге жооптуу болуп №4 метод кенеште У.Дарханбаева дайындалган. Бул 

сурамжылоо, анкеталоо социалдык маркетингдин тутумунда болгондуктан, ал программада да 

анкета жүргүзүү пункту бар. 

        Ушул эле №4 метод.кенеште анкеталоонун эрежелери, Жобосу каралып, бекитилип, ишке 

колдонууга алынган. 

3.37 – тиркеме ( лицейдин ички контролу жөнүндө жобо)  

3.38 – тиркеме (Изилдөө эрежелери) 

3.39 – тиркеме (баалоо боюнча Жобо) 

3.40 – тиркеме (анкета анализи) 

https://cloud.mail.ru/public/kgp8/haZwQdeXX
https://cloud.mail.ru/public/ESjh/S4GbwwXFp
https://cloud.mail.ru/public/vqC5/WpR5iobvs
https://cloud.mail.ru/public/U5Mn/ueoTDpRqc
https://cloud.mail.ru/public/Wv4M/RfHVYKhAU
https://cloud.mail.ru/public/GT4w/bU4Ltf4XZ
https://cloud.mail.ru/public/pKTn/KHzHRvbTS


13 
 

 

3.4. Билим берүү стандартынын талаптарына ылайык окуудагы жетишкендиктерди 

баалоонун объективдүү  жана ачык-айкын системасынын болушу. 

 

     №51 кесиптик лицейде окуучулардын билимин текшерүү үчүн  төмөнкү усулдарды 

колдонот: экзамен, диктант, текшерүү  иш, дил баян, тест, жат жазуу. Бул  усулдардын  ар бири 

үчүн  баалоо  критерийлери  иштелип  чыккан жана  № 4 метод.кенешмеде  талкууланып,  

бекитилип,  колдонмого  алынган. 

        Баалоо Жобосу  окуу  жайдын  сайтында  жайгаштырылган жана  экзамендик  тактага  

илинген. Окуу  жайдын  сайтында  окутуунун  күтүлүүчү натыйжаларына  карата  адекваттуу  

жана  окуучунун  окутууда  пландалган  натыйжасына  жетишүү деңгээлин  көрсөткөн  

баалоонун  чен – өлчөмдөрү  менен  усулдарын  жарыялоо учун  атайын бет  бөлүнгөн. 

3.41 – Тиркеме  (пед.кенеш.протокол 4) 

3.42 – Тиркеме  (баалоо жобосу) 

Окуу жайдын сайты: Pl5.go.kg 

 

3.5.Окуучуларга баалоонун колдонулуучу эрежелери, жол-жоболору жана 

жыйынтыктары, ошондой эле аларды кайра кароонун жол-жоболору жөнүндө 

маалымдоо системасынын болушу. 

 

         Лицейде  окуучулардын  билимин  баалоо  ачык–айкын  жүргүзүлөт  жана  аны  аппеляция  

кылууга  шарт түзүлөт, көчүрүү,бүтүрүү , жыйынтыктоочу  аттестацияларда   экзамендерде  

алган  баасына  канааттанбаган  окуучулар үчүн директордун буйругунун негизинде, №1  

педагогикалык  кеңешмеде  аппеляциялык  комиссиянын  курамы,  иш–чаралары  бекитилген .  

Аппеляция Жобосунун  негизинде  наарызы  окуучунун  арызы,  арыздар  китепчеге  

түшүрүлүп,  3 кун  ичинде  официалдуу  түрдө  жооп  берилет, жана  пед.кеңештин  жыйнында  

маалымат  берилет . 

          Окуучулардын  сунуштары, арыз даттануулары  кабыл  алынып, арыз каттоо китепчесине  

катталат,окуу корпуста мындан тышкары “Анонимдик  куту” илинип, бир  айда бир жолу  

ачылып,  көзөмөлдөнүп  турат. 

3.43 – тиркеме (Аппеляциялык комиссиянын протоколу 1) 

3.44 – тиркеме (Аппеляция жобосу) 

3.45 – тиркеме (баалоо боюнча Жобо) 

 

3.6. Коопсуз, өнүктүрүүчү жана психологиялык жактан ыңгайлуу билим берүү чөйрөсүн 

камсыздоо, билим  берүү процессинде ден соолукту сактоочу ыкмаларды колдонуу. 

 

          №51  кесиптик  лицейде « психолог»  штаты  каралбаган  себептүү, ар бир мугалим, устат, 

айрыкча класс жетекчилер өздөрүнүн  социалдык - коммуникативдүү  компетенттүүлүк 

шыгынын негизинде окуучулар менен тил  табышып, алардын  көйгөйүн  чечүүгө  

аракеттенишет. 

         Окуу жайдын  2 окуу кабинетинде,  бир холл-залында,  жатаканада  видео  камера  

орнотулган. 

          Класс жетекчилер окуучулардын окуу жайдагы  убагында,  коопсуздугуна  жооптуу  

болушуп , бекитилишкен .Алар окуучунун сабакка  катышуусун, өз ара  мамилеси  жакшы  

болушун,  активдуу коомдук  иштерге  катышуусун, устаканада, техникалык  иштерде  

коопсуздук эрежелерин сактоосун  көзөмөлгө  алыашат. Ар бир  устат, ар бир  окуучуга  

https://cloud.mail.ru/public/gV5u/m2hLrN92Y
https://cloud.mail.ru/public/GT4w/bU4Ltf4XZ
https://drive.google.com/file/d/1ydUMaBKFa9SKyNeREwz1f9XskEkWtVmd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0V4l-VNKJ2S4ZvkqgxDEKcjhJQ6UDoP/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/GT4w/bU4Ltf4XZ
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техникалык  коопсуздук  боюнча  маалымат  берилгендиги  жөнүндө  өндүрүштүк окутуунун  

журналдарына  кол  койдуруп, белгиленет. №6 метод кеңешмеде окуучулардын жүрүм-турум 

этикасы жөнүндө Жобо кабыл алынды. 

           Лицейде кароолчу штатындагы адамга жардам катары,окуучулардын  кезектеги  

дежурстволору  бар. Окуучулардын  коопсуздугу  учун  окуу  корпустары, окуу  кабинеттери, 

ашкана,  жатакана,  автогараж, бокс бөлмөлөрү жыл сайын  Кыргыз Республикасынын Өзгөчө  

кырдаалдар  Министрлигинине  караштуу  Манас  райондук  өрт өчүрүү   бөлүмүнүн  

текшерүүсүнөн  өтүп  турат. Бул жөнүндө 11.05.2022-ж № 31.11/141 номерлуу акты  менен  

көрсөтүлгөн. 

          Лицейдин  өрт  коопсуздук  эрежелеринин  туура  сакталышы:  эвакуция  план  сүрөттөрү, 

окуунун территориясынын  эки  бөлөк  жагында 2 пожардык  щит бар экендиги  

электрчубалгыларынын  тыкандыгы, короонун ичинде  суу түтүгү киргизилгендиги тууралуу  

жана башка  жөнүндө  акт  берлип,  окуу процессинин жүрүшүнө  руксат  берилген. 

         Манас райондук  санитардык – эпидемиологиялык  станция  мекемеси  тарбынан да 

текшерүү өтүп: ашкана, жатакана, окуу корпустарынын санитардык-гигиеналык абалы, 

эстетикалык көрүнүшү жакшы, окуу кабинеттеринин айнектен жарык тушуусу жана жылуулугу 

нормага дал келери белгиленген. 

         Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам катары, кире бериште пандус орнотулган. 

