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                                                          2.  Минималдуу  талаптардын  аткарылышын  талдоо  жана  тастыктоочу  база  

 

 Өзүн-ѳзү  
баалоо  үчүн  
критерийлер 

Өзүн  - ѳзү  баалоонун  натыйжалары Тастыктоочу  база 

1. БИЛИМ  БЕРҮҮНҮН  САПАТЫН  КАМСЫЗДОО  САЯСАТЫ 
1.1 Билим берүү 

уюмунун ишин 

жөнгө салуучу 

бекитилген 

ички 

актылардын 

болушу. 

     -Кыргыз Республикасынын Өкмотүнүн №54 токтому менен бекитилген жалпы билим берүү уюму      

жөнүндөгү типтүү жобонун негизиндеги мектептин уставы иштелип чыккан.  Нарын облусунун  юстиция 

башкармалыгы тарабынан алгачкы мамлекеттик каттоо 1995-жылы өткөрүлгөн.  

   Юридикалык жактан кайра каттоо жөнүндөгү күбөлүгү        2015-жылы берилген  №0015624, ИНН 

02712199510776  

    - Жалпы башталгыч билим берүү 1-4-класстар 

    - Жалпы негизги билим берүү   5-9-класстар  

    - Жалпы орто билим берүү 10-11-класстар  

     -Мектептин ички документтери базалык окуу планы ,окуу программалары жана класстык журналдар 

Андан      сырткары мектептин ички көзөмөлүнүн жыйынтыктары (админстративдик текшерүү, 

окуучулардын билим сапатын текшерүүнүн жыйынтыктары).  

   Мектеп өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндөгү мыйзамына,   Кыргыз    

Республикасынын Билим берүү жамаатындагы укуктук ченемдик актыларга жана мектептин уставына 

таянуу менен  алып барат. 

   Окутуу кыргыз  тилинде жургузулот. 

   Окуу планы мамлекеттик стандартка дал келет жана Кыргыз республикасынын Билим берүу жана 

Илим министрлигинин 2020-жылдын май айындагы №616/1 буйругу менен базистик планынын 

негизинде түзүлгөн. 

   Осмон Айбашов атындагы орто мектебинде 565 окуучу окуйт. Окутуу бир сменде жүргүзүлөт.  

Каникулдардын графиги базистик окуу пландарынын түшүндүрмөсүндө көрсөтүлгөндөй коюлган.  

   Окуу программалар, пландар, дидактикалык материалдар,усулдук адабияттар, математикалык иш 

чаралар кызыктар тараптардын керектөөлөрүнө, минималдык талаптарга таянуу менен  жүргүзүлөт.  

 

Устав 

 

 

https://aibashov.

mektebim.kg/wp

-

content/uploads/

sites/222/2021/0

5/ustav-1.pdf 

 

 

 

Стимфонддун 

жобосу. 

 

 

https://aibashov.

mektebim.kg/wp

-

content/uploads/

sites/222/2021/0

5/stimfondun-

zhobosu.pdf 
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Окуу план 

 

https://aibashov.

mektebim.kg/wp

-

content/uploads/

sites/222/2021/0

5/okuu-plan-3-

zhyl.pdf 

 

 

1.2 Билим берүү 

уюмунун 

бекитилген 

миссиясынын, 

кызыктар 

тараптардын 

керектөөлөрүн 

жана өзүн-өзү 

баалоонун ар 

жылдык 

жыйынтыкта -

рын эске алуу 

менен иштелип 

чыккан 

стратегиялык 

жана учурдагы 

пландардын 

болушу. 

     2014- жылы        №1 педагогикалык кеңешмеде  бекитилген мектептин стратегиялык  планында 
мектептин миссиясы, максаты чагылдырылган.                                                                                                                 
      Мектептин миссиясы: Учурдун талабына ылайык сапаттуу окутуп тарбиялоону турмуш менен 
айкалыштыруу, этнопедагогика аркылуу улуттук каада- салтты жайылтуу . 
                                                                                                                                                                                                                
    Мектептин максаты: Окутуунун мазмунун жакшыртуу максатында окутуп тарбиялоонун планы 
боюнча жана билим берүүнүн жаңы стандартын ишке ашыруу, инсанга багытталган окутуу методун 
кеңири пайдалануу менен окуучулардын билим сапатын жогорулатуу . 
   Мектептин жамаатынын астына коюлган максатына жетүү үчүн төмөнкүдөй стратегиялык план 
түзүлгөн.  

1. Окуу тарбиялык 
Окуу  планынын негизинде билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, сабак өтүүнүн сапатын 
жогорулатуу максатында предметтик метод бирикмелердин иштерин жакшыртуу, 
методикалык кеңештин ишин жандандыруу, предметтер боюнча конкурс, декада, 
семинарларды уюштуруу. 

2. Мектептин окуу-методикалык жана техникалык базасын чыңдоо.  
 Мугалимдердин квалификациясын жогорлатуучу  курстарынан өтүү жана алдыңкы иш 

тажрыйбаларды жайылтуу. 
 Окуу  кабинеттерин жабдуу жана аларды жаңылоо, инвентарлар менен камсыз кылуу. 
 Китепкананы жаңы китептер менен толуктоо. 
 Жаңы инновациялык технологиялар менен камсыздоо (интернет, доска,  компьютер, 

принтер, видеокомераларды орнотуу). 
 Көмөкчү  чарбаны өнүктүрүү. 

Мектептин өнуктүрүү планына киргизилген ар бир толуктоолор, окутуп тарбиялоону  жакшыртуу  

Беш жылдык 
стратегия- 
лык план 
https://aibasho
v.mektebim.kg/
wp-
content/upload
s/sites/222/20
21/05/srategiy
alyk-plan.pdf 
 
 
 
 
 Мектептин 
жылдык 
планы 
 
 
https://aibasho
v.mektebim.kg/
wp-
content/upload
s/sites/222/20
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планы жыл  сайын анализделип  киргизилет. 
       Билим берүү уюму кызыкдар тараптардын керектөөлөрунө карата төмөнкү  структуралык 
бөлүктөр менен жүргүзүлөт: 

- педагогикалык курам 
- техперсоналдар 
- ата-энелер комитети  
- коомчулук.  

Кызыктар тараптардын керектөөлөрүнө жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында райондук, облустук 
олимпиадада  орундар, кызыл күбөлук жана ЖРТдан жакшы баллдарды алган окуучулар бүтүп 
чыгууда. 

21/05/mektept
in-zhyldyk-
plany.pdf 
 
 
 
 
  

 

1.3 

 

Билим берүү 

сапатын 

камсыздоо 

саясатын ишке 

ашыруу жана 

жооптуу 

адамдардын, 

түзүмдөрдүн 

болушу. 

      Мектептин башкаруу ишмердүүлүгү мектептин директоруна жана орун басарларына 
бөлүштүрүлүп берилген. Мектептин админстрациясы мугалимдерге усулдук жардам берүү менен ар 
кандай иштерди 
  жүргүзүшөт.  
        Мектепте усулдук бирикме жана алардын жетекчилери бекитилип, максаттар коюлуп, иш 
пландар түзүлгөн. 
        Түзүлгөн усулдук бирикмелердин негизги максаттары коюлуп, иш пландары түзүлгөн . 

 Мугалимдердин квалификациясын жана чеберчилигин жогорулатуу. 
 Жаш мугуалимдердин кесиптик өнүгүүсүнө  колдоо көрсөтүү. 
 Билим берүү чөйрөсүндө окутуунун сапатына талапты камсыз кылуу.  
 Мугалимдин педагогикалык ишмердүүлүгүнүн натыйжасын баалоо.   

