
2.4. Педагогикалык , административдик, кенже тейлөөчү жана окутуучу-
көмөкчү персоналдын ишин баалоону , анын жыйынтыгы боюнча

чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жана               
 жол-жоболордун болушу.

Мугалимдин аты-жөнү
Кызматы
стажысы
жумалык жүктөмү
№ Педагогикалык, административдик, кенже тейлөөчү жана окутуучу-көмөкчү 

персоналдын ишин баалоонун критерийлери

1 Мугалимдин сабакка даярдыгы, материалды өздөштүрө билүүсү, теманын турмуш 
менен байланышы

2 Окутууда технологиялык каражаттарды жана куралдарды пайдалануунун 
натыйжасы

3 Мугалимдин сабактагы педагогикалык чеберчилиги
4 Календарлык пландын толтурулушу
5 Журналдын толтурулушу, арткы беттеринин толтурулушу, баанын  коюлушу, 

жоктолушу, тапшырманын жазылышы
6 Окуучунун билим сапаты
7 Ачык сааттарды өтүшү
8 Семинарга сабак өтүшү
9 Класстын китебинин, дептеринин, күндөлүгүнүн , делолордун абалы, 
10 кабинеттин абалы-өзгөрүүлөр
11 Окуучулардын окуу техникасы
12 Окуучулардын жазуу сабаттуулугу
13 Таблицаны билиши
14 Окуучуларын  мектептен сырткаркы деңгээлде окуу боюнча конкурс, 

олимпиадаларга,  чыгарышы
Спорттун түрлөрү боюнча жетишкендиктер

15 окуучулардын сабакка катышы, тазалыгы, тартиби
16 Кружоктордун иштеши,кандай жаңылыктарды киргизе алды.
17 Квалификациясын өркүндөтүшү
18 Коомдук иштерге активдүү катышы: субботник, чогулуш, ж.б

19 дежурлукту аткарышы
20 Мектепке материалдык-техникалык базаны чыңдоодо салым кошушу

21 Долбоор менен иштеши
22 Мектеп алдындагы лагерь
23 ЖРТ даярдоосу жана жыйынтык бериши
24 Предметтик олимпиадага даярдоосу жана байгелүү орунга жетиши
25 Окуучулардын 

“Алтын тамга” аттестатына көрсөтүү 
Суранып кетиши, блютенге чыгышы

        Педагогдордун ишмердүүлүгү мектеп жетекчилиги, бирикме жетекчилери жана 
өзүн-өзү баалоо менен ар бир чейректе жыйынтыгы чыгарылат. Жыл ичинде 



аткарылган иштеринин жетишкендиктеринин жыйынтыгы менен сыйлыкка 
корсөтүлөт. Мектептин педагогикалык кеңешинде педагогикалык кеңештин 
мүчөлөрү тарабынан сунуш кылынган. 

                                                                                                          БЕКИТИЛДИ
Кыргыз Республикасынын

Билим берүү жана илим министрлигинин
“23” май № 948/1 буйругу 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук
сыйлыктары  жөнүндө

ЖОБО
1. Жалпы жоболор

1.  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук
сыйлыктары   жөнүндө  бул  жобо  Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим
министрлигинин  ведомстволук  сыйлыктарынын  түрүн,  алардын  укуктук  статусун,
ошондой эле сыйлыктарга көрсөтүүнүн жана сыйлоонун тартибин аныктайт.

2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин   ведомстволук
сыйлыктарын  ыйгаруу - Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим чөйрөсүндө
маанилүү жеке салым кошкон адамдардын сиңирген эмгегин баалоонун, таануунун, дем
берүүнүн формасы болуп эсептелинет. 

3. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук
сыйлыктары  болуп  Ардак  грамотасы  ,  “Билим  берүүнүн  мыктысы”  төш  белгиси,
“Илимдин мыктысы” төш белгиси, “Кызматташтык салымы үчүн”  медалы, саналат.  

4.  “Билим  берүүнүн  мыктысы”, “Илимдин  мыктысы”  төш  белгилери,
“Кызматташтык  салымы  үчүн”  медалы,   Ардак  грамота  ведомстволук  сыйлыктардын
аталыштары  мамлекеттик тилде жазылат.

