


1.Киришүү  

-Аккредитациялануучу программанын аталышы: институционалдык аккредитация 

Мектеп тууралуу кыскача маалымат: Абылгазы уулу Ишеналы атындагы орто мектеби муниципалдык жалпы билим берүү мекемеси 

Кыргыз Республикасы Нарын облусу Кочкор районундагы Кара-Мойнок айылында жайгашкан. Нарын областык юстиция башкармалыгы 

тарабынан 2015-жылдын 21- январында каттоодон өткөн. Салык төлөөчүнүн регистрациялык №601626 карточкасы, ИНН 02712199510941 

райондук салык инспекциясы тарабынан берилип, 1984-жылдан баштап жалпы негизги билим берүүчү орто мектеп болуп уюштурулган. 

         Мектептин имараты 225 орундуу, типтүү. Учурда 197 окуучу билим алып, 24 мугалим үзүрлүү эмгектенет. 

  

Окуу жайдын жетекчиси: Ашырбекова Аида Алыбековна (Тел.0502110683) 

Мектептин юридикалык күбөлүгү:  

- Кыргыз Республикасы Нарын облусунун  Юстиция башкармалыгы  каттоо номери:78659-3304-М-е  

 

- БУнун буга чейинки аккредитациясы жөнүндө маалымат: 

19.06.2018-ж №СС180002600 

- Мектептин  дареги, телефон номерлери,  e-mail, веб-сайты: 

- дареги: Нарын облусу Кочкор району Кара-Мойнок айылы Кубатбеков Мисирбек  көч. №10  

- тел. номерлери: 0502110683 

- сайты: https://ishenaly/mektedim/kg. электрондук почтасы: aida.ashyrbekova@mail. ru

mailto:aida.ashyrbekova@mail


 

 

Минималдуу талаптардын аткарылышын талдоо жана тастыктоочу база 

 
 

Өзүн-өзү баалоо критерийлери 
Билим берүү уюмунун анализи (өзүн-

өзү анализдөө) 
Далилдөөчү база 

1. БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН КАМСЫЗДОО САЯСАТЫ 

Билим берүү уюму кызыктар тараптардын керектөөлөрүн эске алуучу бекитилген башкаруу түзүмүнө, билим берүүнүн 

сапатын камсыздоо жана анын ишке ашыруу саясатына, иштин натыйжалуулугун баалоо системасына ээ болушу керек. 

1.1 Билим берүү уюмунун ишин жөнгө 

салуучу бекитилген ички акттардын 

болушу  
 

 

 

 

 

 

  

 Абылгазы уулу Ишеналы атындагы орто  мектеби 

 

-Нарын облусунун  юстиция  башкармалыгы  

тарабынан  мамлекеттик  каттоо 21-январь  2015-

жылы  каттоодон  өткөн. Юридикалык  тарабынан  

налогдук  органга  учетко коюу  боюнча  күбөлук 

салык төлөөчүнүн регистрациялык  номер 

№601626  карточкасы, ИНН 02712199510941  

райондук  салык  испекциясы  тарабынан  берилди. 

-КР нын Өкмөтүнун  2014-жылдын 21-июнундагы  

№ 403  токтому  менен   бекитилген  “Кыргыз  

Республикасынын  жалпы  мектептик  билимдин  

мамлекеттик  билим  берүү  

стандартынын”негизинде  сабактар  өтүлөт. 

-Мектепте  ички  ишмердүүлүк, окуу-  

методикалык  жана  тарбиялык  иштер  тийиштүү  

жоболордун  негизинде  уюштурулат. 

-КРнын Билим берүү  жана Илим  министрлигинин   

2018-жылдын июнунда № 790/1                            

буйругу  менен Абылгазы  уулу  Ишеналы  

атындагы  орто  мектеби  программалык  

аккредитацияда  өткөрүлгөндүгүн   тастыктаган  

сертификат  берилген. 

Сертификат №СС 180002600 

Устав  
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-
content/uploads/sites/310/2021/05/ustav
-1.pdf 

Күбөлүк 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/k-b-

l-k-1.pdf 

 

- Типтүү окуу пландары 
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-
content/uploads/sites/310/2021/05/okuu-
plany-1-1.pdf 

 

- Стратегиялык план           

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

content/uploads/sites/310/2021/05/strat

egiyalyk-plan.pdf 

 

Билим берүүнүн 

стандарттык  окуу  пландары 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/ma

mlekettik-bilim-ber-standarty.pdf 
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3. Окуу жайдын ички ишмердүүлүгү окуу-

методикалык жана тарбиялык иштер боюнча ар 

бир бөлүмгө тийиштүү жоболордун негизинде 

уюштурулат. 