Иш пландын негизинде ачык сабактар , предметтик декадалар жана өз ара сабактарга катышуу 
уюштурулуп, сунуш пикирлер айтылып, методикалык семинарлар өткөрүлүп турат.  
         Окуучулардын окуу жөндөмдүүлүгүнө жараша ар бир предмет боюнча мугалимдер жөндөмдүү 
жана начар окуучулар менен иштөө пландарын түзүшүп, кошумча сабактарды өтүп турушат.  
         1-4-класстарда таза жазуу, окуп түшүнүү боюнча башталгыч класстын мугалимдери ата-энелер 
менен бирдикте "Бирге окуйбуз " долбоорун ийгиликтүү алып баруу менен мектепте коомчулук, ата-
энелер менен бирдикте көптөгөн иш чаралар өткөрүлдү.  
       Окуучулардын коллиграфиясын оңдоо жана шар окуу боюнча дептерлер уюштурулуп, жат 
жазуулар алынып турат.  
        Ички көзөмөлдүн планынын негизинде текшерүүлөр уюштурулуп, жыйынтыгы каралып, 
методикалык  сунуштар айтылып турат.  
        Ар бир предмет  боюнча дубал газеталар уюштурулган, ал жерге предметтерге тиешелүү 
кызыктуу метериалдар, жаңылыктар ай сайын жаңыртылып илинип турат.  

 
Усулдук 
кеңештин 
курамы 
https://aibasho
v.mektebim.kg/
wp-
content/upload
s/sites/222/20
21/05/usulduk
-keneshtin-
plany-1.pdf 
 
 
 
 
 
 
Усулдук 
бирикменин 
планы 
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21/05/birikme
lerdin-
plany.pdf 
 
 
 
 
 
Функционалд
ык милдеттер 
 
https://aibasho
v.mektebim.kg/
wp-
content/upload
s/sites/222/20
21/05/funktsio
naldyk-
mildetter.pdf 
 
Мектептин 
структурасы 
 
https://aibasho
v.mektebim.kg/
wp-
content/upload
s/sites/222/20
21/05/mektept
in-strukturasy-
1.pdf 
 
 
 

1.4 Персоналдык 

жана 
Персоналдын  жана окуучулардын жүрүм –турумунун этикалык ченемдери педогикалык кеңеште 
каралып, бекитилген. Мугалимдер арасында этика комиссиясы түзүлгөн. Окутуу бир сменде 

Уч тараптуу  
Келишим 
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окуучулардын 

жүрүм-

турумунун 

бекитилген 

этикалык 

ченемдеринин 

болушу,аларды 

сактоо (билим 

берүүнүн жана 

инсандын, 

маданий көп 

түрдүүлүктүн 

баалуулуктарын 

колдоочу 

уюштуруучулук 

маданияттын 

калыптанган-

дыгы) 

жүргүзүлөт.  
      Иштөө режими:  5 күндүк. 
                             Мугалимдердин профессионалдык этикасы: 

1. Мугалимдердин башка адамдар менен мамилеси 
2. Мугалимдердин окуучу менен мамилеси 
3. Мугалимдердин бири-бири менен мамилеси 
4. Администрация  менен мамилеси 
5. Коомчулук менен мамилеси  
6. Дежур мугалимдин милдеттери 

 
               Окуучунун эрежеси:  
1. Окуучунун сабакка калбай келүүсү 
2. Окуучулардын мектепке таза келүүсү 
3. Окуучулардын танапис учурундагы тартиби 
4. Дежур окуучулардын милдеттери  

 
https://aibasho
v.mektebim.kg/
wp-
content/upload
s/sites/222/20
21/05/3-
taraptuu-
kelishim.pdf 
 
 
Жоболор 
 
https://aibasho
v.mektebim.kg/
wp-
content/upload
s/sites/222/20
21/05/zhobolo
r.pdf 
 
Мектеп 
эрежелери 
 
https://aibasho
v.mektebim.kg/
wp-
content/upload
s/sites/222/20
21/05/mektep-
erezheleri-
1.pdf 
 
 
 
 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhobolor.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhobolor.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhobolor.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhobolor.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhobolor.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhobolor.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhobolor.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/mektep-erezheleri-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/mektep-erezheleri-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/mektep-erezheleri-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/mektep-erezheleri-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/mektep-erezheleri-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/mektep-erezheleri-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/mektep-erezheleri-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/mektep-erezheleri-1.pdf
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1.5 Ишти баалоо, 

пландоо, 

уюштуруу, 

ошондой эле 

билим берүү 

чөйрөсүнүн 

коопсуздугунун 

абалына 

мониторинг 

жүргузүү 

механизмдери- 

нин болушу.  

     Мектепте окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу үчүн мониторингдер жүргүзүлөт. 
Окуучулардын билим сапатын текшерүү чейрек сайын жүргүзүлүп турат.  
       Мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык максаттар коюлган.  

- Стандартка ылайык окуу  түзүлгөн 
- Мониторинг жүргүзүү (Билимин баалоо, жетишүү) 
- Мониторингдердин жыйынтыктары кызыкдар тараптар менен бирге талкууланат.  

 
    2018-2019-окуу жылы, 2019-2020-окуу жылы, 2020-2021-окуу жылынын І жарым 
жылдыгында  
5-9-класстарынын предметтери боюнча билим сапатынын көрсөткүчтөрү. 
 

№ Предметтер 2018-2019-окуу жылы 2019-2020-окуу 
жылы 

2020-2021-окуу жылы 

Билим 
сапаты 

Жетишүүсү Билим 
сапаты 

жетишүүсү Билим 
сапаты 

жетишүшүү 

1 Кыргыз тили 70% 100% 73% 100% 72% 100% 
2 Кыргыз 

адабияты 
61% 100% 66% 100% 66% 100% 

3 Орус тили 60% 100% 62% 100% 62% 100% 
4 Орус адабияты 56% 100% 58% 100% 58% 100% 
5 Математика 61% 100% 62% 100% 63% 100% 
6 Информатика 74% 100% 73% 100% 76% 100% 
7 Тарых 68% 100% 70% 100% 75% 100% 
8 География 66% 100% 65% 100% 67% 100% 
9 Чет тили 56% 100% 58% 100% 58% 100% 

10 Биология 68% 100% 64% 100% 65% 100% 
11 Физика 52% 100% 55% 100% 56% 100% 
12 Химия  70% 100% 67% 100% 69% 100% 

     
2018-2019-окуу жылы, 2019-2020-окуу жылы, 2020-2021-окуу жылынын І жарым жылдыгында 

10-11-класстарынын  предметтери боюнча билим сапатынын көрсөткүчтөрү. 
 

№ Предметтер 2018-2019-окуу жылы 2019-2020-окуу 
жылы 

2020-2021-окуу жылы 

Билим 
сапаты 

Жетишүүсү Билим 
сапаты 

Жетишүүсү Билим 
сапаты 

Жетишүүсү 

1 Кыргыз тили 56% 100% 56% 100% 58% 100% 

Окуу планы 

 

https://aibashov.

mektebim.kg/wp

-

content/uploads/

sites/222/2021/0

5/okuu-plan-3-

zhyl.pdf 

 

 

 

 

 

 

 Мониторинг-

дер.  