2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү 
жана илим министрлигинин  Ардак грамотасы

5. Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлигинин  Ардак
грамотасы менен билим берүү жана илим чөйрөсүндө жалпысынан 10 жылдан кем эмес
илим,  илимий-педагогикалык,  педагогикалык  иш  стажына  ээ  болгон,   кесипкөйлүгүн
көрсөткөн жана жогорку көрсөткүчтөргө жеткен, билим берүү тармагында мамлекеттик
саясатты  жүзөгө  ашырууга  активдүү  катышкан,  иши  боюнча  жаза  салынбаган,
окуучулардын терең  билим алышын камсыз  кылган билим берүү уюмдарынын мыкты
мугалимдер жана билим берүү тармагында эмгектенген кызматкерлер сыйланышат.

6. Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлигинин   Ардак
грамотасы менен сыйлоого көрсөтүлүү үчүн райондук/шаардык билим берүү бөлүмүнүн
Ардак грамоталары менен сыйлануусу зарыл.

3. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим
министрлигинин “Билим берүүнүн мыктысы”  төш белгиси

7. Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлигинин  “Билим
берүүнүн  мыктысы”  төш  белгиси  менен  илимий-педагогикалык  эмгек   стажысы
жалпысынан  15  жылдан  кем  болбогон,  билим  берүү  чөйрөсүндө,  илим,  илимий-
педагогикалык,  педагогикалык  ишмердүүлүктө  жетишкен  ийгиликтери,  окуу
программаларынын, окуу китептеринин, усулдук колдонмолордун автору, педагогикалык
жана  тарбиялоо  ишинде  өзгөчө  айырмаланган,  алардын  чыгармачыл  дараметинин
өнүгүшүн камсыз  кылган,  министрликтин ардак  грамотасы менен  3 жылдан эрте  эмес
сыйлангандан  соң,   ишмердүүлүгүндөгү  жаңы  ийгиликтери,  жетишкендиктери,  эмгеги
үчүн  билим  берүү  уюмдарынын  мыкты  мугалимдери  жана  билим  берүү  тармагында
эмгектенген кызматкерлер сыйланышат.



8. Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлигинин   “Билим
берүүнүн  мыктысы”  төш  белгиси  менен  сыйлоого  көрсөтүлүү  үчүн  Кыргыз
Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлигинин   Ардак  грамотасы  менен
сыйлануусу зарыл.
         

4. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим          министрлигинин
“Илимдин мыктысы” төш белгиси

9. Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлигинин  “Илимдин
мыктысы”  төш  белгиси  менен  илим  багыттарын  иштеп  чыгууда,  таанылган  илимий
мектептерди түзүүдө,  илимий кадрларды тарбиялоодо жана даярдоодо сиңирген эмгеги
үчүн, илим жаатындагы көрүнүктүү эмгектери, жогорку экономикалык натыйжа берген
ойлоп  табуулары  жана  ишке  киргизген  рационализатордук  сунуштары  үчүн  илимий
даражасы  бар,  илимий  эмгек   стажысы  жалпысынан  15 жылдан  кем  болбогон,
министрликтин  ардак  грамотасы  менен  3  жылдан  эрте  эмес  сыйлангандан  соң,
ишмердүүлүгүндөгү  жаңы  ийгиликтери,  жетишкендиктери  үчүн  илим  тармагында
эмгектенген кызматкерлер сыйланышат.

10. Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлигинин
“Илимдин  мыктысы”  төш  белгиси  менен  сыйлоого  көрсөтүлүү  үчүн  Кыргыз
Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлигинин   Ардак  грамотасы  менен
сыйлануусу зарыл

5. “Кызматташтык салымы үчүн” медалы

11. Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлигинин
«Кызматташтык салымы үчүн» медалы менен билим берүү чөйрөсүнө дайыма ар тараптуу
колдоо  көрсөткөн,  өзгөчө  салым  кошкон  (мектеп,  бала-бакча,  класс,  кабинет,  спорт
залдарын салуу,  билим берүү мекемелеринин  материалдык-техникалык базасын оңдоо,
билим берүү мекемелерин жаңыртуу,  билим берүү мекемесине акча каражатын тартып
келүү, айлана-чөйрөнү жашылдандыруу ж.б.), тарбия берүү, коомдук жана кайрымдуулук
иштеринде  олуттуу  жетишкендиктери  үчүн   Кыргыз  Республикасынын  жарандары,
юридикалык  жактары,  ошондой  эле  чет  өлкөлүк  жарандар  жигердүү  ишмердиги  үчүн
сыйланышат.

6. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук
сыйлыктары менен сыйлоо боюнча комиссиясы

12. Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлигинин
ведомстволук сыйлыктарына келип түшкөн материалдарды ар тараптан жана объективдүү
кароо максатында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин
жетекчиси тарабынан Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин
ведомстволук  сыйлыктары  менен  сыйлоо  боюнча  комиссия  (мындан  ары  -  Комиссия)
түзүлөт.

13. Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлигинин
жетекчиси Комиссиянын мүчөлөрүн алмаштырууга укуктуу.

14. Комиссиянын  ишмердүүлүгү  коомдук  башталышта  жүргүзүлөт.
Комиссиянын  төрагасы  жана  мүчөлөрү  Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана
илим  министрлигинин  кызматкерлеринен,  ал  эми  жооптуу  катчысы  Кыргыз
Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Адам ресурстарын башкаруу
бөлүмүнүн  кызматкерлеринин ичинен дайындалат.

15. Комиссиянын  курамына  билим  берүү  жана  илим  тармагында  иш  алып
барган башка органдардын кызматкерлери кошулушу мүмкүн. 



16.  Комиссия  өзүнүн  ишмердүүлүгүндө  Кыргыз  Республикасынын
Конституциясын,  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарын,  жана  ушул  Жобону
жетекчиликке алат. 

17.Комиссия төмөнкү функцияларды жүзөгө ашырат:
- сунуштарды карайт жана баалоо жүргүзөт жана Кыргыз Республикасынын Билим

берүү жана илим министрлигинин жетекчисине сунуш киргизет;
- сыйлоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө корутунду берет.
18.Комиссия:
- кошумча материалдарды жана документтерди суратып алууга жана таанышууга;
- Бир мекемеден көп сандагы сыйлоо материалдар келип түшкөн учурда квота коюу

же болбосо кийинки комиссиянын кароосуна калтырууга укуктуу. 
19. Отурумду  Комиссиянын  төрагасы,  ал  жок  мезгилде  Комиссиянын

төрагасынын тапшырмасы менен Комиссиянын мүчөлөрүнүн бири  алып барат.
20. Комиссиянын отуруму, анын үчтөн эки мүчөсү катышса, ыйгарым укуктуу

деп эсептелет.
21. Комиссиянын  чечими  протокол  менен  таризделет,  ага  Комиссиянын

төрагасынын жана комиссиянын ар бир мүчөсүнүн колдору коюлат.
22. Комиссиянын отурумуна материалдарды, Комиссиянын катчысы даярдайт.

7. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук
сыйлыктары менен сыйлоого сунуштоо тартиби

23. Сунушка  милдеттүү  түрдө  сыйлоо  барагы,  паспорттун  көчүрмөсү,  эмгек
китепчесин кадр тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү  тиркелиши керек. 

24. Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлигинин
ведомстволук  сыйлыктары  менен  сыйлоого  сунуштоо  документтеринин  даярдалышы
төмөнкү тартипте жүргүзүлөт:

- Мектепке  чейинки  билим  берүү  уюмдары,  жалпы  билим  берүү  уюмдары,
мектептен  тышкаркы  билим  берүү  уюмдары,  атайын  билим  берүү  уюмдары,
балдарга,  өспүрүмдөргө  жана  жаштарга  кошумча  билим  берүү  уюмдары
үчүн:Билим  берүү  уюмдары  педагогикалык  жамааттын  жыйналышынын  кабыл
алынган  чечими,  тиешелүү  сыйлоо  материалдар  бекитилген  формага  ылайык
даярдалып, билим берүү уюмунун жетекчисинин (райондук, шаардык билим берүү
башкармалыгы  жана  бөлүмү)  сунушунун  негизинде  сыйлоого  көрсөтүлөт.
Сыйлоого  сунушталган  талапкерлердин  тизмеси  иштелип  чыккан  таблицага
ылайык министрликтин kadrymon@mail.ru электрондук даректерине жөнөтүлүшү
керек.