 

Сертификат  
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-
content/uploads/sites/310/2021/05/sertifik
at-1.pdf 

 

 

 

 

 

 
Өзүн-өзү баалоо критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи (өзүн-

өзү анализдөө) 
Далилдөөчү база 

1.2 Билим берүү уюмунун бекитилген 

миссиясынын, кызыкдар тараптардын 

керектөөлөрүн жана өзүн-өзү 

баалоонун ар жылдык 

жыйынтыктарын эске алуу менен 

иштелип чыккан стратегиялык жана 

учурдагы пландардын болушу.  

 

2017-2021-жылдарга карата Абылгазы  уулу  

Ишеналы  атындагы  орто  мектебинин 

“Стратегиялык өнүгүү планы” окуу жайдын 

педагогикалык кеңешинин 2017-жылдын 29-

августунда педагогикалык  кеңештин   №1 токтому 

менен бекитилген. 

 

Мектептин  миссиясы:                                               
“Сапаттуу   билим, татыктуу  тарбия берүүнүн 

негизинде  окуучулардын  азыркы  коомго  

ыңгайланышуусун  камсыз  кылуу” 

 
 

Мектептин  миссиясына жана коюлган 

максаттарды ишке ашыруу үчүн педагогикалык 

кеңештин  «2017-2021-жылдарга карата 

өнүгүүнүн стратегиялык планы» кабыл алынып, 

бекиген   (Протокол № 1, 29.08.2017-жыл) 

 

Усулдук бирикмелердин иш пландары 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/usuld

uk-birikmenin-zhyldyk-plany.pdf 

Мектептин администрациясынын 

жылдык планы; 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/oz

htp.pdf 

 Окуу-тарбия иштери боюнча 

директордун орун басарынын жылдык 

планы https://ishenaly.mektebim.kg/wp-

content/uploads/sites/310/2021/05/obb-

zhyldyk-ish-plan.pdf 

Окуу бөлүмүнүн башчысынын 

жылдык планы 

https://ishenaly.mektebim.kg/wp-
content/uploads/sites/310/2021/05/obb-
zhyldyk-ish-plan.pdf  
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Өзүн-өзү баалоо критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи (өзүн-

өзү анализдөө) 
Далилдөөчү база 

 
 

Мектептин  негизги максаты: 

-Окутуунун  мазмунун  жакшыртууда ОТЖП  

боюнча  инсанга  багытталган  окутуу  методун  

кеңири  пайдалануу менен окуучулардын  

билим  сапатын жогорулатуу 

-Окуучуларды  комьпютердик класста жана 

кошумча кружкторду  акысыз өткөрүү 

-Окуучуларга  сапаттуу  билим  берүү 

-Окуучуларга  кесиптик багыт  берүү 

-Окуучулардын   билим  сапатын арттырууда  

окуу  жылынын  жыйынтыгынын  негизинде  

быйылкы  окуу жылында  таланттуу  балдар  

менен кошумча сабактарды  өткөрүү, облустук 

олимпиадаларга  катышуу. 

Мектептин администрациясы тарабынван ар бир 

өткөн окуу жылынын аякталышы менен 

жыйынтыктар чыгарылат. Аткарылган иштер 

анализденип кызыктар тараптардын (ата-энелер, 

окуучулар) суроо-талаптары жана сунуштары эске 

алынат.  Чыгарылган жыйынтыктарына карата 

кийинки окуу жылына ар бир багыттар боюнча иш 

пландары бекитилет. Аларга мектептин  

администрациясынын, окуу бөлүмүнүн, тарбия 

иштери боюнча директордун орун басарынын, 

усулдук кабинеттин жана башка жылдык пландары 

кирет.  

Мектептин жылдык планы 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/oz

htp.pdf 
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Өзүн-өзү баалоо 

критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи (өзүн-

өзү анализдөө) 
Далилдөөчү база 

1.3 Билим берүүнүн сапатын камсыздоо 

саясатын ишке ашыруу жана жооптуу 

адамдардын/түзүмдөрдүн болушу. 

 

Директордун буйругу менен билим сапатын камсыз 

кылуу окуу бөлүмүнүн башчысына, директордун 

орун басарларына милдеттендирилген.  

Окуу жайда билим берүү сапатын камсыздоо үчүн 

окуу-өндүрүштүк жана усулдук иштер боюнча 

директордун орун басары, окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун орун басары, окуу бөлүм 

башчысы  иш алып барышат.  