 

https://aibashov.

mektebim.kg/wp

-

content/uploads/

sites/222/2021/0

5/zhyldyk-

ozdoshturuu-

monitoringi-

1.pdf 

 

Функционалд
ык милдеттер 
 
https://aibasho
v.mektebim.kg/
wp-
content/upload
s/sites/222/20

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/okuu-plan-3-zhyl.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/okuu-plan-3-zhyl.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/okuu-plan-3-zhyl.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/okuu-plan-3-zhyl.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/okuu-plan-3-zhyl.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/okuu-plan-3-zhyl.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/okuu-plan-3-zhyl.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhyldyk-ozdoshturuu-monitoringi-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhyldyk-ozdoshturuu-monitoringi-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhyldyk-ozdoshturuu-monitoringi-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhyldyk-ozdoshturuu-monitoringi-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhyldyk-ozdoshturuu-monitoringi-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhyldyk-ozdoshturuu-monitoringi-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhyldyk-ozdoshturuu-monitoringi-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhyldyk-ozdoshturuu-monitoringi-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhyldyk-ozdoshturuu-monitoringi-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/funktsionaldyk-mildetter.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/funktsionaldyk-mildetter.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/funktsionaldyk-mildetter.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/funktsionaldyk-mildetter.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/funktsionaldyk-mildetter.pdf
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2 Кыргыз 
адабияты 

58% 100% 63% 100% 62% 100% 

3 Орус тили 66% 100% 69% 100% 68% 100% 
4 Орус адабият 66% 100% 68% 100% 66% 100% 
5 Математика 55% 100% 57% 100% 57% 100% 
6 Тарых 60% 100% 62% 100% 61% 100% 
7 География 53% 100% 55% 100% 56% 100% 
8 Биология 61% 100% 64% 100% 65% 100% 
9 Химия 64% 100% 68% 100% 70% 100% 

10 Физика 61% 100% 64% 100% 65% 100% 
11 Чет тили 53% 100% 59% 100% 58% 100% 

 
2018-2019-окуу жылы, 2019-2020-окуу жылы, 2020-2021-окуу жылын І жарым жылдыгында 

1-4-класстарынын предметтери боюнча билим сапатынын көрсөткүчтөрү. 
 

№ Предметтер 2018-2019-окуу жылы 2019-2020-окуу 
жылы 

2020-2021-окуу жылы 

Билим 
сапаты 

Жетишүүсү Билим 
сапаты 

Жетишүүсү Билим 
сапаты 

Жетишүүшү 

1 Кыргыз тили 61% 100% 64% 100% 68% 100% 
2 Адабий окуу 66% 100% 68% 100% 84% 100% 
3 Математика 52% 100% 68% 100% 76% 100% 
4 Орус тили 62% 100% 63% 100% 65% 100% 
5 Чет тили 61% 100% 69% 100% 72% 100% 
6 Мекен таануу 74% 100% 79% 100% 83% 100% 
7 Адеп  66% 100% 76% 100% 81% 100% 
8 Көркөм өнөр 75% 100% 87% 100% 93% 100% 
9 Т.Т.К.Н 78% 100% 81% 100% 85% 100% 

 
 
                                                                                                                                                                              

     Мугалимдер ар бири өзүнүн предметтеринде ар кандай усулдардын турлөрүн 
пайдалануу менен сабактардын сапатын көтөрүүдө. Сабактарда ар кандай мультимедиалык 
каражаттарын пайдалануу менен  билим алуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттырышууда. 
     Окутуунун негизги компетенттүүлүктөрүн колдонуу билим берүү процессинин түзумун  толугу 
менен ѳзгѳртѳ  алды.  
     Окуучулардын  сабакка болгон кызыгуусун,  шыктарын, жѳндѳмдүүлүктѳрүн  арттыруу  үчүн  

21/05/funktsio
naldyk-
mildetter.pdf 
 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/funktsionaldyk-mildetter.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/funktsionaldyk-mildetter.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/funktsionaldyk-mildetter.pdf
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мугалимдер тарабынан таймаш- сабактар, саякат – сабактар, семинарлар, башкача айтканда сабактын 
түрлүү формалары ѳткѳрүлүп турат. Мектепте предметтик ийримдер иштейт.                                   
    Олимпиадалар окуучулардын предметтерге   болгон  кызыгуусун арттыруу, жѳндѳмдүү балдардын 
андан ары ѳнүгүшүн камсыздоо жана окуучулардын чыгармачылыгын, ой жүгүртүүсүн ѳстүрүү, 
сабаттуулук деӊгээлин жогорулатуу максатында ѳткѳрүлѳт. 
                                   
                                             Акыркы 3 жылдык олимпиадага катышуусу боюнча маалымат.    
 

№ Предметтер                                                                                                                                                                                                                                                                             2018-2019-жыл 2019-2020-жыл 2020-2021-жыл 

Аймак   Район 
олим 

Област 
олимпиа 

Респуб 
олим 

Район 
олим 

Облас 
олим 

Респуб 
олим 

Район 
олим 

Облас 
олим 

Респуб 
олим  

1 Кыргыз тили І,ІІ,ІІІ І ІІІ  І ІІІ     
2 Англис тили ІІ, ІІІ ІІ         
3 Тарых ІІІ          
4 Математика І, ІІ, ІІІ          
5 Физика ІІ, ІІІ ІІІ         
6 География  ІІ, ІІІ          
7 Химия ІІ, ІІІ          
8 Биология І, ІІІ ІІ         
9 Орус тили І, ІІ, ІІІ І         

                                    ЖРТнын салыштыруу мониторинги  
     ЖРТга окуучуларды даярдоодо мугалимдер  үзгүлтүксүз иш алып барышат.  
     Окуучуларды тестирлѳѳгѳ даярдоодо болгон мүмкүнчүлүктѳрдү пайдалануу менен ата энелердин 
жардамы менен окуучулар "Секом"  ,"Нова"  тесттик борборлордон, жогорку окуу жайлардан 
даярдалышат. 
  

№ Акыркы үч жылга 
карата маалымат 

Бүтүрүүчү-
нүн саны 

Катышканынын 
саны 

110 баллдан жогору 
анализдер 

Жогорку 
көрсөткүчү 

Саны %  
1 2017-2018-окуу 

жылы 
 
 

40 34 16 47% 180 балл 

2  
2018-2019-окуу 
жылы 
 

42 31 19 62% 186 балл 

3 2019-2020-окуу 26 18 10 55% 184 балл 
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жылы  
 

                                                                   
                                                                   "Алтын тамга" жана ѳзгѳчѳ куболуктор боюнча   маалымат  
 

№ Акыркы 3 жылга карата маалымат 
 

Алтын тамга Ѳзгѳчѳ күбөлүктѳр 

1 2017-2018-окуу жылы 
 

- 3 

2 2018-2019-окуу жылы 
 

- 4 

3 2019-2020-окуу жылы 
 

- 6 

 

1.6 Кызыктар 

тараптарды 

тартуу менен 

чечимдерди 

кабыл алуунун 

жана тиешелүү 

оңдоолорду 

киргизүүнүн 

колдонуудагы 

механизмдери-

нин болушу. 

     Ата –эне, коом,айыл өкмөт, мектеп менен бирдикте балдарга мектеп ичинде ыңгайлуу шарттар 
түзүлгөн. Мектепке биринчи класска кирген окуучулардын ата-энелери менен чогулуштар өтүлүп, 
аларга мектептин милдеттери жана ата-энелер  аларды ишке ашырууга кандайча жардам бере ала 
тургандыгы жөнүндө түшүндүрмө берилет. Ата – энелерге дайыма куттуктоо же маалымат 
баракчалары жиберилип, окуучунун мыкты болуусуна жардам берүү үчүн мектеп тараптан түрдүү 
жолдор көрсөтүлүп турат. Ата-энелер менен окуучулардын бирикмеси түзүлүп, мектептин өнүктүрүү 
ишине жана балдарга  билим берүү процессине ата-энелерди активдүү тартуу жагы жүргүзүлгөт. 
Окуучулардын жетишкендиктерин талкуулоо үчүн  мугалимдер менен айрым ата-энелердин 
жолугушуусу тез-тез өтүлүп турат. Ар бир класста мезгилдүү көргөзмөлөр уюштурулуп, 
окуучулардын иштеринин үлгүлөрү,тактап айтканда, күндөлүктөр, жазуу дептерлери, 
портфолиолору, китепчелери боюнча коргозмолор  уюштурулуп, алардын көрсөткон  ийгиликтери 
менен тааныша алышат. Ата-энелер балдарынын окууга болгон жөндөмдүүлүктөрун жакшыртуу үчүн 
мектептин коомдук иштерине активдүү катышып келишет. Окуу жылынын ичинде ата-энелер үчүн 
«Ачык эшиктер күнү » өткөрүлөт. 
    «Бир адамдан бир китеп » долборунун алкагында акция уюштурулуп, спонсорлор тарабынан 100000 
(жүз миң) сомдук жаңы адабий китептер жана 902 даана китеп чогултулуп, мектепте атайын окуу 
залы уюшулду. Балдар ата-энелер менен бирдикте «Кылмыштуулук» «Зордук  зомбулук », «Суицидди 
алдын алуу», кыздар жана балдар  арасындагы иш –чаралар өткөрүлүп турат. 
    1-4-класстарга ысык –тамакты  уюштурууда ,ата-энелер комитетинин салымы да бар .Алар кошумча 
акча беруу менен балдарды толук кандуу ысык тамак менен камсыз  кылышат .Мектепте ар кандай 
иш-чаралар м: “Карылар куну “,”Жаны жыл”,“23-февраль мекенди коргоочулардын  куну “”8-март 
аялдардын майрамы “,”Нооруз” кундору окуучулар тарабынан ата-энелеге ар кандай  белектер 