3.46 – тиркеме (Метод кенешме протоколу 6) 

 

3.7. Ички жана тышкы баалоонун, системалуу мониторинг жүргүзүүнүн 

жыйынтыгы  боюнча  окуучулардын натыйжаларынын динамикасы. 

          Билим сапатын жогорулатуу жана күтүлүүчү натыйжаларга жетүү үчүн лицейде убагы 

менен чейректик жана жылдык  жыйынтыктоочу текшерүү иштер жүргүзүлүп турат. 

          Ар бир мугалим өз перспективалык-тематикалык пландарына кошумча интернет-

булактарынан окуу материалдарын таап иштеп, өзүнүн маалыматтык компетенттүүлүгүн 

көргөзө алат. Берген сабактарынын жыйынтыгы болгон окуучулардын билимин  баалоо 

натыйжалары  анализденет, акыркы жылдар менен салыштырылат.(мугалимдердин өзүн-өзү 

баалаган анализи) 

 №8 методикалык кенешмелерде каралып, анализденет.  

         Методист Саматбек кызы А жана завуч М.Календерова ички контролдоого көзөмөл 

жасашат.  Ички контролдоонун жыйынтыгын методисттин ар бир кварталдык отчетунда 

көрсөтүлөт. 

         Мугалимдердин өзүн-өзү баалоо жобосун  үйрөнүп, ишине колдонуу үчүн 10 мугалим 

аккредитациялык баалоо боюнча он-лайн окуусунан өтүп сертификатка ээ болушту. 

https://cloud.mail.ru/public/ZUCq/9FCsbDAM3
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3.47 – Тиркеме  (мугалимдин баалоосу) 

 

Күчтүү жагы:  

1. окуучулардын билимин баалоонун ачык-айкындыгы,  

 Алсыз жагы:  

1. интернет туйунунун солгундугу, кээ бир ата-энелердин  пассивдүүлүгү . 

                                                    

 

Стандарт 4. КАДРДЫК САЯСАТТЫН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ 

 

4.1. Педагогикалык персоналдын квалификациясынын жана билиминин билим 

берүү программасына шайкеш келүүсү,  

          №51 кесиптик  лицейде,  бүгунку  күндө  окуучуларды  окутуу  процессинде  35 адам  

иштейт. Анын  ичинде  ИТР-20,  МОП -15. 

         ИТР дин ичинен 11 мугалим, 7 өндүрүштүк устат бар, 6 мугалим жогорку билимдүү, 12 

мугалим  атайын орто  билимдүү. Ичинен 3 адам «Кесиптик  билим  берүүнүн мыктысы»  

наамына  татыктуу  болушкан. 

        Лицейде жаш мугалимдер менен иш алып барган, “Насаатчылык” программасы иштейт. 

Жооптуу Г.Бабиршаева бул программа боюнча иш-план түзүп, иш алып барат. 

       Лицейдин  педагогикалык  кызматкерлери  сапаттуу  билим  берүү  үчүн  талапка  жооп 

берүүчү  компетенттүлүккө жана  тажрыйбага  ээ болуу менен бирге, окутуунун  сапаты  

боюнча  кайра  байланышты  түзүүгө  жөндөмдүү.  Окутуучулардын  жана  устаттардын  

билими,  кесиби, иш  тажрыйбасы  өзү  ээлеп  турган  кызматка дал келет . Эмгек  жамааты  

бири – бирин  сыйлайт,ынтымак  менен  ырашкерчиликке  ээ,  жана  кызматтык  даражасына  

ылайык  өз  компетенциясынын  чегинде  иш алып  барат.  

Коллективдин ар бир мүчөсү өзүнүн кызматтык абалына карата  жоопкерчилигинин 

негизинде иш алып барат. Мисалы, администрация, ашкана, жатакана, мугалимдердин аткара 

турган иштери жана жоопкерчилиги бекитилип берилген.  

          Жылдык  көлөмдүк  сааттын  аз болгондугуна  байланыштуу кээ бир  предметтерди  бир  

мугалимдин  алып  баруусуна  туура  келет.Мугалимдер № 1  педагогикалык  кенеште,  

тарификациялык  сааттар  менен  таанышып, сааттар  бөлүнөт,  жана  бекитилет. Ар бир  5 

жылда  квалификациясын  жогорулатуучу  курсуна  баруу  үчүн  атайын  график  түзүлгөн .       

          Ковид  оорусуна  байланыштуу квалификациясын жогорулатуучу курстар  он-лайн  

режимде  дистанттык  режимде  өткөн. Мисалы, Г. Бабиршаева- тарых, Г. Иманбаева-физика, 

2017-2018
30%

2018-2019
20%

2019-2020
20%

2020-2021
20%

2021-2022
10%

ОРТ боюнча мааламат

https://cloud.mail.ru/public/VE5U/7f8D7dMMK
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Саматбек к.А. – Жашоонун сергек мүнөзү, Чуй  облусттук Университетинин  май айындагы  он-

лайн  курстарынан  окушса,  М. Шабданова, Дуйшенбиев Б.,  Г. Иманбаева-  Бишкек 

шаарындагы  мугалимдерди кайра  окутуу  курстарында  оф- лайн  окуп  келишти.  

4.48 –тиркеме (Метод кенешменин протоколу 2) 

4.49 – тиркеме (Насаатчылык програм.иш чара) 

4.50 – тиркеме (Мугалимдер тизмеси) 

 

4.2. Физикалык жана психологиялык коопсуз чөйрөнү, ошондой эле билим берүү 

процессинин катышуучуларынын өз ара мамилелерин баалоону, анын жыйынтыгы 

боюнча чечимдерди кабыл  алууну камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун 

болушу. 

Окуу  процесси  көп  тараптуу  мамилелердин  жыйындысын  камтыйт. Мугалим,  

окуучу  деген 2 тараптан  сырткары,  кызыкдар  тараптар: көзөмөлчүлүк комиссия, ата-эне, иш 

берүүчүлөр окуу процессине  катышышат . 

 Коллективде  ынтымак  менен  негизги   окуу  процессинен тышкары  чарбалык, 

коомдук  иштер  жүргүзүлөт:  субботниктер, ашарлап  лицейдин  территориясын,  

корпустарын  ондоо,  жашылдандандыруу  жана башка иштер . 

         Ушул  кызыкдар тараптардын  өз ара  мамилелерин  мониторингдөө  үчүн   

анкетирлөө  жүргүзүлөт. Жооптуу  У. Дорхонбаева  бир  жылда  2 жолу  анкета  алат. 

4.51– тиркеме (анкетанын протоколу) 

4.52- тиркеме (анкеталар) 

4.3. Педагогикалык кадрларды үзгүлтүксүз кесиптик өнүктүрүү, алардын 

квалификациясын жогорулатуу  жана мотивациялоо системасынын болушу. 

Лицейдин  окуутучулар  курамы  жетишерлик  даражада  квалификацияга  ээ болуп,  

натыйжалуу  билим  берүүгө  жана  окутуунун сапатын жогорулатуу  үчүн,  квалификациясын  

жогорулатууга умтулушат,  жана  окушат.  

         Методикалык  кенешмелерде  ачык сааттарды  анализдөөгө,  алдыңкы  педагогикалык  

тажрыйбаны  жайылтып,  коллективге колдонууга  көмөк болгон  ыкмаларды  жана 

көндүмдөрдү үйрөнүшөт. 

