


1.Киришүү  

-Аккредитациялануучу программанын аталышы: программалык 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
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Өзүн-өзү баалоо 

критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи (өзүн-өзү 

анализдөө) 
Далилдөөчү база 

1.1 Окуу планынын жана 

программалардын билим 

берүү стандартынын, базистик 

окуу планынын талаптарына 

жана кызыкдар тараптардын 

керектөөлөрүнө ылайык 

келүүсү; 

 

Окуу планы жана программаларына билим берүү стандарты 

базистик окуу пландарынын  талаптарына дал келет. 

Абылгазы уулу Ишеналы атындагы орто мектеби Нарын 

облусунун Кочкор районундагы Кара-Мойнок айылында 

жайгашкан. Мектеп өзүнүң уставына ылайык жалпы орто  

билим берүү менен иш алып барат. Окуу процесси Билим 

берүү министрлиги тарабынан түзүлгөн базистик окуу 

планынын негизинде жүрөт.  

Мугалимдер ар бир предмет боюнча бекитилген 

стандарттын негизинде КРнын илим жана билим берүү 

министрлигинин буйругу менен бекитилген программалар 

боюнча сабак өтүшөт.  

 

 

 

 

 
 

 

Устав 

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

жумушчу  окуу пландары.                   

 

Предметтик стандарттар (Жеке 

министрликтин сайтын көрсөтүш 

керек   

https://www.edu.gov.kg/kg/school

s/gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-

standart/ 

 
 

1.2 Окуу-методикалык 

камсыздоонун билим берүү 

стандартынын талаптарына 

жана кызыктар тараптардын 

керектөөлөрүнө ылайык 

келүүсү; 

Мектепте  окуу-методикалык камсыздоо билим берүү 

стандартынын жана кызыктар тараптардын 

керектөөлөрүнө толугу менен туура келет. Окуучуларга 

сапаттуу билим берүүнү камсыз кылүү үчүн 

педагогдордун кесиптик компетенттүүлүгүн арттырууга, 

билим берүүнүн мамлекеттик стандартына ылайык 

компетенттүүлүктү  калыптандырууга жана окуучулардын 

 

Окуу жайдын материалдык-

техникалык базасы тууралуу 

маалымат. 

 

1. БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫНЫН МАЗМУНУ ЖАНА ОКУУ-МЕТОДИКАЛЫК 

КАМСЫЗДАЛЫШЫ 

Билим берүү программасынын мазмуну жана окуу-методикалык камсыздалышы Кыргыз Республикасынын Мектептик жалпы 

билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартына жана кызыктар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келиши керек. 

https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/ustav-1.pdf
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/ustav-1.pdf
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/ustav-1.pdf
https://www.edu.gov.kg/kg/schools/gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart/
https://www.edu.gov.kg/kg/schools/gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart/
https://www.edu.gov.kg/kg/schools/gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart/


азыркы коомго ыңгайланышуусун камсыз кылуу үчүн 

заманбап талаптарга ылайык мектепте окуу-материалдык 

базасын чыңдоого дайыма көңүл бурулуп келет. Бирок 

окуу материалдары мугалимдер үчүн жетишсиз. 

Мектептин  негизги максаттарынын катарына мектептин 

материалдык-техникалык базасын чындоо жана окуу 

китептери менен  камсыз кылуу киргендиктен  акыркы эки 

жылдын ичинде 13 компьютер 5 принтер (спонсорлор менен 

иш алып баруу)   менен камсыз болдук.           

 
Өзүн-өзү баалоо 

критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи (өзүн-өзү 

анализдөө) 
Далилдөөчү база 

1.3 Жетиштүү маалыматтык 

ресурстардын (окуучулардын 

контингентине, анын ичинде 

окутуу тилдерине карата окуу 

– методикалык адабияттардын 

фонду) болушу;  

 

Мектептин билим берүү иштериндеги окуу, усулдук 

адабияттарынын ж.б. китепкана- маалымат каражаттары 

менен жабдылган  китепканасы бар. Окуу залындагы 

отурган орундуктарынын саны -10, жалпы сактоо 

бөлүмдөрүнүн саны -1, Мектепте 197 окуучу  окушат. 