Ата-энелер 

чогулушунун 

токтомдору 

 

 

https://aibashov.

mektebim.kg/wp

-

content/uploads/

sites/222/2021/0

5/ata-

chogulushunun-

toktomu.pdf 

 

 

 

Кыздар 

кенешинин иш 

планы 

 

https://aibashov.

mektebim.kg/wp

-

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ata-chogulushunun-toktomu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ata-chogulushunun-toktomu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ata-chogulushunun-toktomu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ata-chogulushunun-toktomu.pdf
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тартууланып,куттуктоолор айтылат . 
     “Атам ,апам жана мен “аттуу спорттук иш –чаралар жана башка турдуу кароо сынактар ата-энелер 
менен биргеликте отулот. 
   “Бирге окуйбуз”  долбоорунун алкагында мугалимдер ата-энелер менен тыгыз байланышта иш алып 
барышып, ачык сабактар отулуп,андан сырткары райондук Билим беруу болумунун  демилгеси менен 
семинар откорулду. Бул долбоордун алкагында ата-энелер окуучулар менен бирдикте бирге окуунун 
усулдарын оздоштуруу менен ар кандай сахна- сабактарына жигердуу катышып ,окуучулардын китеп 
окууга болгон кызыгуусун арттыруу менен турдуу китепчелерди жаратып ,оз балдарынын окууга 
болгон жондомдуулукторун жакшыртуу,онуктуруу иш аракеттери жакшы жолго коюлду. 
   Оспурумдор арасында  кылмыштуулукту алдын алууда туздон туз оспурумдор менен иш алып баруу 
инспектору иштейт .Мектеп ичинде замандын талабына ылайык “Коопсуз мектеп”,”Зордук 
зомбулуксуз мектеп “,”Балдардын укугун коргоо “,”Кылмыштуулукту алдын алуу “,”Рекетчилик 
“,”Кыздар менен иш алып баруу “,”Балдар менен иш алып баруу “план- программалары милиция 
кызматкерлери менен  бирдикте   аткарылат. Милиция кызматкерлери окуу жылы башталгандан 
мектептин социалдык паспортун тузуп,окуучулар арасындагы койгойлуу уй-булоодогу 
балдарды,тартиби, мунозу оор окуучуларды, мигранттардын балдарын, жетим балдарды изилдоо 
иштерин жургузуп,соцпедагогдор менен тыгыз байланышта иш алып барышат .Ай сайын 
ИДНкызматкерлери лекцияларды ,тегерек столдорду  уюштуруп ,талкуу иштерин жургузушот.Мунозу 
оор балдар менен жекече ангемелешуулорду алып барышат. Майрам кундору мугалимдерден 
тузулгон   тунку рейддер уюштурулуп, 22.00 дон кийин кочодо жургон балдар менен жекече 
баарлашуу болуп турат. 
  2020-жылдын февраль айынан тартып олкодогу озгочо кырдаалга байланыштуу эпидемиялогиялык 
абал курчуду ,озгочо кырдаалда мектепте окутуу тарбиялоо иштери онлайн  форматында жургузулду 
. 
2020-жылдын 1-сентябрынан баштап,1-класстын окуучулары салттуу окутууга отту .Ал эми 5-кл,9-кл, 
11-класстын окуучулары 1-декабрдан тартып ,калган класстар 25-январдан баштап салттуу окутула 
баштады. 
Окутуу мезгилинде билим беруу министрлиги тарабынан билим беруу процесси реалдуу режимде 
башталган учурдан тарта короновирус  инфекциясынын жайылышын алдын алуу боюнча 
санитардык-гигиеналык эпидемияга каршы иш-чараларды сактоо боюнча иш –аракеттердин 
алгоритми берилди.    Мектепте ар бир келген адам учун антисептик менен колду тазалап туруу жагы 
баардык мугалимдерге милдеттендирилип,  баардык кызматкерлердин жана окуучулардын дене 
табы олчонуп, ФАП кызматкерлерине маалымдама берилип турду. Дене табы жогору болгон жана 
курч респиратордук оорунун белгилери бар адамдарды жумуш оордунан милдеттуу турдо четтетуу, 
эгер окуучуда оору белгилери байкалса, ата-энесине, ФАПкызматкерине кабарлап ,аларды уйуно 
жеткеруу жагы камсыздалды .Мектепте дезинфекция иштери жургузулду. Желдетуу жана тазалоо 

content/uploads/

sites/222/2021/0

5/kyzdar-

keneshi.pdf 

 

 

 

 

 

Тарбия 
иштерин 
уюштуруучуну
н жана 
соцпедагогдун 
иш пландары 
 
https://aibasho
v.mektebim.kg/
wp-
content/upload
s/sites/222/20
21/05/sotsped
agog-tarbiya-
plan-1.pdf 
 
 
 
 
Балдар 
оспурумдор 
уюмунун 
планы 
 
https://aibasho
v.mektebim.kg/
wp-

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kyzdar-keneshi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kyzdar-keneshi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kyzdar-keneshi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kyzdar-keneshi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sotspedagog-tarbiya-plan-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sotspedagog-tarbiya-plan-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sotspedagog-tarbiya-plan-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sotspedagog-tarbiya-plan-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sotspedagog-tarbiya-plan-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sotspedagog-tarbiya-plan-1.pdf
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графиктери боюнча класстык болмолор убагы менен козомолго алынды. Окуучуларга ысык тамак 
беруудо столдорду жуучу жана дезинфекциялоочу  каражаттар менен тазалап туруу,ашпозчуларга 
милдеттендирилди. 
   Окуу сапатын жогорулатуу жана мугалимдер ,окуучулар учун ынгайлуу шарттарды тузуу  учун 
демоорчулор менен иш алып баруудабыз. Коомдук ишмер  Калыкбек Султановдун демоорчулугу 
менен музыкалык аппаратура ,тустуу принтер белекке берилди . 
    Кабинеттерге наамдары берилген ардагер мугалимдер тарабынан 5 тустуу телевизор ,1 принтер,        
1 интерактивдуу доска берилип, кабинет ээлери кабинеттердин жабдылышына демоорчулук кылып 
келишет. Окуу жылынын аягында окууда артыкчылык корсоткон окуучуларга автордук кабинеттин 
ээлери тарабынан стипендиялар берилип турат . 
• Мугалимдер жамаатынын демоорчулугу менен усулкана жана кабинеттер жаныртылып 
жасалгаланууда. 
•Ата энелердин жардамы менен менен класстык кабинеттер ремонттолуп берилуудо . 
•”Демилгелуу жаштар”тобунун каржылоосу менен мектептин кире беришине кол жуучу уч раковина  
аристону  менен орнотулууда  
•Айыл окмоттун каржылоосу менен мектеп ашканасы ремонттолуп ,комуркана салынды 
•Мектепти 10,20 жыл мурун  бутуп кеткен бутуруучулор тарабынан мектептин айланасы тосулуп, 
карагайлар отургузулду 
 

content/upload
s/sites/222/20
21/05/bou-
plany.pdf 
 
             

1.7 Билим берүү 

башкаруунун 

колдонуудагы 

маалыматтык 

системасынын, 

веб-сайттын, 

электрондук 

почтанын 

болушу. 