Мугалимлер  өзүлөрүнүн иш планына негизги 

маселелердин бири катары билим сапатын көтөрүүнү 

киргизишкен. Окуу бөлүмүнүн башчысы менен бирге 

мугалимдер да өз ара сабакка катышып, ар бир 

сабакка анализ берет, сунуш-пикирлерин айтышат. 

 

Ички көзөмөлдүн графиги 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/ich

ki-k-z-m-l.pdf 

 

Мугалимдердин өз ара сабакка 

катышуусу, анализ берүүсү 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/sab

akka-analiz.pdf 

 

1.4 Персоналдын жана окуучулардын 

жүрүм-турумунун бекитилген 

этикалык ченемдеринин болушу, 

аларды сактоо (билим берүүнүн жана 

инсандын, маданий көп түрдүүлүктүн 

баалуулуктарын колдоочу 

уюштуруучулук маданияттын 

калыптангандыгы).  

 

Мектептин  чогулушунун токтому жана директордун 

буйругу менен мугалимдердин кызматтык  

функционалдык  милдеттери  түзүлгөн 

.Окуучулардын  милдеттери жана укуктары  

жазылып, балдардын укуктары тууралуу конвенция 

мектептин коридорунда илинген. Ички эмгек 

тартипти сактоо жана өз ара мамилелерди 

жакшыртуу, конфликттик жагдайларды болтурбоо  

максатында этика комиссиясы түзүлүп, иш алып 

барат. 

Кызматтык  функционалдык  

милдеттер.  

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

content/uploads/sites/310/2021/05/pre

dmettik-standarttar.pdf 

 

Окуучулардын  милдеттери, 

укуктары. 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/oku

uchulardyn-ukuktary-zhana-

mildetteri.pdf 
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 Өзүн-өзү баалоо 

критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи (өзүн-өзү 

анализдөө) Далилдөөчү база 

1.5 Ишти баалоо, пландоо, уюштуруу, 

ошондой эле билим берүү 

чөйрөсүнүн коопсуздугунун абалына 

мониторинг жүргүзүү 

механизмдеринин жана жол-

жоболорунун болушу; 

 

Окуу жайдын жалпы ишмердүүлүгү тууралуу 

маалымат, окуучулардын контингенти, сабактарга 

катышуусу жана жетишүүсү, окууда, спортто 

чыгармачылык жетишкендиктери жөнүндө 

маалыматтар  (квартал сайын) жана ата –энелерге ар 

бир чейректин жана окуу жылынын жыйынтыгы 

менен өтүлүүчү ата-энелердин чогулушу аркылуу 

маалыматтар жарыяланат. Жылдык жана стратегиялык 

планда белгиленген иш-аракеттердин аткарылышы 

боюнча дагы отчет берилип, кийинки жылдык планды 

түзүүдө аткарылбай калган пландар эске алынат. 

Окуу жайдын планын аткарылышынын механизмдери 

болуп: 

 1-жарым жылдыкта жана окуу жылынын 

жыйынтыгы менен мониторинг жүргүзүү (тест, 

суроо-жооп, жазуу иштери, текшерүү иштери,  

ж.б.); 

 Мектепте ар бир ай үчүн өткөрүлө турган иш-

чаралардын планы түзүлүп, алардын анализи 

чыгарылып турат; 

Ата-энелерден алынган анкеталар, социалдык 

сурамжылоолор жүргүзүлөт. 

 

Окуу жайдын ишмердүүлүгү 

тууралуу пландары; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуу бөлүмүнүн башчысынын 

жарым жылдык  отчеттору;    

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

content/uploads/sites/310/2021/05/i-

zharym-zhyldyk-otchet.pdf 
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Өзүн-өзү баалоо 

критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи (өзүн-

өзү анализдөө) 
Далилдөөчү база 

1.6 Кызыкдар тараптарды тартуу менен 

чечимдерди кабыл алуунун жана 

тиешелүү оңдоолорду киргизүүнүн 

колдонуудагы механизмдеринин 

болушу; 

 

Мектептин жылдык пландын, окуу жайдын 

миссиясын жана стратегиялык пландын 

максаттарынын  камтыган, окутуунун  мазмунун  

жакшыртууда ОТЖП  боюнча  инсанга  багытталган  

окутуу  методун  кеңири  пайдалануу менен 

окуучулардын  билим  сапатын жогорулатуу үчүн 

шарттарды түзүүнү максат кылат. Мындан сырткары 

окуу жайдын директорунун окуу-өндүрүштүк 

методикалык иштери боюнча орун басарынын, 

тарбиялык иштер боюнча директордун орун 

басарынын, окуу бөлүмүнүн башчысынын, усулдук 

комиссиянын башчысынын жана усулдук 

бирикмелердин жылдык пландары  окуу жайдын 

директору тарабынан бекитилип, түзүлгөн план 

боюнча иштер жүргүзүлөт. 

