
3.3      Материалдык -техникалык базаны жана маалыматтык 

ресурстарды жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо жана 

пландоо механизминин болушу  

 
Мектепте материалдык техникалык базаны чыңдоо боюнча 

 

№ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023-ж 

 1млн 615миң 425000 335000  

   85305,45  

 

1.1. Мектептин  материалдык-техникалык базасынын абалы 

№ аталышы жооп Техникалык 

абалы (1ден 

5 баллга 

чейин) 

1 Билим берүү программаларынын ишке 

ашыруу үчүн санитардык-гигиеналык 

ченемдердин жана эрежелердин, өрт 

коопсуздугуна каршы,эмгекти коргоо 

жана коопсуздук техникасынын 

талаптарына жооп бере турган окуу 

имараттарынын жана орун-жайлардын 

болушу.(типтүү типтүү эмес) 

Типтүү эмес 5 

2 Мектеп имаратынын курулган жылы 2013-жыл  

3 Мектеп имаратынын долбоордук 

кубаттуулугу (окуучу орундары) 

375  

4 Колдонуудагы компьютердик 

класстардын саны,бирд 

Информатика кабинети-1 5 

5 Интерактивдүү такталардын саны 3 даана 4 

6 Мектептин Интернет желесине 

кошулушу 

ооба 5 

7 Мектептин территориясы: 

жакшыртылган 

жашылдандырылган 

Тегереги тосмо менен тосулган 

Ооба, жакшыртылган 5 

Ооба,жашылдандырылган 5 

Толугу менен тосулган 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Мектептин  материалдык-техникалык базасынын абалы 

 

№ аталышы жооп Техникалык 

абалы (1ден 

5 баллга 

чейин) 

1 Жыйындар залынын болушу (бар/жок) бар 5 

2 Спорт залынын болушу(бар/жок) бар 4 

3 Спорт аянтчасынын болушу(бар/жок) бар 3 

4 Суу менен камсыз болушу жана канализация   

 Суу түтүгүнүн болушу (тышкы/ички) тышкы/ички 4 

 Канализациянын болушу(тышкы/ички) тышкы 4 

 Даараткананын болушу(тышкы/ички) тышкы 3 

5 Жылытуунун түрү (борбордук,электр, катуу отун) катуу отун 5 

6 Кайтаруу тутуму:   

 Кайтаруунун түрү (күнү/түнү, күндүз, түнкүсүн) күнү/түнү 4 

 Сигнализация тутумунун болушу(ооба/жок) жок  

 Видеобайкоо тутумунун болушу(ооба/жок) ооба 3 

 

1.3.Мектептин  материалдык-техникалык базасынын абалы 

№ Ийримдердин (предметтер боюнча бириккен), 

спорттук секциялардын аталышы 

Ийримдердин, 

секциялардын 

саны 

Окуучулардын 

саны 

1 Математика 1 10 

2 Жаш талант 1 12 

3 Химия 1 12 

4 Биология 1 10 

5 Тарых 1 12 

6 География 1 10 

7 Физика 1 14 

8 Англис тил 1 14 

9 Орус тил 1 10 

10 технология 1 12 

11 Көркөм өнөр 1 12 

12 Манас таануу 1 6 

13 информатика 1 15 

                  спорттук   

1 волейбол 1 14 

2 футбол 1 14 

3 ордо 1 10 

4 күрөш 1 8 

 

 

 



2.1. Мектептин коомдук башкаруу тутумун түзүү жана долбоорлорго катышуу 

 

                   Мектептин коомдук башкаруу тутумун түзүү 

 

 ата-энелер комитети иштейт 

 коомдук фонд жок 

 көзөмөлчүлүк кеңеши иштейт 

 коомдук угуулар Чогулуш, маалымат тактасы, веб баракчалары, 

мектептин сайты 

 жергиликтүү коомчулук  

 

     2. 2.  Мектептин коомдук башкаруу тутумун түзүү жана долбоорлорго катышуу 

 

 

 
 

 

 

 

 

№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто 

мектебинин №1 корпусунун чатырын алмаштыруу боюнча  ДОЛБООРУ 

 
                                                                                        Датасы:   5-апрель 2022-жыл  

Кимге:                          Тогуз-Торо айыл өкмөтүнүн башчысы     Арун уулу Темирбекке 