         Ошондой эле,  лицей  кайтарым  байланыш  жасап,  ден- соолугун чындоого,  көнүл 

бурат. Эгер  уй-шартынын  абалы  талап кылса, окуунун  жүгүртмөсү  түзүлөөрдө,  мугалимге 

ынгайлаштырылат .Профком  графиги боюнча,  акыркы 5 жылда  4 путевка  менен мугалимдер  

курорттук – санаторийлерге   барып  эс алышса, 10 путевкага мугалимдердин балдары «Ак 

шумкар» лагерине барып эс алып келишкен.  

        Мындан сырткары, Манас райондук калкты ишке жайгаштыруу (ЦЗН) борборунун 

келишими менен кошумча саат алып, иштегенге, мугалимдерде кошумча акыга кызыгуу 

жаратат. 

           Мугалимдердин  квалификацияны жогорулатууга, билим сапатын көтөрүүгө, өз алдынча 

изденүүчүлүк  менен иштөөсүн  кызыктыруу үчүн материалдык акы: стимгрант каралган. 

Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча акыркы 5 жылдын диаграммасы: 

https://drive.google.com/file/d/1gG9vj_Rn0FpLbDfuieUfL129w4xFe4ax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SgTIRqf8jweWUinLKHWl_tm9fSWGsQCj/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/TeYh/QyLX9q89F
https://cloud.mail.ru/public/pKTn/KHzHRvbTS
https://cloud.mail.ru/public/LRke/3S4ziMYn4
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Акыркы  5 жылдагы   аталган кесибин   тейлеген   окутуучулардын жана устаттардын 

эмгегин  баалоо  боюнча   берилген  сыйлыктар: 
 

№ 
 

Аты – Жөнү 

Сыйлыктын туру  аталышы  ыйгарылган денгээли 

Мамалекетти

к сыйлык 

Билим берүү жана илим 

министрлиги 

Облустук  жана райондук  

деңгээлинин  

сыйлыктары . 

«Айыл чарба өндүрүшүнүн устаты (Фермер)» 

1 Мангентбаев 

Ардак  

  Манас райондук  

мамлекеттик  
администрациясынын   

«Ардак грамматасы» 

2  Узенов Эсенбек    Кыргыз  Республикасынын  

Эмгек  миграция жана жаштар  
министрлигине караштуу 

Кесиптик –техникалык  билим  

билим берүү Агенттиги 

 

3 Дорхонбаева 

Урзада  

 Кыргыз Республикасынын  Эмгек 

миграция жана жаштар 

министрлигине  караштуу 

Кесиптик – техникалык  билим 
берүү Агенттиги 

 

 

4.53– тиркеме (профком отчету) 

4.54- тиркеме (протокол 1) 

4.55– тиркеме (стимулдоо жобосу) 

Күчтүү  
жагы:   

1. педагогикалык персоналдын өз ишине кызыгуусун арттырууга материалдык жана 

моралдык жардамдын берилүүсү. 

Алсыз жагы:  

1. Предметтик сааттардын аздыгына байланыштуу, кээ бир предметтерди бир эле 

мугалимдин алып жүрүүсү. 

 

Стандарт 5. МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК БАЗА 

 

5.1. Билим берүү процессинин катышуучуларына, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жеткиликтүү болгон окуу имараттарынын жана 

2017-2018
0%

2018-2019
5%

2019-2020
5%

2020-2021
0%

2021-2022
90%

Квалификацияны жогорулатуу курсу

https://cloud.mail.ru/public/RLgd/a38mpKWz3
https://cloud.mail.ru/public/e4TM/cxBhYaim5
https://cloud.mail.ru/public/7PFA/KTyxgoGdg
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материалдык ресурстардын (жабдылган окуу класстары, лабораториялар, 

компьютердик класстар, спорт зал) болушу. 

 

         № 51 кесиптик лицей бир кыйла жеткиликтүү жана максатка ылайыктуу билим берүү 

ресурстарына ээ болууда: китепкана фонду, окуу класстарынын жабдуулары, атайын 

предметтер боюнча теориялык жана лабораториялык кабинет, бокс бөлүмдөрү, керектүү 

жабдуулар менен камсыздалган. 

        Учурда, окуган окуучулар арасында мүмкүнчүлүгү чектелген окуучу жок.Бирок, окуу 

имаратынын кире беришинде пандус жайгашкан. 

        Компьютерлер кабинетиндеги  21 даана компьютер АБР банкы тарабынан  берилген. 

        Дагы  1 интерактивдик доска, автомобиль айдоого үйрөтүү үчүн мультирулдук 

компьютердик программалары киргизилген 4 компьютер бар.  

Кышкы спорт зал 4 даана татами матрацтар менен жабдылган, ар түрлүү тренажерлор 

орнотулган. Көзөмөлчүлүк кенештин жардамы менен жылуу суу, аристон менен душевая 

кабина жасалган. 

        Окуу жайынын спорт залы, бокс жана күрөш менен машыгууга  керектүү инвентарлар 

менен жабдылып, иштөөдө спорт залдын жалпы аянты 96м² түзөт 40м² күрөшүчү килем бар. 

        Мындан сырткары тренажердук ар түрлүү спорт эмеректери менен жабдылган бөлмө бар. 

Жалпы аятны  250м₂ болгон  стандартуу эмес  спорт  курулушу жана тоскоолдуктардан  өтүүчү  

эстафеталык  тилке, бийиктикке чыгуучу эки темир тор  иштетилүүдө. 

       Козомолчулук кенешинин жардамы  менен тегерете  электр жарыгы бар мамычалар менен 

жарыктандырылган 1 футболдук талаа ,2 волейбол, 1 баскетбол аянты иштетилүүдө. 

         Көзөмөлчүлүк кеңештин быйылкы иш планында. окуу жайдын аймагында 

демөөрчүлөрдүн жардамы менен тосмо (газондук) футбол аянтчасын куруу пландалууда.  

        Окуучулардын жана мугалимдердин китеп окуусуна ыңгайлуу, 20 орундуу окуу залы бар. 

Окуу жайдын китепканасы жатакана корпусунда жайгаштырылып, окуучуларга ыңгайлуу 

эмеректер менен жабдылган. 

          Жалпы китепкана   фондуна 11282 китеп бар, анын ичинен 1072даана кесиптик билим 

берүү болсо, электроширетүү кесиби боюнча китептер 83 даана, ашпозчу- 835 даана, айыл – 

чарба 1920 даана, техникалык китептер 3910 даана, курулуш китептер 991 даана тигүүчү-

395даана, Методика -553даана, атайын сабактар -3606 даана. Предметтерди окутуу 

китептеринин ар бир окуучуга туура келген саны – нормага дал келет. 

         Жыл башында №2 метод. кеңешмеде китепканачы Э. Байдосова жаңы келген китептер 

жөнүндө маалымат берет, жетпеген окуу китептерге заявка жөнөтөт. Китептердин710 даанасы 

АБР банктын каржылоосу менен келген болсо, 440 даанасы РНМЦ аркылуу алынган. 

         Ошондой эле китепканада жетпеген окуу китептеринен, үлгү катары электрондук 

китептер банкы түзүлгөн.  

         Окуу кабинеттердин саны -10, аянттары бирдей 47м.кв, стандартка ылайык, АБР 

банкынын каржылоосу менен капиталдык ремонттон   өткөн.  

         Жарыктын тийши, жылуулуктун температурасы, нормага ылайык келери  Манас 

райондук санитардык – эпидемологиялык мекеменин тастык актысында көрсөтүлгөн . Бардык 

окуу кабинеттери мугалимдерге бекитилген.  Лицейдин жатаканасында 25 орун бар. Жатакана 

АБР проектиси аркылуу каржылоосу менен толук ондоп-түзөөдөн өткөрүлгөн, эмеректери 

жаңыртылган, 1 телевизор, жуунучу жайы бар.  