Ата-энелер  комитети ар бир класстан  бирден  

активдүү  ата-энелер  чыгып, бир курам  түзүлөт 

.Мындан  сырткары окуучулардан  башкаруулардан 

балдар, өспүрүмдөр уюму (Б.Ө.У) түзүлүп,  иш  алып  

барышат .Бул уюм  үлгүлүү  активдүү  окуучулардан  

түзүлөт. Ата-Энелердин,  окуучулардын, 

мугалимдердин  сунуштары  айтылып,  учурунда  

каралып  турат. 

 Билим сапатынын деңгээли, мугалимдердин сабак 

өтүүсү боюнча ой-пикирлер, мектеп ичинде ар 

кандай иш чараларды өтүү тууралуу сунуштар 

окуучулардын (Б.Ө.У) уюмуна сунушталып турат. 

Сунуштар кайрылуу ирээтинде болуп, 

окуучулардын сунуштары БӨУнун  

Мектептин  администрациясынын 

жылдык планы. 

 

 

 Окуу-тарбия иштери боюнча 

директордун орун басарынын 

жылдык планы 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/obb

-zhyldyk-ish-plan.pdf 

 

Окуу бөлүмүнүн башчысынын  

жылдык  иш  планы 
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-

content/uploads/sites/310/2021/05/obb

-zhyldyk-ish-plan.pdf 

 

Усулдук бирикменин жылдык 

планы  

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

content/uploads/sites/310/2021/05/usu

lduk-birikmenin-zhyldyk-plany.pdf 

 

БӨУнун  иш планы;  

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

content/uploads/sites/310/2021/05/b-

u-ish-plan.pdf 
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координаторунун  чогулушунда  каралат. 

 

 

 
Өзүн-өзү баалоо 

критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи (өзүн-

өзү анализдөө) Далилдөөчү база 

1.7 Билим берүүнү башкаруунун 

колдонуудагы маалыматтык 

системасынын, веб-сайттын, 

электрондук почтанын болушу; 

Мектептин  маалыматтык  системасында 

маалыматтык башкаруунун  бир катар тармактары 

аркылуу иш жүргүзүлөт: веб сайтында мектептин 

атайын баракчасы жайгашкан 

(https;//ishenaly.mektebim.kg/);  

Электрондук дарек  :aida.ashyrbekova.@mail.ru 

   

 

Жыйынтыгы: 

 

Күчтүү жагы:Мектептин билим сапатын камсыз кылуунун үстүндө иш жүргүзүлөт. Директордун буйругу менен билим сапатын камсыз 

кылуу окуу бөлүмүнүн башчысы жана директордун орун басарларына милденттендирилген. Ар бир предметтик мугалим, ата-энелер 

билим сапатын камсыздоонун үстүндө иш жүргүзүшөт. ЖРТдин  жыйынтыгында  бүтүрүүчүлөрдүн 65% өтмө балл  110дон жогорку 

упайларга ээ  болушуп, жогорку  окуу жайга багыт алышууда. 

 

Алсыз жагы: Мектеп  жаңы заманбап  курулган, бирок материалдык-  техникалык базасынын камсыз  болушу  жетиштүү эмес. Бизде 1 

интерактивдүү доска, 2 телевизор,1 проектор ,13 компьютер  менен камсыз болгон. Мугалимдер   сабактарын  инновациялык  техникалык 

жабдыктар  менен өтүүдө жетишсиздиктер  болууда. Окуучулар телефон менен  камсыз болушуп, ар  кандай  интернеттеги  сайттарга  

кирип,  убактыларын  туура  пайдалана  алышпагандыктан  сабактарга  көңүл  буруусу  азайып, билим  сапатын  көтөрүү  кыйынчылык  

жаратууда. 

 



 

Сунуштар: 

1) Мектепте билим сапатын мындан ары да жогорулатуу үчүн заманбап каражаттар пайдаланып сабак өтүүнү колго алуу, күчөтүү. 

2) Инновациалык   техникалар  менен камсыз  болуу. 

3) Мугалимдерге материалдык жактан  мамлекет тарабынан жардам берүүсү 

 

                       

 

 



 

2. КАДРДЫК САЯСАТТЫН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ 

Билим берүү уюмунун өз ишин компетенттүү персонал менен камсыздоо үчүн натыйжалуу кадрдык саясаты болушу керек. 