Кимден:                      4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто      

                                      мектебинин директору    Г.Шайыковадан 

 

Мектептин аталышы жана дареги: №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектебинин камкорчулар кеӊеши . Тогуз-Торо району Казарман 

айылы.Кожалиев №26 көчөсү 

 

 

1.Долбоордун аталышы:  

“Окуу ишмердүүлүгүн  жакшыртуу максатында  шарт түзүү” 
2.  Долбоордун болжолдуу наркы (кеӊири)  

                    600 000 (алты жүз миң) сом 

Эски мектептин чатыры  узуну-42 метр,                                                                      

                туурасы- бир капталыныкы-6,60метр*2=13,2.                        

 Долбоорлорго катышуу 

 

 Долбоорлордун аталышы Тартылган каражат,сумма ,сом 

1 Мерсико 1 млн сом 

2 Ага-Хан 240 000 сом 

3 Казарман фонду 1млн 350 миң сом 

   

   

   



                            Фронтон бийиктиги -2,90 метр 

 

Материалдын аталышы  

 

 

 
бирдик 

 
саны 

Тунуке Профнастил  1,15*0,4 М2 581 

Конек  2 метр метр 45 

Ветерок  2 метр метр 27 

Рейка  3*5 метр 1100 

Шруп   пачка 20 

Мык  0,90см кг 20 

Шруповерт (аккумлятор) даана 1 

Жол акысы   

  Кире бериштеги  крыльцонун чатыры (бир катар узуну 

10метр,туурасы  2,60метр 

 

Тунуке Профнастил калыңы-4мм 26 542 

жалпы   

Мектептин чатыры                                                           крыльцонун чатыры 

 

 

Сатып алуулардын ыкмасы:   
КРнын «Мамлекеттик сатып алуулар тууралуу» Мыйзамына ылайык  

 

 





 



 



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин          

2022-2023- окуу жылында оңдоп түзөө иштери боюнча маалымат. 

                      Тогуз-Торо райондук администрация башчысынын биринчи орун басары 

Тагайбек уулу Дамир  жана “Казарман”коомдук фондунун жетекчиси  Индира 

Курманбаева  комиссия менен биргеликте  мектеп  тарабынан жазылган долбоорду 

колдоп, чечип берүүнүн алкагында төмөндөгүдөй иштер аткарылды.             

2022-жылдын октябрь айында мектептин эски корпусунун үстүңкү чатыры тунукеге 

алмашылды. Себеби: бул корпуста технология кабинети, китепкана, 480 сааттык окутууда 

2 кабинет  жайгашкан. Жамгыр жааган убактарда шифердин сынган жерлеринен суулар 

агып, класстардын ичинен суу тамчылап, ыңгайсыздык жараткан үчүн, шиферди 

алмаштырып үстүн жабууга  мектеп тарабынан  долбоор жазылган. Долбоор  Тогуз-Торо 

айыл аймагынын айыл  өкмөтүнүн  башчысы Арун уулу Темирбектин демилгеси менен 

ишке ашырылып, Тогуз-Торо районундагы         “ Казарман “ коомдук фондунан  550 000 

сом бөлүнүп,  эски корпустун үстү жабылып, франтондолду. 

,                                       

 

 

 

 

 

 

  

 

  Мектептин жылуулук берүү системасы эскирип, кээ бир класстар жакшы жылыбаганына 

байланыштуу, жылуулук берүү системасын жаңылоого да мектеп тарабынан  долбоор 

жазылган. Долбоор ишке ашып “Казарман”   фонддон 700 000 өлчөмүндөгү каражат 

бөлүнүп, акылдуу меш коюлуп, ичке трубалар, жоон трубага алмашылды жана тескей 

беттеги класстарга бирден батарея кошулуп жалпы  11 батерейка,. 2 насос, 5 метрлик мор 

коюлду. Корпустун чатырын жабуу жана жылуулук системасын жаңылоо иши жеке 

ишкер Абдыжапаров Акылбек тарабынан жасалып, мектептин жылуулугу талапка ылайык 

болду жана 2-корпуска жаандын суусу кирбей жакшы шарт түзүлдү. 



 

 

 

 

 

 

  

 



 


