
4.3. Финансы ресурстарын жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо,
талдоо жана пландоо механизминин болушу

Мектептин бюджети-бир жылга мектептин чыгымдарынын жана кирешелеринин планы.
 Мектеп  бир нече каржылоо булактарына ээ:

 Республикалык бюджеттен келип түшкөн каражаттар,
 Жергиликтүү бюджеттен келип түшкөн каражаттар;
 Бюджеттен тышкаркы тартылган каражаттар.

                 Республикалык бюджеттен келип түшкөн каражаттар
Чыгымдардын беренелери Сумма(сом) %
Эмгек акы
Окуу чыгымдары
Тамактануу 233,6
Квалификацияны жогорулатуу
Учурдагы ремонт 64,6
бардыгы

                Жергиликтүү бюджеттен келип түшкөн каражаттар
Чыгымдардын беренелери Сумма (сом) %
Учурдагы ремонт
бардыгы

Бюджеттен тышкаркы тартылган каражаттар.
 Мектеп тарабынан көрсөтүлгөн кошумча кызматтар үчүн төлөө
 Долбоорлорду ишке ашырууда мектеп тарабынан максаттуу гранттарды 

алуусу
 Ыктыярдуу төлөмдөрдү жана кайрымдуулуктарды чогултуу

Коомдук бюджеттик угуулар-бул коомдук пикирди изилдөө, сунуштарды , ойлорду алуу
жана калктын кызыкчылыктарын эске алуу менен чечимдерди кабыл алуу үчүн аткаруу 
бийлигинин органдарынын демилгеси боюнча өткөрүлгөн, Кыргыз Республикасынын 
бюджеттк тутумунун түзүлүшу жана аткаруу ишмердүүлүгү суроолорун ачык талкуулоо 
формасында иш чара.
                      Коомдук угууну уюштуруучулар:

 Мектеп администрациясы
 Көзөмөлчү кеңеши

Коомдук угуунун  катышуучулары
 Ата-энелер коомчулугунун өкүлдөрү
 Билим берүүнүн башкаруу органдарынын өкүлдөрү
 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү
 Жергиликтүү ишкерлер, демөөрчүлөр
 Башка кызыккан адамдар

Мектепте коомдук угуу жыл сайын май айында өтүлөт.



№ 4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин  
стратегиялык  өнүгүү планынын негизинде аткарылган иштердин очеттуулугу

                                                                                                                                                       
                                                                                                                      ноябрь 2022-жыл. 

№ Аткарылга
н 
жылы, айы

Иш-аракеттер бирдиги саны Каражат (сом) Ким тарабынан

1

2018-2019-
окуу жылы

Электрондук   китепкана үчүн: даана 1,5 млн КР билим берүү жана илим 
министрлигикомпьютер 20

Стол,стул 20
доска 1
ноутбук- 4
проектор 4

2 телевизор даана 1 20 000 Качыкеева-демөөрчү
3 түстүү принтер даана 1 15 000 20 жылдык демөөрчүлөр
4 Спорттук мат даана 10 30 000 10 жылдык демөөрчүлөр
5 “Мектепке 100 алма бак”акциясы даана 10 5000 Ата-энелер 
    Жалпы сумма 1млн   570миң
1

2019-2020-
окуу жыл

Окутуунун интерактивдүү методикасын 
киргизүү
“Ноутбук-ар бир мугалимде” акциясы

даана 25 500 000 Мугалимдер жеке 
каражаттары

2 музыка сабагы үчүн комуз алуу даана 10 12 000 10 жылдык демөөрчүлөр
3 Ямаха комплект даана 1 70 000 Айыл өкмөт-30 000, 

20 жыл демөөрчүлөр-40 000
4 Актовый зал жасалгасы  күзгү, пардо палас 240 000 Ага-хан фонду
5 кондиционер даана 1 30 000 Эрмекова Айсейил-демөөрчү
6 Мектептин фоесин күзгү менен жасалгалоо. Кв метр 12 20 000 20 жылдык демөөрчүлор



  



4.3. финансы ресурстарын жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо  жана пландоо механизминин болушу-сүрөттөр.