         Медициналык кабинеттин жабдылышы, талапка ылайык келет. Жооптуу мугалим, 

Саматбек кызы А декабрь 2021-жылы «Жашоонун сергек мүнөзү» курсунан квалификациясын 

жогорулатып келген жана алгачкы медициналык жардам көрсөтүүнүн ыкмаларына ээ болгон.  
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Мед.кабинет окуу корпусунда жайгаштырылып, биринчи мед. жардамга керектүү болгон 

кушетка, жгут резинасы, дарылар бар. 

          Ашкананын жалпы аянты 150м², тамак ичүү залы 100м², 100 орунга ылайыкталган. 

Тамак даярдоо үчүн 100миң сомдук заманбап, төрт көздүү электр плитасы коюлган. Нан 

бышыруучу жабдуулар АБР проектисинин каржылоосу менен орнотулуп берилген.  

Ашканадагы ашпозчулардын ден-соолуктарынын абалы, санитардык гигиеналык талапка ээ, 

медициналык китепчелери бар. 

5.56 – тиркеме (Козомолчулук кенеш.жыйыны 1, жобосу) 

5.57 – тиркеме (Козомолчулук кенеш. иш планы) 

 

5.2. Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарын сактоо (экологиялык, 

санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык эрежелер жана ченемдер, өрткө 

каршы коопсуздук, эмгекти  коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери). 

 

          №51 кесиптик лицейдин билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптары сакталат.  

          Экологиялык талапка ылайык, быйылкы март, апрель айларында, ар ишембиликтерде, 

бөлүнгөн айлана территорияны тазалоо, жашылдандыруу иштери жүргүзүлдү. 

         Санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык эрежелердин, чен-өлчөмдөрүнүн 

талабына ылайык, окуу жайдын санитардык абалы, окуу кабинеттерине жарык тийиши, 

жылуулугу, ар бир окуучуга тийген м² аянтынын көлөмү талапка  дал келет. Жергиликтуу 

Манас райондук СЭС мекемеси тарабынан имараттар  окуу процессине жарактуу деп 

табылган.  

          Окутуучу персоналдын, ден-соолук боюнча чен-өлчөмдүк эрежесине ылайык, 

медициналык кароодон өтүлүп, санитардык китепчелери бар. 

         Окуу жайда өрт коопсуздугун сактоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Жооптуу АХЧ 

боюнча орун басар К.Калдыков,территориянын  эки тарабында  эки пожардык щиттердин 

кум,күрөк, челек ж.б.дын  толук камсыздыгына көзөмөл жасайт. Суу түтүкчөсү жана шланг 

даярдалган. Ар бир корпуста, эвакуация схемасынын сүрөттөрү көрүнөө илинген. Натыйжа, 

Манас райондук, өзгөчө кырдаалдар Министрлигинин, өрткө каршы бөлүмүнүн, корпустарда 

окуу процессинин жүрүшүнө руксат берилип, ылайык деген акты берилген. 

        Террористтик чабуулда коргонуучу иш-чаралар талкууланып, жооптуу адам -С.Рысалиев 

бекитилп,  иш-пландар бекитилген. 

          Окуу жайдын жамааты эмгекти коргоо боюнча Жобонун негизинде иш алып барат. 

Профком С.Мамырбаев №2 профсоюздук жыйында, Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 

31-октябрында, № 149 номеринде жана 2016-жылдын 26-июльда №142 номери менен 

толукталган мыйзамынын негизинде түзүлгөн. Эмгекти коргоо жөнүндөгү жалпы Жобо менен 

тааныштырып, бекиттирген. 

          Окуу жайда кесипке окутуу боюнча электрширетүүчү, СТО жана ремонт жүргүзүүчү, 

нан бышыруучу, тигүүчү кабинеттерде окуу болуп жаткан соң, техникалык коопсуздукту 

сактоо эрежелери иштелип чыгып, окутуучуларга да, окуучуларга да көрүнүүчү жерлерде 

илинип турат жана эрежелер менен таанышкандыгы жөнүндө ай сайын окуучулар кол коюп 

турат. 

Окуучулардын коопсуздугуна, ар бир тайпага буйрук менен бекитилген, устаттар жооп берип, 

көзөмөлдөйт. 

5. 58 – тиркеме (Пед.кенештин протоколу 2) 

5.59– тиркеме (коопсуздук эрежелери) 

5.60 – тиркеме (сан эпидем. Станц акт) 

https://drive.google.com/file/d/1qn_AdvN7Z0Jm4UZeGqvJbXd5PQ5E7rHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxClpewt-F6XpMOmPCWQZGTWu780fG0r/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/QkK1/PUaWvjZyd
https://cloud.mail.ru/public/xGTe/GFprKEWgm
https://cloud.mail.ru/public/XyyV/2494qNFV7
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5.61 – тиркеме (ортко каршы мекеменин акт) 

 

5.3. Материалдык-техникалык базаны жана маалыматтык ресурстарды жакшыртуу 

боюнча ишти топтоо,  баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушу. 

        №51 кесиптик лицейдин материалдык техникалык базасын жакшырту эки жол менен 

жүргүзүлөт: 

1-көзөмөлчүлүк кенештин жардамы менен  

2-коллективдин өз финансы булактарынын каржысы менен ашар иштерин жүргүзүү болот. 

        2016-жылы АБРдин 2-проектиси менен материалдык база жаңыртылган стол, парта, 

компьютер,  техникалар, көрсөтмө куралдар, ашкана  жабдуулары  жаныртылган .Көзөмөлчү  

кенеш  бюджеттен тышкары донорлордун жардамы  менен  спортзалга  аристон,  душ  

кабинасын орнотуп, өз  каражаты жана ашар  жолу  менен  коллектив лицейдин  

территориясын  темир  тор менен  тосуп,  актовый залды оңдоп, ашкананын  залындагы полду  

жаңыртышкан.   

         Кезектеги планда окуу корпустун төбөсүндөгү шиферди жаңыртуу жана ашкананын 

залынын терезесин алмаштыруу турат.  

 
Күчтүү жагы:  

1.  Окуу процессинин жүрүшү, толугу менен коопсуздук эрежелерге ылайыкташкан. 

2.  Коллективдин материалдык базасын ондоодо, ремонт жасоого өз салымын ашар жол менен 

кошкону. 

Алсыз жагы:  

1. Көзөмөлчүлүк кеңештин бюджеттен тышкары, финансы булактарын табуу иштеринин 

солгун жүрүшү.  

 

Стандарт 6. МААЛЫМАТТЫ БАШКАРУУ ЖАНА АНЫ КООМЧУЛУККА ЖЕТКИРҮҮ 

 

6.1. Калкты билим берүү программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар жөнүндө 

тиешелүү маалымат менен камсыз кылуу үчүн билим берүү уюмунун портфолиосу,   

эрежелердин жана жол-жоболордун, формалардын жана талаптардын болушу. 

          № 51 Кесиптик  лицей  окуу процессинде  маалыматтарды  топтойт,  анализдейт  жана  

керектүү максаттарга  колдонот.  Топтолгон  материалдар,  билим сапатын  жогорулатууга, 

окуу  программаларды  иштеп  чыгууга,  түрдүү багыттагы  иш – аракеттерди жүргүзүүгө 

2016-2017
20%

2017-2018
24%

2018-2019
19%

2019-2020
20%

2020-2021
17%

Материалдык база

https://cloud.mail.ru/public/bBKr/BeXsNq2Ha
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пайдаланылат . Маалыматтарды  коомчулукка  жеткирүү үчүн, Манас  райондук  газетасына  

материалдар чыгарылат.  