 
Өзүн-өзү баалоо 

критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи (өзүн-өзү 

анализдөө) 
Далилдөөчү база 

2.1 Педагогикалык, административдик, 

окутуучу-көмөкчү жана кенже 

тейлөөчү персоналды жумушка 

алуунун (жумуштан бошотуунун) 

объективдүү критерийлерин жана 

шарттарын камсыздоочу 

механизмдин жана жол-жоболордун 

болушу;  

 

    Илимий педагогикалык кадрларды жумушка кабыл 

алуу жана кызматтык ордун жогорулатуу боюнча 

КРнын Эмгек кодексинин талаптарына ылайык,  

мугалимдерди  жумушка кабыл алууда, эң оболу 

жогорку, орто кесиптик билимин тастыктаган 

диплому, квалификациясы талап кылынат жана иш 

тажрыйбасы эске алынат.  

Ал эми келишим менен иштеп жаткан мугалимдер 

эмгек келишиминин жана директордун буйругу менен 

жумушка кабыл алынат. 

Мугалимдер менен түзүлгөн 

келишимдер. 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/mug

alimder-menen-t-z-lg-n-kelishimder.pdf 

 

 

 

 

 

 
Өзүн-өзү баалоо 

критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи (өзүн-өзү 

анализдөө) Далилдөөчү база 

2.2. Штаттардын комплекттелишинин, 

педагогикалык персоналдын 

квалификациясынын жана 

билиминин билим берүү 

программасына шайкеш келүүсү; 

 

Мектепте  жалпы билим берүү предметтери 

боюнча 24  мугалим эмгектенет. Мугалимдердин 

23 жогоркуу билимдүү, 2 мугалим билим 

берүүнүн мыктысы. Математика, биология 

предметтеринен тажрыйбалуу, өз ишин мыкты 

билген мугалимдер сабак берет. Жалпы билим 

берүүчү программалар боюнча сабак берген 

мугалимдер өз ишин мыкты билген, окутуунун 

Мектептин  педагогикалык 

курамы жөнүндө маалымат; 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/

mekteptin-pedagogikalyk-

kuramy.pdf 
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максаттарына жетүүнүн талаптарына толук жооп 

берген, инновациалык методикаларды колдоно 

билген мыкты мугалимдер. Окуучулардын  

билим сапатын көтөрүүдө мугалимдер  өз  

билимдерин жогорулатуу  үчүн курсттардан  

өтүп  турушат. 

Кызматтык милдеттер. 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/k

yzmattyk-mildetter.pdf 

Тарификация,мугалимдердин 

дипломдору, сертификаттар. 

 

2.3. 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; 

Мектеп  билим берүү чөйрөсүндөгү жакшы 

гигиеналык шарттарды, таза сууну жана абаны, 

жарыктандырууну жана коопсуз имараттарды, 

зордук-зомбулуктун жоктугу менен окутуунун 

толеранттуу атмосферасын камсыз кылууну 

максат кылат. Билим берүү процессинин 

катышуучуларынын даттанууларын жана пикир 

сунуштарын кабыл алуучу атайын куту 

уюштурулган. Мектепте  конфликттик комиссиясы 

иш алып барат. 

Окуучулардын билим денгээлин баалоодо да 

атайын аппеляциялык комиссия иш жүргүзөт. 

Педагогикалык  кеңештин 

чечимдери 

2.4 Педагогикалык, административдик, 

кенже тейлөөчү жана окутуучу-

көмөкчү персоналдын ишин 

баалоону, анын жыйынтыгы боюнча 

чечимдерди кабыл алууну 

камсыздоочу механизмдин жана 

жол-жоболордун болушу; 

 

Профсоюз комитети жана мектеп администрациясы 

билим берүүдө жана ишмердүүлүктө, коомдук турмушта 

жана маданий массалык иш-чараларда, методикалык жана 

компетенттүү изденүүчүлүктө активдүүлүктү көрсөткөн 

же ийгиликке жетишкен билим берүү процессинин 

катышуучуларын белгилөөнү, дем берүүнү  жана 

сыйлоону уюштуруп турат.  

  

 

 

 

 

https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/kyzmattyk-mildetter.pdf
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Жыйынтыгы: 

Күчтүү жактары 

1.  Мектептин  ички  жана  тышкы  байланыштар  менен  иш  алып  баруусу 

 

2. Нарын усулдук  методикалык борбор аркылуу  педагогдор убагында кайрадан квалификациясын жогорулатуу курстарынын өтүп 

турушу. 