Мектепте 2020-2021-окуу жылынан баштап электрондук күндөлүк иштеп жатат. Ар бир мугалимдин 

электрондук почтасы бар. 

     Мектепте бир компьютердик класс бар. Анда 22 компьютер, бир проектор бар. 1 компьютерге сеть 

аркылуу МаксЛинк компаниясынын КРББ министрлиги каржылаган интернет туташтырылган.Андан 

тышкары мектепте мугалимдер үчүн 2 телевизор бар.Мугалимдердин 30% де ноутбук бар. 

Мектептин электрондук почтасы аркылуу иш кагаздар тиешелүү жактарга жөнөтүлөт. 

 

    

Электрондук 

дарек 

shamyrov.bakyt

bek@mail.ru 

 

Мектептин 

сайты 

https://aibashov.

mektebim.kg// 

 

MaxLin АКТ 

 

https://aibashov.

mektebim.kg/wp

-

content/uploads/
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sites/222/2021/0

5/maxlink-akt-

1.pdf 

 

 

   

. 

 Күчтүү  

жактар:  

 

      - окуучулардынЖРТдагы ийгиликтери жана ага  даярдоодогу мугалимдердин тажрыйбасы. 

       -  окуучулардын, мугалимдердин район ичиндеги ар кандай курстарга,спорттук иш чараларга 

катышуусу. 

       - райондук семинарлардын мектепте өткөрүлүшү. 

       - ички тартип эрежелеринин иштелип чыгышы 

       -  Ата энелерди мектепке тартуу боюнча иш аракеттердин болуусу 

 

  

Алсыз  

жактар: 

 

- Веп -сайт менен иштоодогу маалыматтардын аздыгы. 

- Укуктук – ченемдик актылардын толук иштелип чыкпагандыгы. 

 

 

 

    

2. КАДРДЫК САЯСАТТЫН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ 

2.1 Педагогикалык, 

административ-

дик окутуучу 

көмөкчү жана 

кенже тейлөөчү 

персоналды 

жумушка 

алуунун 

(жумуштан 

бошотуунун ) 

обьективдүү 

критерийлерин 

жана 

шарттарын 

камсыздоочу 

механизмдин 

    О.Айбашов атындагы орто мектебине педагогикалык кадрларды ишке кабыл алуу КР эмгек кодексинин 

талаптарына ылайык жүргүзулөт. Педагогикалык ишке зарыл болгон,педагогикалык квалификациясы 

бар,кызматы жана адистиги боюнча квалификациялык мүнөздөмөнүн талаптарына туура келген, билими 

жөнүндө документи бар адамдар кабыл  алынат. Жалпы билим берүү уюмунун кызматкерлери жана 

администрациясына карата КР эмгек кодексинде каралган эмгек мыйзамдары колдонулат. 

    Эмгек келишиминин жарактуулук мөөнөтү КРнын эмгек жөнүндөгү мыйзамдарына ылайык аны 

түзүүдө кызматкер жана жумуш берүүчү тарабынан аныкталат. Соттолгон же КР өкмөтү бекиткен тизме 

боюнча медициналык көрсөткүчтөрү бар жарандарга жалпы билим берүү уюмдарында иштөөгө жол 

берилбейт. 

   Осмон Айбашов  атындагы орто мектебинде персоналдардын, окуучулардын, социалдык 

өнөктөштөрдүн 

 жүрүм-турумунун этикалык ченемдери жана мектепке кабыл алуу боюнча эрежелер топтому иштелип 

чыккан. 

          

      Учурда мектептин педагогикалык кадр менен камсыз болушу 100%. 

      Педагогикалык кадрлардын жалпы саны-37. 

 

 

 

 

 

 

Мектептин 

уставы 

 

https://aibashov.me

ktebim.kg/wp-

content/uploads/sit

es/222/2021/05/ust

av-1.pdf 
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жана жол- –

жоболордун 

болушу. 

 

      Анын  ичинен жогорку билимдүүсү- 37 мугалим 

       

      КР нын "Билим берүүсүнүн отличниги"-4 

 

      Жалпы педстаж боюнча: 

 

       3жылдан  5 жылга чейинкилер - 1. 

 

      5жылдан  10 жылга чейинкилер - 7. 

 

      10 жылдан 15 жылга чейинкилер – 6. 

 

     15жылдан өйдө стажы барлардын саны  23. 

 

 

 

 

Эмгек 

келишимдери 

 

https://aibashov.me

ktebim.kg/wp-

content/uploads/sit

es/222/2021/05/em

gek-

kelishimder.pdf 

 

 

Укомплектование 

 

https://aibashov.me

ktebim.kg/wp-

content/uploads/sit

es/222/2021/05/sap

attyk-kuram.pdf 

 

https://aibashov.me

ktebim.kg/wp-

content/uploads/sit

es/222/2021/05/per

sonaldardyn-

stazhysy.pdf 

 

 

  

2.2 Штаттардын 

комплектели-

шинин, 

педогогикалык 

персоналдын 

   Мектепте педагогикалык жана көмөкчү курамдын комплекттелиши, квалификациясы, билими жана 

тажрыйбасы билим берүүнүнмаксаттарына жетүүгө ылайык. Ар бир окуу жылынын башталышында  

мугалимдердин кесиптик өздүк курамы такталып РИК-83 кадрдык отчет берилип турат. 

Мектепте 37 мугалим эмгектенет. 

100%  жогорку билимдүү 

 

 

Укомплектование 

 

https://aibashov.me
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квалификация-

сынын жана 

билиминин 

билим берүү 

программасына 

шайкеш 

келүүсү 

100% өзүнүн адистигине жараша комплекттелген. 

 

     Ар бир окуу жылынын башталышында Райондук Билим берүү бөлүмүнө мектептеги квалификациясын 

жогорулатууга муктаж мугалимдердин тизмеси бекитилип берилет. Областтык Билим берүү 

институтунун 

квалификацияны жогорулатуу семинарларынын графигине киргизилип, мугалимдер квалификациясын 

жогорулатып келишет.КРнын жалпы билим берүү уюмдарынын предметтик стандарты боюнча 16 

мугалим атайын  курстан өтүштү. Мектептин мугалимдери  кесиптик квалификациясын жогорулатуу  

үчүн беш жыл сайын жиберилет,анда сырткары тренингдерге,кыска мөөнөттүү квалификациясын 

жогорулатуучу семинарларга  барышат.  Мектепте мугалимдердин кесиптик квалификациясы боюнча 

камсыздалышы 100%. Бардык мугалимдердин билими билим берүү программасына шайкеш келет. 

 

ktebim.kg/wp-

content/uploads/sit

es/222/2021/05/sap

attyk-kuram.pdf 

 

 

 

https://aibashov.me

ktebim.kg/wp-

content/uploads/sit

es/222/2021/05/per

sonaldardyn-

stazhysy.pdf 

 

 

 

Сертификат-тар 

 

https://aibashov.me

ktebim.kg/wp-

content/uploads/sit

es/222/2021/05/sert

ifikattar.pdf 

 

2.3 Физикалык 

жана 

психологиялык 

коопсуз 

чөйрөнү, 

ошондой эле 

билим берүү 

процессинин 

катышуучула-

рынын өз ара 

мамилелерин 

баалоону, анын 

    Мектепте физикалык жана психологиялык коопсуз чөйрөнү камсыз кылуу үчүн педагогдор менен ата-

энелер ортосунда келишимдер  түзүлгөн.Анкета турундо алынып, физикалык коопсуздук боюнча 

имараттын коопсуздугу,бөлмөлөрдүн жарыктандырылышы, кабинеттердин жылуулугу, желдетилиши, 

таза суу менен камсыз болушу, мебелдердин коопсуздугу,ата-энелер, жергиликтүү бийлик менен 

кайрылууларды маек жүргүзүү, проблемаларды суроо-жооп аркылуу аныктап алып, стратегиялык планга 

киргизилген, айрым учурда тез кабыл алуулар педагогдордун чогулушунда чечилет. Балдардын ден-

соолугун коргоо, жугуштуу ооруларды алдын алуу үчун ФАП кызматкерлери менен мониторинг 

жүргүзүлүп турат. Социалдык педагог анкета жүргүзөт, жашыруун кутуча пайдаланылат, ар бир айда 

комиссия курамы менен ачылып, протокол түзүлөт. Ар кандай психологиялык коопсуздукту алдын алуу 

үчүн кутуча ичиндеги көйгөйлөр ата-эне, окуучу менен бирдикте маек жүргүзүү менен чечилет. ИДН 

кызматкерлери менен ай сайын чогулуштар өткорулүп,түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат.  