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Алар үчүн окуу-

методикалык адабияттарынын жалпы саны-3248, Алардын 

ичинен окуу китептери – 3138. Окуучулардын окуу 

китептери  менен камсыз болушу 78% түзөт. Бүгүнкү күндө  

окуучуларга окурмандык карточкалар ачылып, тиешелүү 

китептерди алып окушат.  

 

   Компьютердик класс 11 компьютер, 5 принтер  менен 

жабдылган жана интернет кошулган. Ошондой эле 1 

интерактивдүү доска менен жабдылган.   

    Мугалимдерге жана окуучуларга тиешелүү иш 

кагаздарды даярдоо, сабакка даярдануу, долбоор-

презентацияларды жасоо үчүн  шарттар түзүлгөн.  

Окуу-методикалык китептердин 

тизмеси; 

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

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

terdin-tizmesi.pdf 

Китепканадагы окуу китептери  

тууралуу маалымат. 

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

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

tchet-kitep.pdf 
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Өзүн-өзү баалоо критерийлери 
Билим берүү уюмунун анализи 

(өзүн-өзү анализдөө) Далилдөөчү база 

1.4. 

 

Билим берүү программасынын жана 

окуу-методикалык камсыздоонун 

мазмунун жакшыртуу максатында 

кызыкдар тараптардын күтүүлөрүн, 

керектөөлөрүн жана канааттануусун 

мезгилдүү баалоонун жана маалыматтык 

коопсуздукту камсыздоонун 

колдонуудагы механизминин болушу; 

Мектептин  мониторинг программасына жана 

ички көзөмөл планына ылайык, мугалимдер 

курамы окуу жана тарбия иштери  боюнча окуу 

бөлүмүнө аналитикалык отчет беришет.  

Өткөн 5 окуу жылында окуу-тарбия иштеринин 

планы толугу менен аткарылды, Окуу процессине 

катышуучулардын суроо-талаптарынын 

аткарылышын талдоо максатында мектепте 

сурамжылоо, анкета, маектешүү жүргүзүлөт, 

зарыл түзөтүүлөр боюнча чечимдер кабыл 

алынат. 

Окуучулардын билим сапатына жүргүзүлгөн 

мониторингдин жыйынтыгы педагогикалык 

кеңеште каралат жана ата-энелердин чогулушунда 

отчет берилет. Ошондой эле кемчиликтердин жою 

боюнча жана кызыктар тараптардын 

керектөөлөрүн канааттандыруу маселелери 

боюнча ар бир чейректин жыйынтыгы менен 

педагогикалык кеңешме өткөрүлүп, окуу-

методикалык камсыздоонун мазмунун жакшыртуу 

боюнча маселелер каралып турат. 

Окуу жайда билим сапатына 

жүргүзүлүүчү ички көзөмөл жөнүндө 

отчеттор;  

 
  
 

 

Жыйынтыгы: 

Күчтүү жагы: Мектепте  окуу процесси, КРнын  Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан түзүлгөн базистик окуу план  боюнча 

жүргүзүлөт.  Мугалимдердин билимин жогорулатуу үчүн 5 жылда бир билимин жогорулатуучу  курстардан өтүп турушат. 

Алсыз жагы: мугалимдер үчүн методикалык китепчелердин жетишсиздиги. Көрсөтмө курал, лабораториялык жабдыктардын 

жетишсиздиги. 



 

2. КОМПЕТЕНТТҮҮ ОКУТУУНУ ИШКЕ АШЫРУУ ЖАНА ОКУУЧУЛАРДЫН                   

ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН БААЛОО 

Билим берүү уюму окуучуларды окутууда жана жетишкендиктерин баалоодо компетенттүүлүк мамилесин ишке ашырат. 

 
Өзүн-өзү баалоо 

критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи (өзүн-өзү анализдөө) 
Далилдөөчү 

база 

2.1. Окутуунун  

пландаштырылган 

максаттарынын болушу; 

Перспективалык-тематикалык пландын негизинде мугалимдер 

өзүнүн сабагын пландаштырууда окуучулардын компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн максаттарды конкреттүү жана туура 

белгилешет. Сабактардын максаттары окуучунун жана мугалимдин 

позициясынан берилип, билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк, 

тарбиялык максаттар коюлат да, күтүлүүчү натыйжалар белгиленет. 