24.1. Башталгыч (кесиптик лицей, кесиптик орто окуу жайы), орто (орто  окуу жайы,
колледж,  техникум),  жогорку  (институт,  академия,   университет,  консерватория)  жана
жождон  кийинки  кесиптик  билим  берүү  уюмдары,  кошумча  кесиптик  билим  берүү
уюмдары, илимий мекемелер  үчүн: 

- Билим  берүү  уюмдарынын  педагогикалык  же  окумуштуулар  кеңешинин
жамаатынын  жыйналышынын  кабыл  алынган  чечими,  тиешелүү  сыйлоо
материалдар  бекитилген  формага  ылайык даярдалып,  билим берүү мекемесинин
жетекчисинин сунушунун негизинде сыйлоого көрсөтүлөт. Сыйлоого сунушталган
талапкерлердин  тизмеси  иштелип  чыккан  таблица  министрликтин
kadrymon@mail.ru электрондук даректерине жөнөтүлүшү керек (тиркелет).

25. Билим  берүү  уюмдарынын  жетекчисинин  сунушу  жок,   комиссиянын
отурумуна  тапшыруу  мөөнөтүн  бузган,  белгиленген  тартипте  даярдалбаган  сыйлоо
материалдар комиссиянын кароосуна алынып чыгарылбайт, кайтарылып берилбейт. 



26. Министрликтин сыйлыктарына сунуштар Кыргыз Республикасынын Билим
берүү  жана  илим  министрлигине  белгиленген  сыйлоо  күнүнө  чейин  2  айга  чейин
кечиктирилбестен киргизилүүгө тийиш.

27. Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечигип келип түшкөн сыйлоо материалдар Кыргыз
Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Документтик камсыз кылуу
жана  көзөмөлдөө  бөлүмү  тарабынан  кабыл  алынбайт  жана  келип  түшкөн  дарекке
кайтарылат.

28. “Билим  берүүнүн  мыктысы”,  “Илимдин  мыктысы”  төш  белгилери,
“Кызматташтык салымы үчүн” медалы, Ардак грамота менен төмөнкү даталуу күндөрдө:

28.1. Акыркы  коңгуроо   жана  Билим  берүү  кызматкерлеринин  күнүнө  (5  -
октябры) карата сыйлана алышат:

- жалпы билим берүү уюмдарынын;
- мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын;
- мектептен тышкаркы билим берүү уюмдарынын;
- башталгыч кесиптик  билим берүү окуу уюмдарынын;
- атайын билим берүү уюмдарынын;
- балдарга, өспүрүмдөргө жана жаштарга кошумча билим берүү уюмдарынын;
- жеке мектептердин кызматкерлери. 
28.2. Илим күнүнө карата (10-ноябры):
- жогорку жана орто атайын окуу жайларынын;
- илим тармагында эмгектенген билим берүү мекемелеринин кызматкерлери.
28.3. Билим берүү мекемелеринин мааракелерине карата.
28.4. “Кызматташтык салымы үчүн” медалы жылына бир жолу.
28.5. Жыл жыйынтыгына карата (30-декабры): 
- борбордук аппараттын кызматкерлери.

29.   жогорку  жана  орто  окуу  жайларынан  сунушталып  келип  түшкөн  сыйлоо
материалдар  аталган  билим  берүү  мекемелеринен  министрликтин  кайсы
сыйлыгына сунушталып келсе илим күнүндө комиссиянын кароосуна сунушта
көрсөтүлгөн сыйлыкка алынып чыгат.

30. Комиссия  министрдин  тапшырмасынын негизинде  башка  учурларда  жана
даталуу күндөрдө дагы сыйлоого сунуштоого чечим кабыл алышы мүмкүн.

8. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук
сыйлыктары менен сыйлоого көрсөтүү критерийлери

31. Мектепке  чейинки билим берүү уюмдары, жалпы билим берүү уюмдары,
мектептен  тышкаркы билим берүү уюмдары,  атайын билим берүү уюмдары,  балдарга,
өспүрүмдөргө жана жаштарга кошумча билим берүү уюмдары үчүн:

- Окуучусу олимпиаданын жеңүүчүсү болушу (республика, чет өлкөдө);
- Окуучусу  жалпы республикалык  тестирлөөдө  жогорку  балл  алуусу  же    алтын

сертификаттын ээси болушу, акыркы 5 жылдагы ЖРТдан окуучуларынын орточо
жетишүүсү; 

- Акыркы 3 жылдагы  квалификациясын жогорулатуу курстарына катышуусу;
- Республикалык “Жыл мугалими” сынагында жеңүүчү болуусу;
- Орто  мектептер  үчүн  окуу  китептеринин,  окуу-методикалык  эмгектердин

авторлору болуусу;
- Орто мектептер үчүн билим берүү стандарттары боюнча окуу программалардын

авторлору болуусу;



- Окуу-тарбия  процессинде  алдыңкы  жаңы  методдорду  жана  инновациялык
педагогикалык  ыкмаларды,  мастер-класстарды  практикада   колдонуусу  жана
кесиптештери арасында жайылтуусу;

- Эл аралык же республикалык  долбоорлор менен иштеп, билим берүү мекемесине
акча каражатын алып келүүсү; 

- Билим  берүү  кызматкерлеринин  окутууда  патенттелген  илимий  ачылыштардын
ээси болуусу;

- Билим  берүүнүн  сапатын  кепилдөөчү  ар  түрдүү  комиссиялардагы,  жумушчу
топтордогу (көз карандысыз аккредитациялык агенттиктердин эксперти,  эл аралык
деңгээлдеги жалпы билим берүүнү реформалоо боюнча уюмдардын эксперти)  иш
алып баруусу;

32. Башталгыч (кесиптик лицей, кесиптик орто окуу жайы),  орто (орто  окуу
жайы, колледж, техникум),  жогорку (институт,  академия,   университет,  консерватория)
жана жождон кийинки кесиптик билим берүү уюмдары, кошумча кесиптик билим берүү
уюмдары, илимий мекемелер  үчүн: 

- Министрликтин грифи менен чыккан  студенттер үчүн окуу китептеринин автору
болуусу;

- Окумуштуулук даражасы, илимий наамынын болуусу;
- Эл аралык долбоорлор менен иштөөсү;
- Чет  өлкөлөрдө  өткөрүлгөн  конференцияларда   билим  берүү  жана  илимий

багыттарда   (Scopus,  Web  of  Science)  докладдарды  жасап,  макалалары
жарыялануусу; 

- Ойлоп табуу, илимий ачылыштары, монографиялары болуусу;
- Диссертациялык  кеңештин  мүчөсү  жана  кандидаттык,  докторлук

дисстертацияларга жетекчи болуусу;
- Министрлик  же  көз  карандысыз  уюмдар  тарабынан  уюштурулган  рейтингдерге

катышуусу;
- Акыркы 3 жылдагы  квалификациясын жогорулатуу курстарына катышуусу;
- Билим  берүүнүн,  илимдин  сапатын  кепилдөөчү  ар  түрдүү  комиссиялардагы,

жумушчу топтордогу (көз карандысыз аккредитациялык агенттиктердин эксперти,
эл  аралык  деңгээлдеги  кесиптик  билим  берүүнү,  илимди  реформалоо  боюнча
уюмдардын эксперти)  иш алып баруусу;

9. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук
сыйлыктары менен сыйлоого келип түшкөн документердин убактысы 

33. “Билим  берүүнүн  мыктысы»  төш  белгиси  жана  Ардак  грамотасы  менен
сыйлоо  үчүн   сыйлоо  материалдар  төмөнкү  даталарга  карата  белгиленген  мөөнөттөн
кечигүүсүз келип түшүүсү зарыл:

- Акыркы коңгуроо (30-март);
- Билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата (30-июнь);
- Илим күнүнө карата ( 30-сентябрь);

- билим  берүү  мекемелеринин  мааракелерине  карата  (комиссиянын  чечимине
ылайык жүргүзүлүшү мүмкүн);

