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Чарба 
иштери

Мектептин залын күзгү менен 
жабдуу

Окуучуларга эстетикалык 
жагымдуу жагдай түзүү

демөөрчү 20000

 3 Билим берүү 1.Телевизор
2. Китепканага компьютер, 
принтер камсыздоо
3. Окуу китептерин, маалы-
маттык, методикалык
материалдарын электрондук
форматта жайгаштыруу: 
 «Жаңы китеп», Д-10 отчетуна 
киргизүү

2021 Билим берүүдө жеңилдик 
шарт түзүү

демөөрчү

Тарбия 
иштери

Орус тил жана кыргыз тил 
кабинетин  жабдуу

Окуучулардын окуу 
шартын жакшыртуу 
максатында

демөөрчү Форекс жасалгасы 
жана шкаф коюу

Чарба 
иштери

Айланага туя дарактарын 
отургузуу

Айлана-чойрөнү 
жашылдандыруу

демөөрчү 10түп

4 Билим берүү 1.     3-5 жаш курактагы бала 
үчүн бала бакча ачуу 
2.   Мугалимдеринин жана 
жетектөөчү 
кызматкерлеринин 
квалификациясын 
жогорулатуу
3. Окуучуларды ЖРТ, 
предметтик олимпиадага 
даярдоо үчүн шарт түзүү

2022 1.Айылдагы бала бакчага 
кире албай калган 
балдардын өсүшүнө шарт 
түзүү
2.Билим берүүдөгү 
методика замандын жаңы 
талаптарына шайкеш келүү
3.билим сапатын көтөрүү

Долбоор менен 
100орундук

Жеке каражаттары

70%

Тарбия 
иштери

Окуучулар үчүн улуттук кийим 
тиктирүү

Окуучулардын маданий-
массалык иштерге 
катышуусун 
активдештирүү үчүн

Демөөрчү
10 кыз балага
10эркек балага

Чарба 1.От жагуучу мешти жаңылоо Кызматкерлерге жана долбоор 500 000



иштери 2. Эски корпустун чатырын 
жаңылоо

окуучулардын ден-
соолугуна жана билим 
алуусуна жакшыртылган 
шарт түзүү

500 000

5 Билим берүү 1. Химия, физика кабинеттери 
үчүн лабороториялык кабинет 
ачуу менен приборлорду алуу 
2.  Мугалимдеринин маалы-
маттык-коммуникациялык 
технологиялар жаатындагы 
квалификациясын 
жогорулатуу процессин 
уюштуруу

1. 3.Пиза-2025 иш чарасына активдүү 
катышууга даярдык

2. 4. Стем иш-чарасына даярдык көрүү

2023 Химия,физика 
сабактарынан практикалык 
иш жүргүзүүгө ыңгайлуу 
шарт түзүү
2. Информатика
предметин окутуучу 
мугалимдердин 
маалыматын көтөрүү
окуучулардын билим сапатын 
жогорулатуу

Долбоор

Жеке каржылоо

Тарбия 
иштери

Спорттук ар кандай конкурстарга
катыштыруу

Окуучулардын спортко 
кызыгуусун  өстүрүү

Чарба 
иштери

1.Мектептин эшигинин алдын 
брусчалаткалоо
2.Спорт залдын  ичинин 
жылуулук системасын оңдотуу
3. АЧД кабинетин заманбап 
жасалгалоо жана жабдуу

Айлананы тазалыгын 
сактоо учүн

Спорт оюндарына 
машыгууда шарт түзүү 
максатында
 Окуучулардын билим 
алуусуна шарт тузүу

долбоор (200метр2)

демөөрчү

Демөөрчү 

6 Билим берүү 1. Орус класстар үчүн 
предметтик мугалимдер менен 
камсыз кылуу 
2. ДМЧ балдар үчүн
мектептик билим берүүнүн 
жеткиликтүүлүгүн 

2024 Окуучулардын билим 
алуусун жакшыртуу

2.Жекече тапшырмаларды 
берүү менен жекече көнүл 
буруу



жакшыртуу





№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто
мектебинин СТРАТЕГИЯЛЫК ПЛАНЫ боюнча аткарылган иштер

боюнча маалымат

       
       Мектептин материалдык -техникалык базасы боюнча фото отчёт .
 Алма бакчасы 50000 сомго отургузулган. 
Мектептин ашканасы 1 млн. сомдук жабдыктар менен камсыздалганын жана 
китепканасы  150миң сомго жабдылган
 мектептеги жаны жабдылган каналар:
  технология канасы 150 миң сомго 
 кыргыз тили жана адабияты канасы 80 миң сомго заманбап жасалга менен 
жабдылган 
 орус тили канасы 50миң сомго эмеректер алынган.
 №4 башталгыч класстар канасына 100миң сомдук каражат талап кылынган. 
Информатика  канасына дүйнөлүк өнүгүү банкынан электрондук китепкана 
үчүн 1,5млн сомдук компьютер жана эмеректери менен камсыздалган.
 20миң сомго мектептин Фоесине күзгү коюулду
10 комуз, 1 кыяк алынды.
 70 миң сомго  «Ямаха»  аппараты алынган. 
«Ага-Хан»  фондусу тарабынан  актовый зал  жалпы 240 миң сомго  
жасалгаланды.                                                                                                            
        

















           