Сабактардын максатын коюда мугалимдин жана окуучунун иш-

аракети айкалышып, күтүлүүчү натыйжа компетенттүү окутуунун 

жыйынтыгына багытталат. 

Мектептин жалпы негизги максаты стратегиялык планында 

көрсөтүлгөн: Сапаттуу   билим, татыктуу  тарбия берүүнүн 

негизинде  окуучулардын  азыркы  коомго  ыңгайланышуусун  

камсыз  кылуу. 

Сабактын планы  

 

Стратегиялык план. 

https://ishenaly.mektebim.kg

/wp-

content/uploads/sites/310/20

21/05/strategiyalyk-plan.pdf 

 

2.2.  Окутуу-тарбиялоо 

процессинде 

инновациялык 

технологияларды жана 

методдорду колдонуу;                        

Мектепте мугалимдер үчүн  шарттар  түзүлгөн. Бирок класс 

кабинеттери толук кандуу жабдыла элек. Проектор, 

интерактивдүү доскалар жетишсиз. Мугалимдер сабактарды 

негизинен инновациялык окутуунун методдорун колдонуп 

заманбап жабдууларды пайдаланып, интернет булактарын 

колдонуп, интерактивдүү ыкма менен сабак өтүүгө 

аракеттенишет. Мектеп  1 интерактивдүү доска менен камсыз 

болгон. Интернет түйүнү менен 1  класс камсыз болуп 

мугалимдер сабакка керектүү жерлерин интернет булактарынан 

алып даярданышат. Ар бир тема боюнча керектүү жерлеринде 

флешкаларга жазып алып, видео сабактарды өтүшөт.  Айрым 

мугалимдер өздөрү үчүн персоналдуу ноутбуктарды алышкан. 

Мугалимдердин 

компьютерди колдоноо 

билүүсү боюнча сүрөт. 
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2.3 

Окутууну баалоодо жана 

корректировкалоодо 

кайтарым байланыш 

механизминин болушу; 

Мектепте мугалимдер менен окуучулар арасындагы мамиледе  

ошондой эле баалоодо жана коррективкалоодо кайтарым 

байланышты түзүү максатында бир катар механизмдер иштелип 

чыккан. Мектептин директору, окуу иштери боюнча директордун 

орун басары тарабынан жылына өзүн-өзү  баалоо максатында 

мониторингдер жүргүзүлүп турат. Окуучулардын өзүн-өзү баалоосу 

жана бирин-бири баалоосун колдонуу ар бир сабакта пайдалануу 

сунуш кылынат жана практикада колдонулуусуна көзөмөл 

жүргүзүлөт.  Баалоонун ата-энелер жана окуучулар үчүн ачык-

айкындыгын камсыз кылуу максатында электрондук күндөлүктү 

пайдаланышат. 

 

2.4 Билим берүүнүн 

стандарттарынын 

талаптарына ылайык 

окуудагы 

жетишкендиктерди 

баалоонун объктивдүү 

жана ачык-айкын 

системасынын болушу;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Билим берүүнүн стандартына жана ички эрежелерге ылайык 

мугалимдердин окуучулардын жетишкиндиктерин баалоо 

обьективдүү жана ачык айкын жүргүзүлөт. Балдарды мотивациялоо 

максатында баалоонун ар кандай ыкмалары колдонулат. Мисалы 

практикалык иштерди аткарууда өз ишин өзү баалоо же өз ара 

баалоо ишке ашырылат. Ар бир сабакта коюлган баа сөзсүз түрдө 

окуучуга маалымдалат.Мектеп ичинде электрондук күндөлүк 

программасы ишке киргизилген.Ар бир сабакта коюлган баа ата-эне 

жана окуучуга түздөн-түз маалымдалып турат. Жарым жылдыкта 

жетишилген жыйынтыктары боюнча ар бир класстын  ата-энелер 

чогулушда маалымат берилип, талдоого алынат жана жакшыртуунун 

үстүндө иштер алынып барылат. 

 Ар бир жарым жылдыктын жыйынтыгы менен класстар жана 

предметтер боюнча мониторинг жүргүзүлүп, аларды талдоо жана 

жакшыртуу боюнча иш-аракеттер көрүлөт.  