- “Кызматташтык салымы үчүн” медалы жылына бир жолу;
- Жыл  жыйынтыгына  карата  (комиссиянын  чечимине  ылайык  жүргүзүлүшү

мүмкүн).
-

10. Сыйлыкка көрсөтүүдө комиссиянын өзгөчө
учурларда  кароо тартиби жөнүндө



34. Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлигинин
Ведомстволук  сыйлыктар  боюнча  комиссиясы  сунушталган  талапкердин  билим  берүү
жана илим тармагына кошкон өзгөчө салымын эске алуу менен төмөнкү өзгөчө учурларда:

 жободо жазылган сыйлыкка көрсөтүүнүн тартибинен сырткары  республикадагы
билим берүү мекемелериндеги даталуу иш-чараларга катышууда;

 мектептердин жана башка билим берүү мекемелеринин курулушун баштоо жана
ачылыш аземдеринде;

 министрлик  жүргүзгөн иш-чараларга байланыштуу учурларда  комиссия жогоруда
аталган  өзгөчө учурларды эске алуу менен  педагогикалык иш стажы жетпеген,
сыйлыгынын аралыгы 3 жыл толо элек, сыйлоо материалдары мөөнөттөн кеч келип
түшкөн,  министрликтин ведомстволук сыйлыктары “Билим берүүнүн мыктысы”,
“Илимдин мыктысы” төш белгилери, «Кызматташтык салымы үчүн”  медалы жана
Ардак  грамота   менен  сыйлоого  укуктуу  жана  кээ  бир  айрым  учурларда
жетекчиликтин  уруксаты  менен  сыйлыкка  сунушталып  жаткан  талапкердин
материалдары жобонун талаптарына ылайык келүүсү зарыл эмес.

11. Жалпы жоболор 

35. “Билим берүүнүн мыктысы”, “Илимдин мыктысы” төш белгилери төштүн
оң  жагына  тагылат  жана  мамлекеттик  сыйлыктардан  төмөн  жайгаштырылат,
“Кызматташтык салымы үчүн”  медалы төштүн сол жагына  тагылат  жана  мамлекеттик
сыйлыктардан төмөн жайгаштырылат.

36. “Билим  берүүнүн  мыктысы”,   “Илимдин  мыктысы”  төш  белгилеринин,
“Кызматташтык салымы үчүн” медалынын күбөлүктөрү жана Ардак грамотасы жоголуп
кеткен  учурда,  сыйланган  адамдын  жазуу  жүзүндөгү  арызына  ылайык,  мурунку
чыгарылган буйруктун негизинде күбөлүктүн көчүрмөсү-дубликаты берилет, даярдалган
күбөлүктүн  көчүрмөсүнө  министрдин  биринчи  орун  басары  жана  министрдин  орун
басарлары кол койгонго укуктуу, ал эми жоголуп кеткен төш белги кайрадан экинчи жолу
берилбейт.

37. Комиссиянын сыйлоо же сыйлоодон баш тартуу жөнүндөгү чечими боюнча
даттануулар, арыздар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каралат.

38. Тартиптик  жаза  колдонулган  кызматкерлерди  сыйлоого  көрсөтүүгө  бул
жазалар белгиленген тартипте алынып салынганга же жоюлганга чейин жол берилбейт
жана аны көзөмөл кылууга сунуштаган тарап милдеттүү.

39. Негизсиз сыйлоого сунуш берген  билим берүү мекемелеринин жетекчилери
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

40. Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлигинин
ведомстволук сыйлыктарды кароо боюнча комиссиянын катчысы келип түшкөн бардык
сыйлоо  материалдарды  комиссиянын  кароосуна  алып  чыгууга,  комиссиянын  чечими
боюнча протокол даярдап, бардык комиссия мүчөлөрүн кол койдурууга, “Билим берүүнүн
мыктысы”,  “Илимдин  мыктысы”  төш  белгилерин,  «Кызматташтык  салымы  үчүн”
медалын даярдап  чыгарууга,  Ардак грамотаны басмаканага даярдатууга,  сыйлыктарды
таратууга милдеттүү.
      41. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук
сыйлыктары Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри,  министрдин
биринчи орун басары, орун басарлары, алардын тапшырмасы менен ведомство алдындагы
мекемелердин,  уюмдардын,  окуу  жайлардын,  аймактык  билим  берүү  бөлүмдөрдүн
жетекчилери аркылуу ыйгарылат.