Алсыз жактары: 

Мугалимдердин  инновациалык  билим  берүү  усулдарына  жана  технологияларына  мезгилдүү окутууга  шарт түзүлүүсү 

 

Сунуштар: Көргөзмө куралдарды  көбүрөөк  пайдалануу  үчүн атайын  стандарттык  талапка  жооп  берген материалдар менен камсыз  

болуунун  жоктугу. 

 

 

 

 

3. МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК БАЗА 

Билим берүү уюму жетиштүү, жеткиликтүү коопсуз жана билим берүүнүн максаттарына ылайык келүүчү материалдык-техникалык базасы 

болушу керек. 

 
Өзүн-өзү баалоо критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи (өзүн-өзү 

анализдөө) 
Далилдөөчү база 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билим берүү процессинин катышуучуларына,  

анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

 чектелген адамдарга жеткиликтүү болгон 

 окуу имараттарынын, жайлардын жана  

материалдык ресурстардын (жабдылган  

окуу класстары, лабораториялар, 

 компьютердик класстар, спорт зал, актылар залы, медициналык пункт, 

 ашкана), ошондой эле жашоо үчүн тиешелүү  

шарттары бар жатаканалардын  

(эгерде болсо) болушу  

 

Окуу жайда окуучулардын билим алуусу үчүн 

материалдык-техникалык базанын бардык 

шарттары түзүлгөн. Эки  кабаттуу окуу корпусу, 

ашкана, спорт залы  жана спорттук аянтчалар, 

- мектептин  жалпы аянты 3 га,  

-Мектептин жыйгашкан  аянты 1299 м2 

-мектеп  корпусунан тышкаркы аянт  1530м 

 

Окуу корпусунда жалпысынан 12 окуу 

кабинеттери бар 

 

Окуу жайдын материалдык-техникалык 

базасы тууралуу маалымат. 

 

 

Тех.паспорт. 

 
   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Ошондой эле 2 лабораториялык бөлмөлөр бар, 1 

мугалимдер бөлмөсү. Компьютердик класс  11 

компьютер 5 принтер-сканер менен жабдылган 

жана интернет кошулган. Мектептин  кире 

беришине пандустар жана кеңейтилген эшиктер 

орнотулган. 

Спорт зал окуутуунун жана окуучулардын 

машыгуусунун бардык талаптарына жооп берет. 

Жалпы спорттук залдан тышкары, күрөш  

бөлмөлөрү жана чечинип-кийинүү кабиналары бар. 

Ысык суу жана жылытуу менен камсыз болгон душ 

кабиналары орнотулган. 

Мектептин  ашканасы 44 орунга 

ылайыкташтырылган керектүү идиш-аяктар, ысык 

тамактарды даярдоо үчүн электрдик жабдуулар 

жана тамак-аштарды сактоочу склад менен толук 

камсыз болгон. Ашкана жана кухня санитардык 

норманын шарттарына толук жооп берет. Идиш-

аяктарды жууп жана сактоо үчүн өзүнчө бөлмө бар.   

    Мектепте 1-5 күндөрү ысык тамак берилет, 1 

окуучуга мамлекет тарабынан 10 сомдун, ата-

энелер тараптан 2-5 күндөрү 22 сомдун тамагы 

каралган. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Өзүн-өзү баалоо критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи 

(өзүн-өзү анализдөө) 
Далилдөөчү база 

3.2 Билим берүү чөйрөсүнүн 

коопсуздугунун талаптарын сактоо 

(экологиялык,  санитардык-

эпидемиологиялык жана гигиеналык 

эрежелер жана ченемдер, өрт 

коопсуздугунун, эмгекти коргоонун 

жана коопсуздук ыкмаларынын 

Бардык класс бөлмөлөрү санитардык-

эпидемиолиалык  кызматтын жана 

мамлекеттик өрткө каршы көзөмөл 

органдарынын уруксаат берүүчү төмөндөгү 

документтер. 

1. Санитардык –эпидемиологиялык 

талаптарга туура келет ----------- №1 акт. 

Мектептин окуу жылына даярдыгы 

тууралуу корутунду;            

 

Санитардык-эпидемиологиялык 

текшерүүнүн АКТысы          

 

 

 



 

эрежелери) 

 

 

 

 

2. Өрт коопсуздугу боюнча корутунду №  

1075. 29.11.2019-ж. 

    Бардык окуу кабинеттери өрт коопсуздугу 

боюнча эвакуациялык пландары, щиттер, 

коопсуздук бурчтары уюштурулган. 

Санитардык нормага ылайык желдеткичтер 

менен жабдылган. Мектептин имаратынын  

абалы жакшы, күнүнө эки жолу техничкалар 

тарабынан нымдуу тазалоо иштери жүргүзүлүп 

турат. Жылына бир жолу ремонттолуп, 

сырдалып турат. 