  

ички эрежелерге ылайык 

мугалимдердин 

окуучулардын 

жетишкиндиктерин баалоо 

жобосу 

https://ishenaly.mektebim.kg/

wp-

content/uploads/sites/310/2021

/05/baaloo.pdf 

Электрондук күндөлүк 

программасы  

https://ishenaly.mektebim.kg/

wp-

content/uploads/sites/310/2021

/05/2021-05-12_11-37-56.png 

2.5. Окуучуларга баалоонун 

колдонулуучу эрежелери, 

жол-жоболору жана 

жыйынтыктары, ошондой 

эле аларды кайра кароонун 

жол-жоболору жөнүндө 

маалымдоо  системасынын  

болушу; 

Окуучуларга жана ата-энелерге баалоонун эрежелери жана жол-

жоболору ошондой эле кайра кароо процедурасы тууралуу 

маалыматтар тааныштырылат.  Бул маалыматтар мектептин 

маалыматтык такчаларында илинген. Окуучу эрежелерге ылайык 

болбой  билим  сапатын  туура  эмес  бааланды  деп эсептеген  

учурда  аппелляцияга  берүүгө   акысы  бар.  Мындайда  мектеп 

ичинде аппелляциялык комиссия  түзүлөт  жана нааразы  болгон  

окуучунун билими  комиссия  алдында  кайрадан  бааланат. 

 Баалоонун жыйынтыгы боюнча аппеляциялоо процедурасы КРнын 

ББжИМ тарабынан бекитилген баалоонун жыйынтыгы боюнча 

аппеляциялык комиссия 

тууралуу жобо 

https://ishenaly.mektebim.kg/

wp-

content/uploads/sites/310/2021

/05/appelyatsiyalardy-kabyl-

aluu-zhana-karap-chyguu.pdf 

 

https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/baaloo.pdf
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/baaloo.pdf
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/baaloo.pdf
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/baaloo.pdf
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/2021-05-12_11-37-56.png
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/2021-05-12_11-37-56.png
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/2021-05-12_11-37-56.png
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/2021-05-12_11-37-56.png
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/appelyatsiyalardy-kabyl-aluu-zhana-karap-chyguu.pdf
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/appelyatsiyalardy-kabyl-aluu-zhana-karap-chyguu.pdf
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/appelyatsiyalardy-kabyl-aluu-zhana-karap-chyguu.pdf
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/appelyatsiyalardy-kabyl-aluu-zhana-karap-chyguu.pdf
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/appelyatsiyalardy-kabyl-aluu-zhana-karap-chyguu.pdf


аппеляциялоону берүү жана кароо боюнча жалпы эрежеге ылайык 

жүргүзүлөт. 

 



 
Өзүн-өзү баалоо 

критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи (өзүн-өзү 

анализдөө) 
Далилдөөчү база 

2.6. Коопсуз, өнүктүрүүчү 

жана психологиялык 

жактан ыңгайлуу билим 

берүү чөйрөсүн 

камсыздоо, билим 

берүү процессинде ден 

соолукту сактоочу 

ыкмаларды колдонуу; 

Мектептин  билим берүү процессинде окуучулардын 

коопсуздугун,  психологиялык ыңгайлуулукту камсыз кылуу 

максатында атайын иш чаралар өткөрүлүп турат.Ар кандай 

тартип бузуулардын алдын алуу боюнча өспүрүмдөр менен 

иштөө инспекциясы тарабынан рейддер жүргүзүлүп, 

түшүндүрүү иштери системалуу түрдө ишке ашырылат. Бул 

иштерге окуучуларды аралаштыруу максатында 

“милициянын жаш достору” сыяктуу топтор уюштурулган.  

Класс жетекчилер ар кандай тарбиялык сааттарды өтүшүп, 

окуучулардын психологиялык туруктуулугуна кам көрүшөт.   

   Мектепте  өнүктүрүү психологиялык жактан ыңгайлуу-

луктарды түзүү жана ден-соолукту чындоо боюнча 

предметтик,  маданий-массалык  жана  спорттук  ийримдер  

бар. 