          Лицей  өз  ишмердүүлүгү боюнча  маалыматтарды   ачык – айкын, так,  жеткиликтүү 

түрдө коомчулуктун төмөнкү топторуна  маалымдайт жана  алардан  маалымат алып турат:  

1 )  көзөмөлчүлүк кеңеш                                 4) лицейдин окуучуларына 

2) ата – энелер                                                5) мектеп  окуучуларына 

3) өнөктөштөргө                                            6) жумуш  берүүчүлөргө 

                                                                           7) жергилүктүү өзүн- өзү  башкаруу орган. 

 

          Лицейдин  портфолиосу  түзүлгөн,  анда  лицейдин  уюштурулуш тарыхы,  лицейдин  

күнүмдүк  иштерин  чагылдырган  сүрөт- альбом,  лицейдин  имаратын, окуу  корпусунун  

көрүнүшүн  көрсөткөн  видеоролик  бар, алдынкы  жана  ветеран  педагогдор, отличник 

окуучулардын  сүрөтү илинген  такта бар.  

Инстаграмм:https://www.instagram.com/proflicei51/?hl=ru 

Фейсбук:https://www.facebook.com/profile.php?id=100049004507466 

Pl51.go.kg 

 

6.2. Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын болушу (билим берүү 

уюму тарабынан анын билим берүү максатын пландаштыруу жана ишке ашыруу үчүн 

төмөнкү маалыматтарды чогултуу, системалаштыруу, жалпылоо жана сактоо): 

окуучулардын контингенти жөнүндө маалымат; 

- сабакка катышуу жана окуудагы жетишкендиктер, окуучулардын жетишкендиктери 

жана окуудан чыгарылгандыгы жөнүндө маалымат; 

- окуучулардын, алардын ата-энелеринин билим берүү программаларын ишке ашырууга 

жана натыйжаларына канааттануусу; 

- материалдык жана маалыматтык ресурстардын болушу; 

- олимпиадаларга, долбоордук сынактарга, спорттук мелдештерге катышуунун 

жыйынтыктары; 

- билим берүү уюмунун ишинин негизги көрсөткүч 

         Өзүнүн  билим берүү  максатын  пландаштыруу жана  ишке  ашыруу  үчүн  № 51  

кесиптик лицей  төмөнкүдөй маалыматты  чогултат, системага  салат,  жалпылайт  жана  

сактайт:  

1- окуучулардын  контигентинин  маалыматын,  администрация  ар бир  квартал  сайын  

топтоп,  контингенттин  кыймылын ( кабыл  алуу,  чыгаруу) педагогикалык  кеңештерде  

талкуулап,  жогорку  инстанцияга (Кыргыз Республикасынын  билим берүү  

министрлигине)  отчет  берип турат. 

2- Окуучулардын  окуу  процессине  катышуусу,  окуудагы  жетишкендиктери,  алган  

баалары  жөнүндө  маалыматтар предметтик  мугалимдердин, класс жетекчилердин,  

директордун  окуу  иштери  боюнча  орун басары М. Календерованын көзөмөлү аркылуу  

топтолот. 

 Билим  сапатынын  денгээли,  чейректик,  жарым  жылдык  отчеттордун  бааларынан  

аныкталат. Жетишүүсү жана катышуусу жакшы окуучулар, класстык жыйында пед.кеңештин 

чечими  менен, стипендия алышат. Окуудан чыгарылган окуучулар пед.кеңеште каралып, 

себеби  аныкталат,  буйрук  менен  чыгарылат,  ата- энелердин  макулдук  арызы тиркелет. 

3- Окуучулардын, алардын ата –энелеринин,  бүтүрүүчүлөрдүн билим берүү  

програмаларын  ишке  ашырууда жана  натыйжаларына  канааттангандыгын  аныктоо 

https://www.instagram.com/proflicei51/?hl=ru
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049004507466
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үчүн,  анкеталык сурамжылоо уюштурулат,  бир жылда  бир жолу  мониторинг  

жүргүзүүгө мугалим У. Дарханбаева  жооптуу болуп  дайындалган, алынган натыйжа 

анализденип,  жыйынтыкталат. 

4- Материалдык  жана  маалыматтык  ресурстарынын  жеткиликтүүлүгү,  компьютердин  

санынын  окуучулардын   санына  болгон  катышы  пайызы  менен  аныкталат. 

 Мындан  тышкары, окуучуларга    окуу жайдын  окуу  аянтынын  жеткиликтүүлүгү  эске  

алынат, окуу  корпусунун  жалпы аянты 1703м² болсо, ар бир  окуучуга  туура келген  аянты  

стандарттык  талапка  туура  келет. 

          Китепкана  фондунун  ар бир окуучуга  туура  келиши  талапка  ылайык. Окуучулар  

лицейлер  арасында  жана  лицей  ичиндеги  спорттук  мелдештерге  катышышат. Алынган  

жетишкен  ийгиликтер протоколдоштурулуп,  сыйлоо  аземи  жүргүзүлөт. 

5- № 51 кесиптик лицейдин  ишинин негизи  көрсөткүчтөрү  төмөнкүдөй :  

1. 2015-  жылы “ Мыкты  мекеме “ наамы  Манас райондук  мамлекеттик  

администрациясы  тарабынан  ыйгарылган. 

2. Облустук  спартакиадага  активдүү катышат . 

3. Жергиликтүү “ Кыргызстан” айыл  өкмөтү менен  тыгыз  иш  алып  барууда. 

4. Жергиликктүү коомдук  иштерге  активдүү  катышып,  спонсорлук  иштерди алып.  

5.   Лицейдин  жана  жергиликтүү  айылдын территориясынын тазалыгын карап,  

жашылдандыруу иштери  жүргүзөт. 

6.Манас райнодук  СЗН  бөлүмү менен  биргеликте,  жумушсуз  бош  калкты окутуп, 

ишке  жайгаштырууга  жардам берет.  

6.62 – тиркеме (отчет контингента) 

6.63 – тиркеме (спорттук мелдеш) 

6.64 – тиркеме (окууч.континг маалыматы) 

6.65 – тиркеме (окууч.окуудан чыгарылган маалымат) 

6.3. Билим берүү уюму тарабынан өз ишмердүүлүгү жөнүндө калкты үзгүлтүксүз 

маалымат менен камсыз кылуу үчүн маалыматтык ресурстардын (веб-сайт, электрондук 

почта, телефондук жана факсимилдик байланыш, гезиттер) болушу, анын ичинде: 

- миссия; 

- билим берүү максаттары; 

- окутуунун күтүлгөн натыйжалары; 

- окутуунун жана окутуунун формалары жана каражаттары; 

- баалоо процедуралары; 

- окуучулардын окуу жетишкендиктери боюнча жалпы улуттук тестирлөөнүн жана 

изилдөөлөрдүн натыйжалары. 

     Лицей  өзүнүн  иши жөнүндө  маалыматты  коомчулукка  берип  турат: 

1- Лицейдин  кире  бериш  залында,  окуу жайдын  миссиясы  илинип  коюлган . 

2-  Билим  берүүнүн  максатын  коомчулукка  жеткирүүдө  профориентациялык  иштерде,  

райондук  газетага  окууга  чакыруучу  жарнамаларда  айтылып,  көрсөтүлөт. 