     Мектеп  өрткө каршы керектүү жабдуулар 

менен жабдылган жана өрткө каршы  кызмат 

менен биргеликте келишим түзүлгөн. Өрт 

чыгып кетүү коркунучунда кошумча чыгуу 

эшиктер менен жабдылган. Эпидемиологиялык 

эрежелерди аткаруу боюнча ар бир окуу 

классында антисептиктер, мектептин кире 

беришинде бут сүртүүчү антибактериалдык 

килемчелер орнотулган. 

Ар бир окуу жылынын башталышында 

техникалык коопсуздук боюнча инструктаж 

өткөрүлүп турат. 

 

 

Өрт коопсуздугу боюнча корутунду; 

 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/-rt-

koopsuzdugu-boyuncha-korutundu.pdf 
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3.3 Материалдык-техникалык базаны 

 жана маалыматтык ресурстарды 

 жакшыртуу боюнча ишти топтоо,  

баалоо, талдоо жана пландоо  

механизминин болушу; 
 

мектептин материалдык-техникалык базасын 

анализдөө максатында мектепте 

инвентаризация жүргүзүлүп турат. Ар бир 

класс-кабинетбашчысы өзүнө бекитилген 

инвентарларга жооперчилик менен мамиле 

кылуусу милдеттендирилген. Мындан 

сырткары, мугалимдер менен түзүлгөн 

келишимде ар бир мугалим эмгек шарттарын 

камсыз кылуу үчүн берилген мүлктүн 

бүтүндүгүнө жооп берет.    

Мектептин окуу процессин толук ишке ашыруу 

үчүн окуу класстары талаптарга жооп берет. 

Бирок компьютерлер, проекторлор жана 

интерактивдүү такталар жетишсиз. . Негизинен 

окуу процессин толук кандуу жүргүзүү үчүн 

окуу куралдары жана окуу-усулдук 

материалдар алынган. 

 

Окуу жайдын материалдык-техникалык 

базасы тууралуу маалымат. 

 

 

Окуу жылына даярдыгы тууралуу 

корутунду 

 

 
Өзүн-өзү баалоо критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи 

(өзүн-өзү анализдөө) Далилдөөчү база 

  Материалдык базаны чындоо боюнча   ар 

түрдүү инвентарларды  ондоп түзөө иштери 

жүргүзүлөт, мугалимдер тарабынын 8 ноутбук, 

1 компьютер, 4 принтер сатылып алынган ,жана 

ошондой эле 1 ноутбук,1 проектор,терезе 

пардалар сатылып алынса,1 компьютер,1 

түстүү принтер демөөрчү тарабынын алынды. 

Мектепке аты коюлган Абылгазы уулу 

Ишеналынын неберелери тарабынан класс 

кабинеттерди жабдуу максатында 80000 сом 

 
 

 

 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/klasstar.p

df 
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жардам берилип, класстык бөлмөлөр толук 

жабдылды. 

Жыйынтыгы: 

Күчтүү жактары: 

 

1. Жаны, заманбап салынган мектептин имараты 

2. Интернет байланышы. 

 

Алсыз жактары: 

1. Материалдык- техникалык базанын жетишсиздиги 

Сунуштар: Керектүү адабияттарды сатып алуу жана райондук билим берүү  бөлүмүнүн китепканасына кат менен кайрылуу 

                     Электрондук китепкананы уюштуруу. 
 

 

 

 

4. ФИНАНСЫЛЫК РЕСУРСТАРДЫ БАШКАРУУ 

Билим берүү уюму билим берүү максаттарына жетишүү үчүн финансы ресурстарын башкарууга тийиш 



 

 
Өзүн-өзү баалоо 

критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи 

(өзүн-өзү анализдөө) 
Далилдөөчү база 

4.1 Финансылык пландоо 

системасынын болушу 

Кошумча  фининсылык ресурстар тартылып 

,отчеттуулук боюнча ачык-айкын жүргүзүлүп  

турат. Мектепте  жылына  кошумча  финансы  

ресурстарын  тартуу  үчүн  атайын  пландоо  

жүргүзүлүп  турат. Пландоонун  негизинде  

тиешелүү  чакан  жардамдар  болуп  мектептин  

керектелүүсүнө  жумшалып, анализдер  

жүргүзүлүп  келет. 

План, анализдер, кириштөө, чыгыштоо  

актылар 

4.2 Кошумча финансы ресурстарын 

тартуу, бөлүштүрүү жана 

отчеттуулук боюнча ачык-айкын 

механизмдердин болушу; 

Айыл  өкмөткө  мектепке  керектүү  

каражаттар  тууралуу  кайрылуулар  жазылып, 

тиешелүү  өлчөмдө  жардамдар  берилет. 