“Манас”, “Кадам ”драм ийрими, волейбол, шахмат, тогуз 

коргоол, эркин күрөш жана башка   ийримдери иш алып 

барат.  Бул процесстерди ишке ашыруу директордун тарбия 

иштери боюнча орун басарына жүктөлгөн. 

Билим берүү мекемесинин  окуучулардын өнүктүрүүчүлүк 

көндүмдөрүн өстүрүү максатында  мектеп ичинде 

предметтер аралык олимпиадалар өткөрүлүп турат. 

Тарбиялык маанидеги класстык 

сааттын иштелмеси.                            

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

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

irbekova-m-tarbiyalyk-saat.pdf 

Класс жетекчилердин тарбиялык 

журналы; 

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

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

ss-zhetekchinin-zhurnaly-

konvertirovan.pdf 

Окуу 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 жайдагы спорттук 

секциялардын, ийримдердин 

тизмеси.   

 

 

 
Өзүн-өзү баалоо 

критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи (өзүн-өзү 

анализдөө) 
Далилдөөчү база 

2.7 Ички жана тышкы баалоонун, 

системалуу мониторинг 

жүргүзүүнүн жыйынтыгы 

боюнча окуучулардын 

натыйжаларынын 

     Мектепте окуучулук контингентине ички жана тышкы 

баалоо системалуу жүргүзүлүп мониторинг чыгарылып 

турат жана жыйынтыктын динамикасына байкоо салынып, 

анын натыйжалары талкууланат жана билим сапатын 

көтөрүүнүн үстүндө иштер жүргүзүлөт. Акыркы 5 жылдык 

 

ЖРТ мониторинги 

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

content/uploads/sites/310/2021/05/zhrt.

pdf 
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динамикасы; динамиканы аныктоо максатында ар бир жарым жылдыктын 

жыйынтыгы менен салыштырмалуу текшерүү иштери 

жүргүзүлүп турат жана  ЖМАнын жыйынтыктары, ЖТРге 

катышуучулардын жана алынган упайлардын 

жыйынтыктарын, алардын орточо бааларынын диапозону 

көрсөтүлөт.  

ЖМА мониторинги 

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

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

.pdf 

 

 

   

 

 

2.8. Кызыктар тараптардын 

кайрылууларына жана 

арыздарына  таасир этүүнүн 

иштелип чыккан жана ишке 

киргизилген жол-

жоболорунун болушу 

Мектептин администрациясы бардык окуучуларына ачык. 

Ар бир окуучу кайсы убакта болбосун мектептин  бардык 

маселелери  боюнча кайрылууга мүмкүн. Окуучулар, ата-

энелер же башка кызыктар тараптар  тарабынан даттануу же 

доомат коюлушу мүмкүн, ал мектептин  кезексиз 

педагогикалык кеңешинде каралат.  

Окуучу, ата-эне жана администрация болуп үч тараптуу 

келишим түзүлөт. 

Ошондой эле анонимдик даттануу үкөгү бар.“Тынымсыз 

байланыш” номери илинген. Окуучулар ар түрдүү 

даттанууларын, каалоо-тилектерин, талаптарын жашыруун 

сала алышат. Бүгүнкү күндө окуучулардын даттануулары 

келип түшкөн жок. 

        Мамлекеттик экзаменди өткөрүү боюнча комиссия 

түзүү буйругу чыгарылат. Экзамендерди баалоодо чыккан 

ар кандай чыр-чатактарды, даттанууларды, өзүнүн 

дооматтарын   ар бир окуучу ачык айкын айта алат жана 

аппеляциялык комиссияга кайрыла алат, аны комиссия 

түзүмү карап чыгат. 

Чыр-чатактуу кырдаалдардын 

чечүү комиссия жөнүндө буйрук 

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

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

r-chataktuu-kyrdaaldardyn-chech-

komissiya-zh-n-nd-buyruk.pdf 

 

Жыйынтыгы:   

Күчтүү жактары: Окутуучулардын ишине ата-энелер, окуучулар тарабынан баа берилип турушу, кошумча иш-чаралардын өткөрүлүп турушу. 
Алсыз жактары: Айрым предметтер боюнча окуу – методикалык колдонмолордун жетишсиздиги.  
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 3. 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 

3.1 Педагогикалык персоналдын  

квалификациясынын жана  

билиминин билим берүү 

 программасына шайкеш келүүсү  
 

Мектепте жалпы билим берүү предметтери боюнча 24 

мугалим эмгектенет. Мугалимдердин 23ү жогорку 

билимдүү, 2 мугалим билим берүүнүн мыктысы. 