3- Күтүлүүчү  натыйжалар  жөнүндө  маалымат  ата – энелерге,  өнөктөштөргө,  

көзөмөлчүлүк  кеңешке,  иш берүүчүлөргө  кеңери  жыйындарда,  тегерек  столдордо  

берилет. 

4- Окутуунун,  окуунун  формалары  жана  каражаттары  метод.кеңешмеде талкууланат  

жана  алдыңкы  тажрыйбалык  окуу методдору  колдонулат. 

5-  Баалоонун  жол -  жоболору  ата – энелерге,  окуучуларга,  кызыкдар  тараптарга  

жеткирилет. Жетишүү жөнүндөгү  маалыматтар  журналдарга  жарым  жылдык,  

жылдык, экзамен, жыйынтык  баалары  аркылуу  чагылдырылат жана  интернет,  ватсап  

https://cloud.mail.ru/public/AGkC/Hs97fV5Ck
https://cloud.mail.ru/public/GUMM/jDALYhTWT
https://cloud.mail.ru/public/XqpX/QKw7zoWFZ
https://cloud.mail.ru/public/XZz2/8Cfz3mvCp
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түйүнү  аркылуу  каалоосу  боюнча  ата – энелерге  жиберилет, экзамендик  баалар окуу 

корпусунун  кире  беришиндеги  экзамендик  тактага  илинет. Аппеляциялык комииссия,  

нааразычылык жагдайларда иш  алып  барат. 

6- Окуу  жайдын өзүнүн  электрондук  почтасы  жана  сайты  бар. 

 
6.66 –тиркеме (Пед.кенештин протоколу 5) 

6.67 – тиркеме (миссия) 

6.68 – тиркеме (баалоо жобосу) 

 

Күчтүү жагы: 

1. Маалыматты  башкаруу  жана  аны  коомчулукка  жеткирүүдө  окуу жайдын  сайтынын  

үзгүлтүксүз  иш алып  баруусу. 

      Алсыз жагы:  

1. Маалыматты  башкарууда  интернет  түйүнү  ата – энелерде  аз  болушу. 

2. Кесипке  багыт  берүүдө  телевидениенин  катышпашы.    

 

 

 

 
 

2017-2018
30%

2018-2019
20%

2019-2020
20%

2020-2021
20%

2021-2022
10%

ОРТ боюнча мааламат

https://cloud.mail.ru/public/kgp8/haZwQdeXX
https://cloud.mail.ru/public/95mt/28h9aUpS2
https://cloud.mail.ru/public/GT4w/bU4Ltf4XZ
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Тиркеме 3 

 

 ____________________                                                                              Көк –Дөбө  айылы 

(толтурулган датасы)                                                                                                                                                                 (толтурулган  орду) 

БИЛИМ БЕРУУ УЮМУНУ ЖОНУНДО МААЛЫМАТ. 

1.1 Билим берүү уюмунун аталышы Мамлекеттик билим берүү мекемеси № 51        

кесиптик лицей 

 

1.2 Юридикалык дареги Талас облусу, Манас Району, Көк –Дөбө 

айылы, Малабеков  көчөсү , н/ж. 

 

1.3 Жайгашкан жери Көк –Дөбө айылы, Малабеков  көчөсү , н/ж. 

1.4 Билим берүү уюмунун жетекчисинин аты-жөнү жана байланыш 

маалыматтар 

Жакыпбаев Тилек Кадыркулович Тел: 0778 

14 93 14 

1.5 Камкордук кенешинин төрагасынын аты-жөнү жана байланыш 

маалыматтары 

Жунусалиев Мирланбек Ашырбекович 

тел:0557 159060 

1.6 Ата-энелер комитетинин аты-жөнү жана байланыш маалыматы Шаршенбаев Бекболсун Абдрахманович 

тел:0558 201930 
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Менчик                                             мамлекеттик 

формасы:_________________________________________________________ 

                                       (жеке,мамлекеттик,муниципиалдык,башка) 

 

Билим берүү уюмунун статусу:_____кесиптик лицей______________ 

                       (толук эмес орто мектеп,орто мектеп,лицей гимназия) 

 

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери: 00506199610077 

 

Билим берүү уюмунун миссиясы: Учурдун  талабына жооп берген, заманбап МТБ менен жабдыкталган дүйнөлүк  рынокто талап 

кылынган сапаттуу жумушчу кадрларды даярдаган престиждүү КТББ окуу жай. 

 

 

2021-2022жылдарга Стратегиянын негизги максаты: 

1. Педагогикалык кызматкерлердин билимин жогорулатуу аркылуу билим  берүүнүн жана тарбиялык иштердин сапатын жогорулатуу;  

2. Камкордук кенеш, жумуш берүүчүлөр жана донорлор менен тыгыз  байланыш түзүү аркылуу ресурстарды тартып МТБны чындоо; 

3. Райондун борборунан филиал ачуу жана контенгентти 1,5 эсеге көбөйтүү аркылуу райондун аймагын толук камтуу 

 

 

Келерки 3 жылга карата кесиптик лицейдин стратегиялык өнүктүрүү пландары 

 

Өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары:. Эмгек рыногуна анализ жүргүзүп,бүтүрүүчүлөрдүн талабын өнүктүрүү. Окуучулардын 

алган билим жана көндүмдөрүн практикада колдонууга жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу. 

Өнөктөштөр менен байланышты өнүктүрүү менен имиджди көтөрүү, учурдагы иштеп жаткан өнөктөштөр менен кызматтташтыкты күчөтүү 

жана жаны өнөктөштөрдү биргелешкен ишмердүүлүккө тартуу өзүн-өзү потенциалын жогорулатуу жана жогорулатуу системасын иштеп 

чыгуу жана жайылтуу,окуу жайга жаш кадрларды тартуу жана квалификациясын жогорулатуу. 

Ресурстарды колдонуу менен МТБны күчтөндүрүү, кошумча окуу жумушчу орундарды түзүү жана заманбап техникалар менен жабдуу 
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1. АКЫРКЫ 5 ЖЫЛДАГЫ СТУДЕНТТЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

Шифр жана программанын аталышы Лицензия боюнча чегине жеткен 

контингент 

№ Окутуунун формасы 1-курс 2-курс 3- курс 75 

2017 – 2018 окуу жылы 

1 Айыл чарба өндүрүшүнүн мастери (фермер)  30 24 27 75 

2018 – 2019 окуу жылы 

2 Айыл чарба өндүрүшүнүн мастери (фермер) 22 26 14 75 

2019 – 2020 окуу жылы 

3 Айыл чарба өндүрүшүнүн мастери (фермер) 30 18 26 75 

2020 – 2021 окуу жылы 

4 Айыл чарба өндүрүшүнүн мастери (фермер) 28 28 16 75 

2021 – 2022 окуу жылы 

5 Айыл чарба өндүрүшүнүн мастери (фермер) 30 24 22 75 

 

2. ОКУП ЖАТКАНДАРДЫН (СТУДНЕТТЕРДИН)МҮНӨЗДӨМӨСҮ 

2017-2018 окуу жылы 2018-2019 окуу жылы 2019-2020 окуу жылы 2020-2021 окуу жылы 

Студенттин 

саны 

Тартип бузуулар 

(адам) 

Студенттин 

саны 

Тартип 

бузуулар 

(адам) 

Студенттин 

саны 

Тартип бузуулар 

(адам) 

Студенттин 

саны 

Тартип бузуулар 

(адам) 

81 - 79 - 78 - 76 - 

 

3. 2017-2018 ОКУУ ЖЫЛ БОЮНЧА ЖЕТИШУУЧУЛУК ЖОНУНДО МААЛЫМАТТАР 

№ Билим беруу программасынын 

аталышы 

Студ.жалпы 

саны 

Предметтер 

боюнча  

Курстар боюнча 

жетишуучулук % 

боюнча 

% боюнча 

жалпы 

карызкорлор 

1 к. 2 к. 3к. 