 

Уч тараптуу 

келишим  

 

https://aibashov.me

ktebim.kg/wp-

content/uploads/sit

es/222/2021/05/3-

taraptuu-

kelishim.pdf 

 

Орт коопсуздугу 

боюнча буйруктар 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sapattyk-kuram.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sapattyk-kuram.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sapattyk-kuram.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sapattyk-kuram.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/personaldardyn-stazhysy.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/personaldardyn-stazhysy.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/personaldardyn-stazhysy.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/personaldardyn-stazhysy.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/personaldardyn-stazhysy.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/personaldardyn-stazhysy.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sertifikattar.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sertifikattar.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sertifikattar.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sertifikattar.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sertifikattar.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim.pdf
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жыйынтыгы 

боюнча 

чечимдерди 

кабыл алууну 

камсыздоочу 

механизмдин 

жана жол-

жоболордун 

болушу. 

   Өрт коопсуздугу боюнча мектеп ичинде ар бир адам КРдин өрт коопсуздугун 1995-жылдын №33 

инструкциясынын негизинде эрежелер сакталат. Мектепке эмгек өргүүсүнон келген ар бир мугалим өрт 

коопсуздугунун инструкциясы менен таанышкандай кийин кана иштөөгө жол берилет. Өрт коопсуздугун 

сактоо боюнча атайын комиссия түзүлгөн, эвакуация пландары илинген жана өрт өчүрүүчү щит ага 

тиешелүү жабдыктар; өрт өчүрүучү баллондор, күрөк , лом ,кум салынган ящик, бочка, гидранд менен 

камсыз болгон.  

 

https://aibashov.me

ktebim.kg/wp-

content/uploads/sit

es/222/2021/05/ort-

koopsuzdugu-

boyuncha-

buyruk.pdf 

 

Эвакуация-лык 

план 

 

https://aibashov.me

ktebim.kg/wp-

content/uploads/sit

es/222/2021/05/eva

k-plan-1.pdf 

 

 

 

             Өзүн-ѳзү  
баалоо  үчүн  
критерийлер 

 

Өзүн –ѳзү  баалоонун  натыйжалары  Тастыктоочу  база 

2.4 Педагогикалык, 

административдик, 

кенже тейлѳѳчү жана 
окутуучу – кѳмѳкчү 
персоналдын ишин 
баалоону, анын 
жыйынтыгы боюнча 
чечимдерди кабыл 
алууну камсыздоочу 
механизмдин жана 
жол-жоболордун 
болушу. 

    Мектепте эксперттик кенеш тузулгон ,персоналдын ишин 

баалоо боюнча   критерийлердин негизинде баалоо упайы коюлат 

,ар бир квартал сайын КТУ да каралып, бааланат.Андан сырткары 

профсоюз тарабынан сыйлык ,грамоталарга коргозулот, ал пед 

кенешмеде жана профсоюздун чогулушунда каралат. .Айрым 

учурда эмгек китепчелерге сыйлоо буйругу жазылат 

Стим фонд боюнча жобо,буйруктар 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-

content/uploads/sites/222/2021/05/stimfondun-

zhobosu.pdf 

 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ort-koopsuzdugu-boyuncha-buyruk.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ort-koopsuzdugu-boyuncha-buyruk.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ort-koopsuzdugu-boyuncha-buyruk.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ort-koopsuzdugu-boyuncha-buyruk.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ort-koopsuzdugu-boyuncha-buyruk.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ort-koopsuzdugu-boyuncha-buyruk.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ort-koopsuzdugu-boyuncha-buyruk.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/evak-plan-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/evak-plan-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/evak-plan-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/evak-plan-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/evak-plan-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfondun-zhobosu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfondun-zhobosu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfondun-zhobosu.pdf
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Күчтүү  жактар: 1. Педагогикалык кадрлардын узгултуксуз оз билимин 
оркундотуу учун квалификациясын жогорулатууга баруусу. 
2. Педагогикалык  кадрлардын бардыгы  жогорку билимдуу 
жана бардыгы  оз адистиги менен иштеши. 
 

 

Алсыз  жактар: 1. Айрым учурда акча каражатынын жетишсиздиги  
2. Ата-энелердин жоопкерчилигинин аздыгы  
3. Айрым педагогдордун  кайдыгерлиги  
4 Медперсоналдын жоктугу жана психологдун мектепте 

жоктугу 
 

 

                                                                 3. МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК  БАЗА 

3.1 Билим берүү 

процессинин 

катышуучуларына , 

анын ичинде ден-

соолугуна 

мүмкүнчүлүгү 

чектелген адамдарга 

жеткиликтүү болгон 

окуу имараттарынын, 

жайлардын жана 

материалдык 

ресурстардын 

(жабдылган окуу 

класстары, 

лабораториялары, 

компьютердик 

класстар, спорт зал, 

актылар залы, 

медициналык пункт, 

ашкана), ошондой эле 

жашоо үчүн тиешелүү 

шарттары бар 

жатаканалардын 

(эгерде болсо) болушу. 

    Мектепте окуучуларды шыктандыруу жана окуунун 
натыйжасына жетишуусуно туртку беруу ,жардам беруу учун 
ар бир класска бекитилген класс жетекчилер иш алып 
барат.Мындан тышкары мектепте балдар менен иштоо учун 
социалдык педагог бекитилген иш мерчеминин негизинде 
иштейт. 
    Мектептин штатына бекитилген медициналык кызматкер 
жок болгондугуна байланыштуу окуучулардын жана 
педагогикалык курамдын ден-соолугуна кам коруу айылдык 
уй-булоолук дарыгерлер тобунун медициналык 
кызматкерлери тарабынан камсыздалат. 
     Мектептин натыйжалуу ийгиликтери ,окуучулардын билим 
сапатынын жогору болушу бирден бир мектептин 
материалдык –техникалык базасына коз каранды.        
     Мектептин материалдык –техникалык абалы жакшы: 23 
окуу кабинети,1спортзал, спорттук аянтча, мектеп 
китепканасы жана окуу залы бар. 
     Мектепте от жагуу жана электрдик жылытуу системасы 
киргизилген жана мектепте кышкысын жылуулук режими 
сакталат. Мектепте канализация иштейт Мектеп имаратында 
суу ашканада  жана колидордогу раковинада ,туалеттерде 
жана  2 кабинетте чыгат .Мектепте ашкана иштейт 
.Башталгыч класстарынын 209 окуучусуна ысык тамак 

 

Мектептин тех. Паспорту 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-

content/uploads/sites/222/2021/05/teh.-pas-1.pdf 

 

 

 

 

Завхоздун инвентари- 

зациясы 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-

content/uploads/sites/222/2021/05/inventarlar.pdf 

 

 

Көмокчу чарба  
 
https://aibashov.mektebim.kg/wp-
content/uploads/sites/222/2021/05/smeta-
komokchu-charba.pdf 
 

 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/teh.-pas-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/teh.-pas-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/inventarlar.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/inventarlar.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/smeta-komokchu-charba.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/smeta-komokchu-charba.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/smeta-komokchu-charba.pdf
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берилет. Ашкана электроплитка, идиш-аяктар, холодильник 
,камыр жууручу  аппарат ,идиш жуугуч каражаттар менен 
камсыз кылынган .Мектеп ашканасы  администрация ,ата-
энелер, ГСВ,санэпидстанция тарабынан козомолдонуп турат . 
        Билим беруу уюмунун жакшырышына салым кошкон 
проектилер: 
    - Giz  уюму тарабынан 300000 сомдук ашканага керектуу 
инвентарлар берилген. 
     - Кум-Добо айыл окмоту тарабынан 100000 сомго ашканага   
раковина, аристон,кол кургаткычтар  коюлду. 
    - Билим беруу жана илим министрлиги тарабынан 
60000сомго 2 плазма телевизор берилди. 
    - Демоорчу К.Султанов тарабынан -1шт проектор -19312сом,  
    - Айыл ѳкмѳт тарабынан 3 гектар жер берилген, ал жерге 
чѳп айдалып, чѳптү сатып мектеп керектѳѳсүнѳ жумшалды.  
   