Алардын баарысы квалификациясы жана билими 

билим берүү программасына дал келет. Тарых, 

математика, орус тили, кыргыз тили,чет тил 

предметтеринен тажрыйбалуу, өз ишин мыкты билген 

мугалимдер сабак берет. Жалпы билим берүүчү 

программалар боюнча сабак берген мугалимдер 100% 

өз ишин мыкты билген, окутуунун максаттарына 

жетүүнүн талаптарына толук жооп берген, заманбап 

инновациялык технологялар жана методикаларды 

колдоно билген мыкты мугалимдер. 

Мектептин педагогикалык сапаттык 

курамы жөнүндө маалымат; 

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

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

eptin-pedagogikalyk-kuramy.pdf 

Кызматтык милдеттер.  

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

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

mattyk-mildetter.pdf 

Сааттардын бɵлүштүрүлүшү боюнча 

директордун буйругу 

 

3.2 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-

Мектептин билим берүү чөйрөсүндөгү жакшы 

гигиеналык шарттарды, таза сууну жана абаны, 

жарыктандырууну жана коопсуз имараттарды 

ошондой эле  зордук-зомбулуктун жоктугу, окуу 

процессинин катышуучуларын укуктук 

коопсуздугун камсыз кылуу   менен окутуунун 

толеранттуу атмосферасын камсыз кылууну максат 

кылат.билим берүү процессинин баардык 

катышуучулары өздөрүн бардык багытта эркин 
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жоболордун болушу; жана коопсуз сезүүсү үчүн толук шарттардын жана 

мүмкүнчүлүктөрдүн болушун камсыз кылууну 

окуу-жай жетекчилиги негизги милдет деп 

эсептейт. 

    Билим берүү процессинин катышуучуларынын 

даттанууларын жана пикир сунуштарын кабыл 

алуучу атайын куту уюштурулган. Андан тышкары 

окуучулардан жана окутуучулардан алардын өз ара 

мамилеси тууралуу анкета алуу жүргүзүлөт жана 

ананимдүүлүк кепилденет. Жыйынтыктар тыкыр 

көзөмөлдөн өтүп, түзөтүүлөр боюнча керектүү 

чаралар көрүлөт. Андан тышкары мектепте этика 

комиссиясы иш алып барат. 

Окуучулардын билим денгээлин баалоодо да 

атайын аппеляциялык комиссия иш жүргүзөт. 

 

3.3 Педагогикалык кадрларды 

үзгүлтүксүз кесиптик өнүктүрүү, 

алардын квалификациясын 

жогорулатуу жана мотивациялоо 

системасынын болушу 

     Мектепте  педагогикалык жамаатын, алардын 

ичинде жалпы билим берүү программалары боюнча 

окутуучуларынын үзгүлтүксүз билим алуусун камсыз 

кылуу максатында мектепте бир канча иш аракеттер 

жүргүзүлөт жана мугалимдердин өз билимин 

жогорулатуунун үстүндө талыкбай иштешүүчү 

папкасы бар, өз ара сабакка катышат. Мектепте  жаш 

мугалим, насаатчыларга жардам катары ачык сабактар, 

декадалар өтүлүп турат. Нарын облустук билимди 

жогорулатуу борбору тарабынан жүргүзүлгөн 

курстарга 5 жылда бир  мугалимдер билимдерин 

жогорулатуу максатында катышып турушат.                                       

         

Мектептин иштеп жаткан кызматкерлерге 

мотивациялык колдоо көрсөтүүсү, жумушка болгон 

кызыгуусун арттыруу жана чыгармачылык изденүүсүн 

арттыруу үчүн мектепте  бир катар процедуралар 

иштелип чыккан жана шарттарды түзүүгө аракеттер 

жасалган. Мисалы. Ар бир кварталдын жыйынтыгы 

менен стимулдук фонд аркылуу кошумча каражат 

төлөнүп берилет. Атайын түзүлгөн комиссия ар бир 

мугалимге баалоо жүргүзүп. балл коюшат. Каражат 

алынган баллга жараша төлөнөт. Ошондой эле өзгөчө 

Квалификацияны жогорулаткандыгы 

тууралуу мугалимдердин 

сертификаттары ; 

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

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

ikat-kurs.pdf 

Өткөрүлгөн ачык сабактардын 

иштелмелеринен 1 көчүрмө                             

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

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

m-n-r-6-klass.sheripova-n-.pdf 

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

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

nbaeva-m-7-klass.pdf 

Өтүлгөн ачык сабактын сүрөттөрү 

жана пландар. 