                                                                                            2017 – 2018 окуу жылы  кузгу семестр   
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Айыл чарба өнд.устаты (фермер) 81 81 100 % 100 % 100 % 100 % 

Жалпы  81 81  100 %   

жайкы семестр 

Айыл чарба өнд.устаты (фермер) 81 81 100 % 100 % 100 % 100 %   

Жалпы 81 81    100 %   

                                                                                            2018 – 2019 окуу жылы  кузгу семестр 

Айыл чарба өнд.устаты (фермер) 62 62 100 % 100 % 100 % 100 %   

Жалпы  62 62    100 %   

жайкы семестр 

Айыл чарба өнд.устаты (фермер) 62 62 100 % 100 % 100 % 100 %   

Жалпы  62 62    100 %   

2019 – 2020 окуу жылы  кузгу семестр 

Айыл чарба өнд.устаты (фермер) 74 74 100 % 100 % 100 % 100 %   

Жалпы  74 74    100 %   

жайкы семестр 

Айыл чарба өнд.устаты (фермер) 74 74 100 % 100 % 100 % 100 %   

Жалпы  74 74    100 %   

2020 – 2021 окуу жылы  кузгу семестр 

Айыл чарба өнд.устаты (фермер) 72 72 100 % 100 % 100 % 100 %   

Жалпы  72 72    100 %   

жайкы семестр 

Айыл чарба өнд.устаты (фермер) 72 72 100 % 100 % 100 % 100 %   

Жалпы  72 72    100 %   

2021 – 2022 окуу жылы  кузгу семестр 

Айыл чарба өнд.устаты (фермер) 76 76 100 % 100 % 100 % 100 %   

Жалпы  76 76    100 %   

жайкы семестр 

Айыл чарба өнд.устаты (фермер) 76 76 100 % 100 % 100 % 100 %   

Жалпы  76 76    100 %   
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4. БҮТҮРҮҮЧҮЛӨР БОЮНЧА МААЛЫМАТ 

 

Билим беруу 

программасыны

н шифры  

 

Билим беруу 

программаларынын 

 аталышы 

Бүтүрүүчүлөрдүн саны   

2018-2019  

окуу жылы 

2018-2019  

окуу жылы 

2019-2020 

окуу жылы 

2020-2021 окуу 

жылы 

2021-2022 

окуу жылы 

8331 

 

Айыл чарба өнд.устаты 

(фермер) 

27 14 26 16 22 

 

 

5. ЖУМУШКА  ОРНОШУУНУН  КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ 

 

Окуу  жылы 

Жалпы 

бүтүрүүчүлөр 

Көрсөткүчтөр  

Эскертме ЖОЖго  

тапшырды 

Адистиги боюнча 

жумушка орношту 

Адистиги эмес 

боюнча жумушка 

орношту 

Саны (адам) Саны 

(адам) 

Улушу 

(%) 

Саны 

(адам) 

Улушу 

(%) 

Саны 

(адам) 

Улушу 

(%) 

Саны 

(адам) 

Улушу 

(%) 

Айыл  чарба  ондурушуунун  устаты (фермер)  8331 

2017 – 2018 окуу жылы 27 5 1,35 15 4,05 7 1,89   

2018-2019 окуу жылы 14 2 0,28 8 1,12 4 0,56   

2019-2020 окуу жылы 26 6 1,56 12 3,12 3 0,78 5 1,3 

2020-2021 окуу жылы 16 3 0,48 5 0,8 5 0,8 3 0,48 

2021-2022 окуу жылы 22         

 

6. ОКУУ ПРОГРАММАЛАРЫН ОКУУ-УСУЛДУК КАМСЫЗДАНУУ 

 

№ Окуу планына 

ылайык 

предметтердин 

аталышы 

Предметти окуган 

студенттердин саны 

Окуучуларды милдеттүү түрдө окуу адабияттары менен камсыз 

кылуу 

Шилтемелер жана маалыматтар (автору, аталышы, 

басылган жылы) 

1 окуучуга 

эсептелген 

нускалард
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ын саны 

Айыл  чарба  ондурушуунун  устаты (фермер)  8331 

  курстар Окуучунун  

саны 

Китептин 

саны 

  

1 Кыргыз – тил 9-10кл 1 30 30 В. Мусаева  2004г Бишкек  100% 

2 Кыргыз – тил 11кл 2 24 30 В. Мусаева  2004г Бишкек 125% 

 3 Кыргыз адабият 11 кл 3 27 40 К. Артыкбаев Бишкек ” Билим компьютер” 148% 

4 Алгебра жана анализдин 

байланышы  11 кл  

1 30 30 Т.Аманкулов  2003  Бишкек  100% 

5 Алгебра жана анализдин 

байланышы  10 кл  

2 24 30 Ж. Саламатов Бишкек “ Педагогика “2002ж  125% 

5 Биология 10-11кл        2 24 25 Ю.И.Полянский  Москва  1987 104% 

6  Химия 10- кл 1 30 25 Ф.Г. Фельдман Бишкек “ мектеп”2004 83 % 

7 Русский язяк 10кл  3 27 30 Дж. Н. Идрисова Бишкек 2006  111% 

8  Русская литература  

10 кл 

2 24 27 Л.Шейман 2012г Бишкек  125% 

9 География 10кл  2 24 30 Т. М.Чодураев Бишкек Инсанат 2011  102% 

10   Дуйно тарых  11 кл 1 30 20 А. Осмонов  2012г Бишкек  66% 

11 Физика 10-11кл       2 24 25 О.Шаршекеев  2011г Бишкек энциклопедия 104% 

12  Геометрия         1 30 30 А.В. Погорелов 1997.Бишкек  100% 

 

7. АКЫРКЫ 5 ЖЫЛДАГЫ СТУДЕНТТЕРДИН ОКУУДАН ЧЫГЫШЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

 

2017/2018 окуу жылы 2018/2019 окуу жылы 2019/2020 окуу жылы 2020/2021 окуу жылы 2021/2022 окуу жылы 

Студ.жал студент Студ.жа студент Студ.жал студент Студ.жал студент Студ.жа студент 
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пы саны окуудан 

чыгаруу 

лпы 

саны 

окуудан 

чыгаруу 

пы саны окуудан 

чыгаруу 

пы саны окуудан 

чыгаруу 

лпы 

саны 

окуудан 

чыгаруу 

81 5 79 17 78 4 78 6 76 10 

 

 

8. ИННОВАЦИЯЛЫК ОКУУ-УСУЛДУК РЕСУРСТАР, ПЕДАГОГИКАЛЫК МЕТООДОР, ФОРМАЛАР ЖАНА 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

 

№ Предмет Курс, 

тайпа 

Мугалимдин 

толук аты-жөнү 

Колдонулган интерактивдүү 

коммуникация 

технологияларынын тизмеси 

Колдонуу жыштыгы 

сейрек кээде дайыма 

 Шифр и наименование специальности 

1 Кыргызский язык 

и литература  

1-курс М. Шабданова  Интерактивная доска, компьютер 

Электронная  почта, 

  + 

2 Математика  3- курс Г. Иманбаева  Электронная  почта, интерактивная  

доска , компьютер 

  + 

3 Биология  1-Курс Саматбек к А Интерактивная  доска , компьютер. 