Мисалы: 25 000 сомго мектептин коридоруна 

килем дорожка алынган. Мектепке  тиешелүү  

1,5 га  жерден  алынган  акча  каражатына 

мугалимдердин жана окуучулардын 

мыктыларын сыйлоо ирээтинде кызыктыруучу 

белектер алынган. Мугалимдердин 

демөөрчүлүгү жана жеке спонсорлордун 

жардамы менен  мектептин  ичиндеги  

стенддер  чыгарылып  илинген жана 1 

компьютер түстүү принтери менен алынды.. 

Ашкана  үчүн  керектүү  каражаттар  алынган. 

Жашылдандыруу,  көрктөндүрүү  иштерине 

керектелүүчү  каражаттар  алынган. Көмөкчү  

чарбадан  түшкөн  финансы  боюнча  актылар  

түзүлүп, отчеттор  берилип  турат. Ата-энелер 

тарабынан  өз  каалоолору  менен  ашкана 

каражаттары, 1 принтер алынган.  Мындан  

сырткары  демөөрчүлөр  тарабынан  мектептин  

айланасына  жашылдандыруу, көрктөндүрүү  

үчүн  10000  сомго  арчалардын  көчөттөрү  

Сметалар, кириштөө  жана  чыгыштоо  

актылары, алынган  каражаттарды  

тастыктоочу  кагаздар, маалыматтар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

отургузулган.    Ошондой  эле   кыш  

мезгилинде мектепке  жылуулук  берүүдө  

электр  энергиясынын  өчүрүлүп  калган  

учурларында,  насостун  иштебей  калуусунун  

негизинде  жылуулук  берүү  токтоп,  

трубалардын  тоңуп  жарылып  кетүүсүн  

алдын  алуу  үчүн  80000  сом  өлчөмүндө  

кошумча  электр  берип  туруучу  генератор  

алынды.Мугалимдердин жана айыл 

тургундарынын жардамы менен мектепке 

63000 сомго штора алынып келинди. 

 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/kirisht-

chygyshtoo-aktysy.pdf 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/satyp-

aluu-aktysy.pdf 

 

4.3 Финансы ресурстарын жакшыртуу 

боюнча ишти топтоо, баалоо, 

талдоо жана пландоо 

механизминин болушу; 

Мектепке  тартылган  инвестициялардын  

отчеттору  жазылып  тиешелүү  жерге  берилип  

турат. Кийинки  пландоо  жүргүзүлүп,  

мектепке  каржылоо  киргизүү, демөөрчүлөрдү  

тартуу  иштери  жүргүзүлүүдө. Кийинки  

жылга  эмнелер  керектелээрин  жана  канча  

сом  өлчөмдө  болоорун  анализдөө  атайын  

түзүлгөн  комиссия  курамы  тарабынан  

жүргүзүлөт.   2021-2022-окуу  жылынын  

пландоосунда  10 000  сом  өлчөмүндө  

компьютердик  кабинеттеги  бардык  

компьютерлерге, усулканага, китепканага  

интернет  кошуп  берүү  үчүн   демөөрчү  

тартуу жана 30 000 сом өлчөмүндө мектептин 

ичине жана сыртына видео көзөмөл орнотуу 

жана окуу  кабинеттерди  заманбап  жабдуу  

боюнча  демөөрчүлөрдү  тартуу турат. 

Инвестициялардын  отчеттору 

Анализдер  

 

Жыйынтыгы: 

Күчтүү  жактары: 
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1. Коопсуздук  боюнча  талаптардын  сакталышы.                                                                                                                                                        

2. Финансылык  отчеттуулуктун  ачык-айкындыгы. 

Алсыз  жактары: 

1. Мамлекеттик  финансылоонун  жетишсиздиги.                                                                                                                                                

2. Демөөрчүлөрдүн  жылдан  жылга  азайып  бара  жатышы. 

3. Окуу  процессин  толук  ишке  ашыруу  үчүн  класс  кабинеттерге  электрондук  доскалардын, пректорлордун  аздыгы.                     

4. Стандарттык  окуу  программасына  шайкеш  келген  окуу    жана  окуу  усулдук  материалдардын  жетишсиздиги. 

Сунуштар: 

1. Стандарттык  окуу  программасына    ылайык  окуу  китептеринин  чыгарылышы  жана  мектептерге  камсыздалышы.                        

2. Окуу  усулдук  материалдарынын  камсыздалышы. 

 

 