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

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

rbaeva-g-4-klass-.pdf 

https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/sertifikat-kurs.pdf
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изденүүчүлүктү көрсөткөн кесиптештерди мектептин   

мактоо баракчалары, грамота, диплом менен сыйлап, 

жогорку турган мекемелерге сыйлоо тууралуу 

сунуштарды киргизет. Андан тышкары мезгил-мезгили 

менен мектепте  администрациясы тарабынан мыкты 

мугалим, мыкты устат  сыяктуу сынактар жарыяланып 

кызыктыруучу сыйлыктар коюлат.                               

Мектепте  насаатчылык системасы иш алып барып, 

жаш мугалимдердин калыптануусунда чоң ролду 

ойношот. Учурда 2 жаш адистерге насаатчылар 

бекитилип берилген.                                                                      

Бул процесске катышууга негизинен активдүү жана 

тажырыйбалуу мугалимдер тартылат жана алардын 

аткарган иштерине жараша ар кандай сыйлыктарга же 

кызыктыруучу белектерге көрсөтүлөт. 

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

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

doshbek-k-n-matematika-2-klass.pdf 

 

 

 

Жыйынтыгы: 

Күчтүү жактары 

1. Билим берүүнүн программалары боюнча алдыңкы тажрыйбалуу мугалимдердин болуусу. 

2. Кадрлардын жетиштүүлүгү. 

Алсыз жактары: 

1.Жаш кадрлардын туруксуздугу, эмгек маянасынын аздыгы 

Сунуштар:  

Өз билимин жогорулатуу боюнча шарттардын болуусу. 

 

 

                                                                                     4. МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК БАЗА 

 

 
Өзүн-өзү баалоо критерийлери Билим берүү уюмунун анализи (өзүн-өзү анализдөө) Далилдөөчү база 

4.1 

 

 

Билим берүү процессинин  

катышуучуларына,  

анын ичинде ден соолугунун  

Мектептин окуучулардын билим алуусу үчүн материалдык-

техникалык базасы толук кандуу жетиштүү эмес. Мектеп 2019-
жылы курулуп ишке берилген Мектептин жалпы аянты 3га 

Мектептин  материалдык-

техникалык базасы тууралуу 

маалымат. 

https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/zholdoshbek-k-n-matematika-2-klass.pdf
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/zholdoshbek-k-n-matematika-2-klass.pdf
https://ishenaly.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/310/2021/05/zholdoshbek-k-n-matematika-2-klass.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курулуш аянты 1299 м2. Эки кабаттуу, типтүү, 12 класс кабинет 
бар, ашкана, спорт зал жана спорттук аянтчалар бар. Эркек 

балдар үчүн жети очколуу, кыздар үчун төрт очколуу ички 

ажааткана жана кыздыр үчүн өзүнчө балдар үчүн өзүнчө 
чечеинип кийинүүчү жайы менен душ бар. Окуучулардын 

билим алуусу үчүн материалдык-техникалык база төмөндөгүдөй 

түзүлгөн: 
Физика кабинети-1 

Химия,биология кабинети-1 

Кыргыз тили жана адабияты кабинети-1 

Орус тили жана адабияты кабинети- 

Англис тили кабинети-1 

Математика кабинети-1 

Тарых кабинети-1 

География кабинети-1 

Компьютердик класс-1 

 

Алардан тышкары: 

Метод кабинет-1 

Административдик кабинеттер-1 

Окуучулардын өзүн-өзү башкаруу уюмунун кабинети-1 

Ошондой эле химия жана физика кабинеттеринин 2 

лабораториялык бөлмөлөрү бар, бирок тиешелүү 

жабдыктар менен жабдылган эмес,  1 окуу классы  

интерактивдүү доска, проектор менен камсыз болгон.  

