




2-тиркеме

                                                                                                       БЕКИТИЛДИ
                                                                                                 №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы
                                                                                                 билим берүүчү орто мектебинин

                                                                                                                    2022-жылдын     1-ноябрь
                                                                                                   №    22      буйругу менен

               ӨЗҮН-ӨЗҮ БААЛОО БОЮНЧА ОТЧЁТ

№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби

                                                                     (билим берүүчү уюмунун  толук аталышы)

   

      Институционалдык Аккредитациялоо
1.  Киришүү

             Киришүүдө төмөнкү маалыматтар көрсөтүлүшү керек:
 Мектептин түзүлүшү жөнүндө кыскача маалымат  (мамлекеттик 

каттоо/юридикалык жакты,уставды кайрадан каттоо жөнүндө 
күбөлүктүн көчүрмөлөрүн тиркөө);

 Мектептин миссиясы;
Мектептин жетекчисинин аты-жөнү жана анын байланыш үчүн 
маалыматты (телефон номери жана e-mail);
Билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн лицензиялар жөнүндө 
маалымат: (лицензиялардын көчүрмөлөрүн тиркөө);
Мектептин буга чейинки аккредитациясы жөнүндө маалымат:

 Алгачкы аккредитациялоо (жаңы ачылган БУлар үчүн)
 Кезектеги аккредитациялоо (буга чейин аккредитацияланган 

БУлар үчүн)
(аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын көчүмөсүн тиркөө);
Мектептин дареги, телефон номерлери, e-mail, веб-сайты.
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Институционалдык аккредитациядан өткөн билим
берүү уюмдарынын реестри.

Билим берүүнүн толук аталышы: №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы   
                                                           билим берүүчү орто мектеби

Билим берүү уюмунун жайгашкан жери: 
                                                Жалал-Абад областы Тогуз-Торо   
                                                району Казарман айылы Кожалиев көчөсү№27
Юридикалык жактын мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгү:
                                       Жалал-Абад областтык юстиция башкармасы
                                      Каттоо номуру:125549-3303-М-е ИУЖК коду 240857 

                                       Серия  ГПЮ №0011269                                                    
                                       Мамлекеттик алгачкы каттоо күнү:10.10.1995

Идентификациялык салык номуру:            01510200310251

Аккредитациялоо жөнүндө чечимди кабыл алуу датасы жана буйруктун 
номери:   .                    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жыл         
                                     16-июнь №381 токтому  
                                       Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана  илим  
                                      министрлигинин 24.10.2017-ж № 1326/1 буйругу
                      
Уюмдун статусу:         Негизги жалпы билим берүү
                                       Орто жалпы билим берүү
Аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын реквизиттери: 
                                       сертификаттын номери -№СС180009503        
                                       каттоо номери- 2018/0848
                                       берилген жылы:  2019

 Аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын колдонуу мөөнөтүнүн аякташы.
                                       05.07.2023-ж

Аккредитациялоо жөнүндө сертификатты кайра тариздөөнүн негизи жана 
датасы.                         Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана  илим   
                                      министрлигинин 2018-жылдын 5-июлундагы 
                                      № 891/1 буйругу

Аккредитациялоо жөнүндө сертификатты колдонуу мөөнөтүнүн аягына 
чыгышы жана негизи: Программалык жана институционалдык  
                                       аккредитациялоо . 5 жылдык мөөнөт аяктоодо
                               

                                                                         



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби

1.1.Билим берүү уюмунун ишин жөнгө салуучу бекитилген ички акттардын болушу

№ Мам.каттоо 
жөнүндө
Күбөлүк

Устав Сертификат
аккредитация 
боюнча

Тех.паспорт

1 Серия ГПЮ
№0011269
31.10.2013-ж

31.10.2013-ж №СС180009503 Серия Б 
№012097

                                                     

    Билим берүү уюмунун бекитилген миссиясынын, кызыктар тараптардын 
керектөөлөрүн жана өзүн-өзү баалоонун ар жылдык жыйынтыктарын эске алуу 
менен иштелип чыккан стратегиялык жана учурдагы пландардын болушу

Стратегиялык
план

Мектептин
жалпы иш 
планы

Педагогикалык
кеңештин иш 
планы

Директор 
алдындагы
кеңштин 
иш планы

Усулдук 
кеңешти
н иш 
планы

Директордун, 
окуу бөлүмүнүн 
башчысынын, 
уюштуруучунун,
бирикме 
жетекчилерини, 
чарба иштери 
боюнча иш 
пландар

2019-2025-
жылга чейин

Ар жыл 
сайын

Ар жыл сайын Ар жыл 
сайын

Ар жыл 
сайын

Ар жыл сайын

  

№ Электрондук  почта Веб-сайт Веб-
баракчасы

iimanberdi@ mail.ru https://
imanberdi.mektebim.kg

Facebook 
Иманберди 
уулу Иса 
мектеби

РайБББнө, 
раймамадминстрацияга
ж.б жайларга маалымат
почта аркылуу берилип
жана алынып турат

Мектеп жөнүндө толук 
маалымат жана мектептин 
ишмердүүлүгү толук 
чагылдырылып турат. Ата-
энелер менен байланыш 
жүргүзүлөт.
Окуучулар менен окуу 
ишин жүргүзүүдө түздөн-
түз байланышуу менен 
кайтарым байланыш 
түзүлөт.

Мектептин 
күнүмдүк 
ишмердүүлүгү
чагылдырылып
турат