Ашкана  

 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-

content/uploads/sites/222/2021/05/ashkana-01.pdf 

 

3.2 Билим берүү 

чѳйрѳсүнүн 
коопсуздугунун 
талаптарын сактоо 
(экологиялык, 
санитардык-
эпидемиологиялык 
жана гигиеналык 
эрежелер жана 
ченемдер, ѳрткѳ 
каршы коопсуздук, 
эмгекти коргоо жана 
коопсуздук 
техникасынын 
эрежелери) 

     Мектепте 1-сентябрь 2014-жылдан баштап 1-4-класстын 

окуучулары үчүн ысык тамак берилип келе жатат. Мектептин 

ашканасы талапка ылайык жабдылган.Өрт коопсуздугун сактоо 

боюнча атайын иштелип чыккан №1 педагогикалык кеңешмеде 

бекитилген баштапкы профсоюз уюму менен макулдашылган 

көрсөтмөнүн  негизинде иш алып барылат.Эмгекти коргоо боюнча 

докладдар  окулуп, окуу семинарлары уюштурулуп, инструктаж 

өткөрулөт.Класстык бөлмөлөрдө,залда копсуздук эрежелерининин  

көрсөтмөлөрү илинген жана окуучуларга тааныштырылып, кол 

койдурулган документтер бар. Өрт жана экологиялык 

коркунучтарды жою үчун өрт өчүрүүчү  щит жана ага тиешелүү 

жабдыктар: өрт өчурүүчү баллондор, күрөк , лом, кум салынган 

ящик, өрт өчүрүүчү гидрант бар.  Мектептин чатыры өрттөн 

сактоочу заттар менен чачыратуучу каражаттар жана 

сигнализация менен камсыз кылынган. Өрт өчүрүүчү каражаттар 

100% жетиштүү. Техникалык коопсуздук эрежелери , өрт 

коопсуздугу, эмгекти коргоо боюнча инструктаж өтүлүп турат 

   Азыркы  учурдагы пандемияга каршы санитардык гигиеналык  

нормалардын баардык шарттары аткарылууда. Мектепке кирүү 

фильтри уюштурулуп, ар бир окуучунун жана мугалимдин дене 

Ысык тамактын келишими 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-

content/uploads/sites/222/2021/05/ysyk-tamak-

kelishimi.pdf 

 

 

Кышка даярдык 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-

content/uploads/sites/222/2021/05/kyshka-karata-

dayardyk.pdf 

 

 

 

 

Эвакуациялык план 

 

 

 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ashkana-01.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ashkana-01.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ysyk-tamak-kelishimi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ysyk-tamak-kelishimi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ysyk-tamak-kelishimi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kyshka-karata-dayardyk.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kyshka-karata-dayardyk.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kyshka-karata-dayardyk.pdf
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табы текшерилип, атайын журналга катталып, түшурүлөт. Ар бир 

окуучу жеке коргонуучу  каражаттары менен камсыздалган.Ар 

бир класста антисептик жана салфеткалар бар.  

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-

content/uploads/sites/222/2021/05/evak-plan-1.pdf 

 

Эмгек келишими 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-

content/uploads/sites/222/2021/05/em-kelishim-1.pdf 

 

 

 

 

3.3 Материалдык-

техникалык базаны 

жана маалыматтык 

ресурстарды 

жакшыртуу боюнча 

ишти топтоо, баалоо, 

талдоо жана пландоо 

механизминин 

болушу. 

МТБ боюнча анализ жүргүзүлүп, катталган. Долбоорлорду тартуу 

жана МТБны жакшыртуу боюнча өсүш жылдан жылга көбөйүүдө. 

 

       2018-2019-окуу жылында: 20 % 

       2019-2020-окуу жылында: 30% 

       2020-2021-окуу жылында: 37%  

  

 
Демилгелуу жаштар уюмунун демилгеси менен 
мектептин эски корпусуна таза суу киргизуу 
жагы пландалууда. 
 
https://aibashov.mektebim.kg/wp-
content/uploads/sites/222/2021/05/dem-
zhash.pdf 
 
 
 

Күчтүү жактар: - Мектептин абалынын талапка жооп бергендиги. 

- Тазалык тартиптин сакталышы 

- Колдо болгон ресурстардын максаттуу пайдаланылышы. 

 

Алсыз жактар:    

- Комьютерлердин аздыгы 

- Актовый  залдын жоктугу 

- Сайттагы маалыматтардын аздыгы 

  

 

                                                   4.  ФИНАНСЫЛЫК  РЕСУРСТАРДЫ  БАШКАРУУ 

4.1 Финансылык пландоо 

системасынын болушу 

2017-окуу жылында башталгыч класстын окуучуларын ысык 

тамак менен камсыздоо. 

Мектептин айланасын тосуу  жана жашылдандыруу жагы 

пландалды. 

 

60 туп кочот отургузулуп,мектептин айланасы 128 

метр жер тосулду. 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/evak-plan-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/evak-plan-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/em-kelishim-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/em-kelishim-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/dem-zhash.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/dem-zhash.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/dem-zhash.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/128-m.pdf
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content/uploads/sites/222/2021/05/128-m.pdf 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-

content/uploads/sites/222/2021/05/1-1.pdf 

Ашкана 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-

content/uploads/sites/222/2021/05/zhayzet.pdf 

 

 

4.2 Кошумча финансы 

ресурстарын тартуу, 

бѳлүштүрүү жана 
отчеттуулук боюнча 
ачык-айкын 
механизмдердин 
болушу 

Кошумча финансы, жергиликтүү  бийлик, айыл өкмөттөн жана 

башка ресурстарды тартуу, бөлүштүрүү боюнча материалдык 

техникалык базасынын динамикалык өзгөрүүсү .  