 Компьютердик класс 11 компьютер,  5 принтер менен 

жабдылган жана интернет кошулган. Окуу корпусунун кире 

беришине пандусдар жана кеңейтилген эшиктер орнотулган.  

 Спорт зал   окутуунун жана окуучулардын машыгуусунун  

талаптарына жооп берет. Жуунуучу бөлмөлөрү жана чечинип-
кийинүү кабиналары бар. Ысык суу жана жылытуу менен 

камсыз болгон.  

 
 

Мектептин  ашканасы 44 орунга ылайыкташтырылган, керектүү 

идиш-аяктар, ысык тамактарды даярдоо үчүн электрдик 

 

 

 

 

Тех.паспорт. 

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

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

kteptin-teh-pasportu.pdf 
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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 бурч бар.   
Мектепте  1-5-күндөрү  ысык тамак берилет,  

 

 

 

 
Өзүн-өзү баалоо критерийлери 

Билим берүү уюмунун анализи 

(өзүн-өзү анализдөө) 
Далилдөөчү база 

4.2 Билим берүү чөйрөсүнүн 

коопсуздугунун талаптарын сактоо 

(экологиялык,  санитардык-

эпидемиологиялык жана гигиеналык 

эрежелер жана ченемдер, өрт 

коопсуздугунун, эмгекти коргоонун 

жана коопсуздук ыкмаларынын 

эрежелери) 

 

 

 

 

Мектепте  санитардык-эпидемиолиалык  

кызматтын жана мамлекеттик өрткө каршы 

көзөмөл органдарынын уруксаат берүүчү 

төмөндөгү документтер. 

1. Санитардык –эпидемиологиялык 

талаптарга туура келет 15.02.2021 №011-

71 акт. 

2. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 

Кочкор райондук бөлүмүнүн өрт 

коопсуздугу боюнча уруксааты  № 38. 

12.02.2021-ж. 

    Бардык окуу кабинеттери, өрт коопсуздугу 

боюнча эвакуациялык пландары, щиттер, 

коопсуздук бурчтары уюштурулган. 

Санитардык нормага ылайык желдеткичтер 

менен жабдылган. Окуу корпустарынын абалы 

жакшы, күнүнө эки жолу техничкалар 

тарабынан нымдуу тазалоо иштери жүргүзүлүп 

турат. Жылына бир жолу ремонттолуп, 

сырдалып турат. 

     Мектепте 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 

Мектептин окуу жылына карата  

даярдыгы тууралуу корутунду;            

 

Санитардык-эпидемиологиялык 

текшерүүнүн АКТысы          

 

Өрт коопсуздугу боюнча түзүлгөн 

пландар ; 

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

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

koopsuzdugu-boyuncha-korutundu.pdf 
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классында антисептиктер жана коридордо 

окуучулар колдорун жууп туруу үчүн 

раковиналар орнотулган ,бут сүртүүчү 

антибактериалдык килемчелер орнотулган. 

Ар бир окуу жылынын башталышында   

техникалык коопсуздук боюнча инструктаж 

өткөрүлүп турат. 



4.3 Материалдык-техникалык базаны 

 жана маалыматтык ресурстарды 

 жакшыртуу боюнча ишти топтоо,  

баалоо, талдоо жана пландоо  

механизминин болушу; 
 

Мектепте материалдык-техникалык базасын 

анализдөө максатында  инвентаризация 

жүргүзүлүп турат. Ар бир класс-кабинет, 

лаборатория кабинет  башчыларына жана 

класс жетекчилерге  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. Мектепте окуу 

процесси толук кандуу ишке ашыруу үчүн 

окуу класстары талапка жооп бере бербейт. 

Себеби ар бир класс кабинеттерде электрондук 

доска, проектор жана компьютер менен 

жабдылган эмес. Лабораториялык жабдыктар 

жетишпейт, жокко эсе. 

 

Жыйынтыгы: 

Күчтүү жактары: 

1. Интернет байланышы 

2. Замамбап, типтүү имарат. 

Алсыз жактары: Окуу куралдарынын лабораториялык жабдыктардын жетишсиздиги, компьютер, интерактивдүү досканын жетишсиздиги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