Электронная  почта, 

  + 

4 История  2-курс  Г. Бабиршаева  Интернет. Электронная  почта,   + 

5 География  2- курс У. Дарханбаева  Интернет Электронная  почта,   + 

6 Физика  1 -курс Г.Иманбаева  Элетронная  почта, интерактивная  

доска , компьютер 

  + 

7  Физкультура  1-2-

курс 

С.Мамырбаев  Интернет, Ватсап Электронная  

почта, 

  + 

8  НВП 2-3курс Дуйшенбиев Б Интернет, Ватсап Электронная  

почта, 

  + 
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9. ОКУУ ПРОЦЕССИНДЕ КЕСИПТИК КАДРЛАР МЕНЕН КАМСЫЗ БОЛУУСУ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР. 

№ Окуу  планы 

боюнча 

сабактардын  

аталышы. 

Толук аты, 

жону 

Кайсыл ЖОЖду бутурду, адиси 

классфикациясы 

Билими Адистиги боюнча иштеген 

жылдары 

Эскертуу 

Педагогикалык  Жалпы 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1 

Кырг – тил, 

Кыргыз 

адабияты 

Шабданова 

М 

Таласский Государственный 

Университет « Кыргызский язык и  

литература» Учитель 

бакалавр 23 23 
 

2 

Русский – язык 

Русская 

литература 

Шабданова 

М 

Таласский Государственный 

Университет « Кыргызский язык и  

литература» Учитель 

бакалавр 23 23 
 

3 

Математика         

Физика 

Астрономия 

Иманбаева Г 
Кыргызский  Государственный  

Университет им. Арабаева 
бакалавар 1.5 19 

 

4 Физкультура 
Мамырбаев 

С 

Джалал- Абадское педагогический 

училище 
Среднее спец. 2 46 

 

5 География 
Дорхонбаева 

У 

Киргизский  сельский  институт им. 

Скрябина 
Высший 20 20 

 

6 

Тарых, 

англиский 

язык, адам 

жана коом. 

Бабиршаева 

Г 

Уральский  ордена  Трудового  

Красного  Знамени  Государственный 

Университет  им. А, М. Горького 

Высший 3 16 

 

7 

Начальная 

военная 

подготовка 

Дуйшенбиев 

Б 

Фрунзеский  строительный  

техникум  Министерства  

строительства  Кир. ССР. 

Сертификат ЖАЧД  иштери  

уюштуруу жана  мазмуну. 

Среднее специальное 14 10 

 

8 
Химия, 

биология 

Саматбек к 

А 

Таласский Государственный 

Университет 
бакалавр 2 2 
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10. АКЫРКЫ 5 ЖЫЛДЫН ИЧИНДЕ КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ КУРСТАРЫНАН ӨТКӨН 

КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН ТИЗМЕСИ 

№1 Квалификацияны жогорулатуу курстарынан 

өткөн кызматкерлердин улушу 

2018-2019  

окуу жылы 

2019-2020  

окуу жылы 

2020-2021  

окуу жылы 

2021-2022  

окуу жылы 

 жалпысынан  

(саны,улушу) 

1 Квалификацияны жогорулатуу курстарынан 

өткөн кызматкерлердин улушу (72 саат жана 

андан коп) 

   Иманбаева Г 

Шабданова М 

Бабиршаев С 

Дуйшенбиев Б 

Жакыпбаев Т 

Эркин к Г 

Джунусов Т 

Узенов Э 

 

44% 

2 Кыска мөөнөтту тренинг,семинарга катышкан 

кызматкерлердин үлүшү (72 саатка чейин) 

           

Мамырбаев 

С 

  

Шабданова 

М         

 Саматбек к А 

Дуйшенбиев Б 

22% 

3 Кезектеги окуу жылына насаатчысы бар жаш 

адистердин үлүшү 

   Саматбек к А 

Татаева Г 

11% 

4 Он-лайн,дистанттык курстардан откон 

кызматкерлердин үлүшү 

   Дорхонбаева У 

Шабданова М 

Иманбаева Г  

Бабиршаева Г 

Саматбек К А 

27% 

 Жылдар боюнча жалпысынан 1 1  17 26 % 

 

15.1. БИЛИМ БЕРҮҮ  УЮМУНУН МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК БАЗАСЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР 

№ 

 

 

 

Имараттын 

жайгашкан     

орду 

(дареги), 

Жалпы              

аянты               

(кв.м) 

Имараттарды ээлөө 

формалары (менчик                      

укугу, ыкчам                 

башкаруу, чарба жүргүзүү, 

ижара                           ж.б), 

Техникалык                       

паспорттун                        

идентификация

-                          

лык коду 

Кыймылсыз                                 

мүлктүн                                         

ээсинин                                              

толук аты-                                               

жөнү                                                 

Имараттын түрлөрү  (жабдылган окуу                    

кабинеттери, практикалык сабактар                         

үчүн объектилер, спорт жана дене тарбия               

объектилер,     тамактануу жана                        

медициналык тейлөө пунктары ж.б) 
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имаратка укук белгилөөчү                      

документтердин                

реквизиттери 

(ижарага 

берүүчү) 

1 Кыргыз 

Республикас

ы,Талас 

областы, 

Манас   

району, Көк-

Дөбө айылы. 

Т.Малабеков  

көчөсү     № 

н/ж 

34359м2 Менчигинин түрү: 

мамлекеттик  
 Билим берүү мекемесинин 

статусу: Кесиптик билим 

берүүчү  

Каттоо номери:        89927-

3307-М-е 

ИУЖК коду :            05968858 

Идентификациялык салык 

номери:  00506199610077 

Берилген датасы:      06-

декабрь 2017-жыл. 

 

603021002025   Спорт зал 150м2 

Спорт аянтча сырттагы жалпы аянты        - 

9638 м²  (волейбол аянтчасы-2даана, кичи   

футбол, чон футбол аянтчасы, баскетбол 

аянтчасы, беговая дорожка, полоса                               

препятсвтия, турник, брусник ж.б)                                               

Актылык зал 100 м2 

Жатакана 803,48 м2 

Китеп кана 29 м2  

Автодром 1800 м2 

 

                                                                                           

15.2. ДЕН-СООЛУГУНУН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ ЧЕКТЕЛГЕН АДАМДАРГА БИЛИМ АЛУУ                                                                                                                                    

ҮЧҮН   АТАЙЫН ШАРТТАРДЫ ТҮЗҮП БЕРҮҮ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР 

 

№ Пандустардын, 

туткалардын  

кенитилген 

эшиктердин,                      

лифттин бар                          

болушу (бар            

болгонун    

көрсөтүңүз) 

Атайын       

(ыңгайлаштырылган)                 

билим берүү 

программамалардын                        

бар болушу                              

(бар/жок) 

Атайын окуу 

китептердин,           

окуу жана 

дидактикалык 

куралдардын      

бар болушу 

(бар/жок) 

Жамааттык жана 

индивидуалдык 

колдонуунун 

атайын 

техникалык 

каражаттарынын 

бар болушу (бар 

болгонун 

көрсөтүңүз) 

Сурдокотормочу 

тифло-

сурдокотормочулардын 

жардамын берүү 

мүмкүнчүлүгү 

(бар/жок) 

Башка атайын 

шарттар (бар 

болгонун 

көрсөтүңүз) 

 бар жок жок жок жок жок 
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