 

 

 

 

 

 

Айыл өкмөт тарабынан 100миң сом, jiz уюму 

тарабынан 320 миң  сом бөлүндү 

 

Ашкана 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-

content/uploads/sites/222/2021/05/ashkana-01.pdf 

 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-

content/uploads/sites/222/2021/05/komokchu-

charbanyn-otchetu.pdf 

 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-

content/uploads/sites/222/2021/05/1-1.pdf 

 

 

Кайрылуулар 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-

content/uploads/sites/222/2021/05/finansylyk-

plandoo.pdf 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/128-m.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/1-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/1-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhayzet.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhayzet.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ashkana-01.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ashkana-01.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/komokchu-charbanyn-otchetu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/komokchu-charbanyn-otchetu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/komokchu-charbanyn-otchetu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/1-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/1-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/finansylyk-plandoo.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/finansylyk-plandoo.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/finansylyk-plandoo.pdf
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4.3 Финансы ресурстарын 

жакшыртуу боюнча 

ишти топтоо, баалоо, 

талдоо жана пландоо 

механизминин болушу 

 
Жылытуу системасынын болуусу Ооба  
Жылытуу системасынын 
функционалдуулугу  

Электр энергиясы менен  
От жагуу менен 

Предметтик лабораториялардын 
болуусу 

Мектеп имаратынын жалпы 
абалы 

Бар 
Канааттандырарлык 

 

№ 1-топ саны № 2-топ саны 
1 Окуу кабинеттери 23 1 Спорт-

аянтча 
1 

2 Административдик 
бөлмөлөр 
(директордун жана 
окуу бөлүмүнүн) 

3 2 Спорт - зал 1 

3 Ажатканалар (ички) 
сырткы 

4 3 Музыка 1 

4 Тил кабинеттери 5 4 Ашкана 1 
 Лаборатория 

(химия,физика) 
 5 Усулдук 

кабинет 
1 

6 Китепкана (адабий 
жана окуу 
китептеринин саны) 
 

2591 
6057 

6 Эмгек 
кабинети 

        ----
- 

      
 

Көмокчу чарба уюшулган 
 
https://aibashov.mektebim.kg/wp-
content/uploads/sites/222/2021/05/smeta-
komokchu-charba.pdf 
 
 
Статегиялык план 
 
https://aibashov.mektebim.kg/wp-
content/uploads/sites/222/2021/05/srategiyalyk-
plan.pdf 
 

    
 Күчтүү  жактар: 1.Балдардын коопсуздугу ,билим алуусу учун шартттардын 

тузулушуно финансы каражаттарын тартуу.Алардын ата- 
энелер менен бирдикте аткарылышы ,ачык- айкын, так  
болушу.Билим берууго кызыктар тараптан 
нааразычылыктардын жок болушу . 
2.Профсоюздун алгылыктуу иштеши .Жылдан жылга окуу 
шарттарынын жакшыруусу.  

 

 Алсыз  жактар:  
1. Ремонтко болунгон акчалардын тендер менен чектелиши . 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/smeta-komokchu-charba.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/smeta-komokchu-charba.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/smeta-komokchu-charba.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/srategiyalyk-plan.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/srategiyalyk-plan.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/srategiyalyk-plan.pdf
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2. Жаны мебелдердин кымбат болушу. 
3. Ремонт иштерине бюджеттен  аз акча болунушу. 
4. Окуу куралдарына акча каржаттарынын жетишсиздиги. 

                                                                                                                                  Жыйынтык 
        Осмон Айбашов атындагы орто мектебинин иш кагаздары талапка ылайык жургузулот: 24 класстык журнал, алфавит китеби, 
окуучулардын  жана мугалимдердин жеке иш-кагаздары ,буйрук китептер.Окуучулардын келип –кетуу кыймылы боюнча убагында 
алфавит китебине озгортуу киргизилип ,класстык журналдар ,окуучулардын оздук делолору текшерилип турат.Чейрек сайын 
окучулардын билим сапаты, жетишуусу тууралуу Кочкор райондук билим беруу болумуно маалымат берилет .Окуу жылынын 
жыйынтыгы менен мектептин ишмердуулугу. жетишкен ийгиликтери боюнча анализ жургузулот.Бул анализдин негизинде жаны окуу 
жылына карата план иштелип чыгат. Билим беруунун жаны Мамлекеттик стандарты боюнча мугалимдердин календардык пландары , 
кунумдук пландары иштелип чыккан. Чейрек сайын билим беруу боюнча жыйынтык чыгарылып ,мониторинг тузулот. 
              Окуучуларды ЖРТга даярдоону жакшыртуунун устундо иш алып барылат .Мугалимдер заман талабына ылайык заманбап 
технологияларды колдонуу менен билим сапатын которуунун устундо иш алып барышат. Мектеп китепканасынын фонду жыл сайын 
жаныртылып турат. 
              Мугалимдер жамаатынын курамы кучтуу .Жаш мугалимдерге усулдук бирикме тарабынан тиешелуу денгээлде жардам корсотулуп 
турат.  Мектеп окуучуга билим беруу учун заманбап технологиялардын аздыгы .Тилекке каршы ,окуучунун саны компьютердин санына 
туура келбегендиктен жаны компьютер менен камсыз кылуу талап кылынат. Мектеп химия, физика сабактары боюнча методикалык 
колдонмолор ,лабораториялык жабдыктарга муктаж. 
            Мектепте окуу-тарбия иштери туура жолго салынып ,ата-энелер  менен тыгыз иш алып барат.Окуучулар арасында ар кандай 
класстан тышкаркы иштер ,маданий иш-чаралар уюштурулуп турат .Класс жетекчилер жогорку класстын окуучулары менен тегерек 
столдорду, диспут, КВН ,презентацияларды планга ылайык откоруп турушат .Мектепте спорт жагынан ар кандай ийримдер иш алып 
барышат.Окуучулар курош ,футбол,волейбол боюнча коптогон ийгиликтерге жетишишкен. 
            Мугалимдер жамаатынын ийгиликтуу иш алып баруусу ,окуучулар жамаатынын Мамлекеттик стандартка ылайык билим алуусу 
учун канааттандырарлык денгээлде материалдык-техника,маалымат технологиялары бар:компьютердик класс, интерактивдуу доскалар, 
проектор ,принтерлер бар, бирок жетишсиз.Интернет байланышы киргизилип ,1 компьютер интернет байланышына туташтырылган. 
          Мектептин ишмердуулугундо эксперттик топ корсотулгон документтерге жана озун-озу баалоонун жыйынтыгына анализ жургузду. 
Текшеруу убагында томонку аспектилер каралды(устав ,куболук ,лицензия,сертификат). 
         Мектеп документациясынын талапка ылайык жургузулушу (класстык журналдар ,алфавиттик китеп,окуучулардын оздук делолору, 
мектептин жылдык планы ,буйруктар,мамлекеттик улгудогу документтерди каттоо китеби, педогогикалык кенештин  токтомдору, 
педогогикалык кадрлардын оздук делолору). 
     Осмон  Айбашов атындагы орто мектеби жобого ылайык бардык нормативдик-укуктук документтерге ээ: 
                  1. Билим беруу мекемесинин уставы 
                   2. Юридикалык тарап катары куболук  
                   3. Жалпы орто билим беруу уюму катары статусу бекемделген сертификат № СС 180002638, жалпы мектептин  иш кагаздары 
нормативдик талаптарга ылайык жургузулот. Окуу процессинде болгон озгоруулор оз убагында жана системалуу турдо класстык 
журналдарда ,оздук делолодо белгиленип, тил кат, тастыктамалардын негизинде аныкталып турат. Ар бир окуу жылынын ,ар бир 
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чейректин аягында окутуу-тарбиялоо поцессинин, жалпы ишмердүүлүктүн жыйынтыгы чыгарылып, жетишкен жана кемчилик кеткен, 
аксап жаткан учурлары боюнча анализ чыгарылып, мектептин стратегиялык планын, миссия, максаттарын негизге алуу менен, кийинки 
кадамдар такталат, жооптуу адамдар жана аткаруу мөөнөтү белгиленет.  
    

            Жүргүзүлгѳн ѳзүн-ѳзү баалоонун негизинде комиссия ыйгарым укуктуу органда институционалдык аккредитация ѳтүү үчүн       
       документтерди жиберүүнү сунуштайт.  

                                                                                     Комиссиянын төрагасы:____________________ Шамыров Бакыт мектеп директору 

                                                                           Комиссиянын мүчөлөрү:___________________Нурзат Керимова окуу тарбия иштери боюнча  

                                                                                                                                                            директордун орун басары 

                                                                                                                     ___________________Гүлшайым Тазабекова профсоюз уюмунун төрайымы  

                                                                                                                     ___________________Аида Кайкеева тилдер бирикмесинин жетекчиси  

                                                                                                                     ___________________Нургазы Туюкбаев ата-энелер комитетинин төрагасы 

 

 
 

 
 
 

 