42.  Жеке  адамдын  юбилейине  карата  ведомстволук  сыйлыктар  менен  сыйлоо
жүргүзүлбөйт. 



      43. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук
сыйлыктары сыйлык ээсинин өзүнө салтанаттуу  түрдө тапшырылат.  Ошол эле  учурда,
“Билим берүүнүн мыктысы”,  “Илимдин мыктысы” төш белгилеринин,  «Кызматташтык
салымы үчүн”медалынын  күбөлүгү кошо берилет.
      44. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук
сыйлыктарынын  материалдары   Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим
министрлигинин архивинде  бир жыл сакталат жана мөөнөтү бүткөн учурда акт түзүлүп,
жокко чыгарылат.
      45.  Ардак  грамотанын бланкынын (1-тиркеме),  “Билим берүүнүн мыктысы” төш
белгисинин  (2-тиркеме),   “Илимдин  мыктысы”  төш  белгисинин  (3-тиркеме),
“Кызматташтык  салымы  үчүн”   медалынын  (4-тиркеме)  сүрөттөлүштөрү  сыйлыктарга
күбөлүктөрдүн үлгүлөрү (5-6-тиркемелер) жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү
жана илим министрлигинин ведомстволук сыйлыктарына көрсөтүү үчүн даярдала турган
документтердин тизмеси (7-10-тиркемелер) ушул Жобо менен бекитилет. 

46. Бул Жобого өзгөртүү жана толуктоолор Кыргыз Республикасынын Билим берүү
жана илим министрлигинин ведомстволук сыйлыктары менен сыйлоо боюнча комиссиясы
тарабынан  сунушталып,  Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим
министрлигинин жетекчиси тарабынан киргизилет. 

 



Кыргыз Республикасынын Билим
берүү жана илим министрлигинин 
    2022-жыл, 23-майы 
    № 948/1 буйругу менен 
бекитилди

Тиркеме № 7

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин сыйлыктарына
тиешелүү сыйлоо материалдардын тизмеси

№ 
п/п

Тизме 

1  Жолдомо кат 

2 Иштелип чыккан толтурулган таблица өзгөртүүсү жок  (Үлгүсү тиркелет) 
(Word түрүндө kadrymon@mail.ru электрондук дарегине жөнөтүлүшү 
керек);

3 Сунуш кат (Үлгүсү тиркелет); 

4 Толтурулган сыйлоо барагы (тиркелет);

5 Билим берүү уюмунун педагогикалык кеңешинин же окумуштуулар 
кеңешинин чечими;  

6 Сыйлыктарынын көчүрмөсү (кадр бөлүмү аркылуу күбөлөндүрүлүшү  
зарыл);

7 Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (кадр бөлүмү аркылуу күбөлөндүрүлүшү  
зарыл);

8 Талапкердин илимий иштеринин жана окуу китептеринин, окуу-
методикалык эмгектеринин тизмеси (кадр бөлүмү аркылуу 
күбөлөндүрүлүшү  зарыл);

9 Паспорттун көчүрмөсү.
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Кыргыз Республикасынын Билим
берүү жана илим министрлигинин 
    2022-жыл, 23-майы 
    № 948/1 буйругу менен 
бекитилди

Тиркеме № 8

Сыйлоо барагы

1. Фамилия, аты, атасынын аты:  

2. Кызматы, иштеген мекеменин аты:
3.    (иштеген мекеме жана ээлеген кызматы так көрсөтүлсүн )
  
4. Туулган жылы, айы : 
4. Улуту: кыргыз                   
 5. Билими , окуу жайдын аталышы: 
6. Мамлекеттик жана ведомстволук сыйлыктары: 
                             ( сыйлыктын аталышы )
7. Жалпы иш иш стажы      

8. Тармактагы иш стажы    

9.  Жамааттагы иш стажы  

10. Кайсы сыйлыкка сунушталды __________________________
 “_________”    _________________  20_____г. протоколдун № ______
     (педсоветтин, окумуштуулар кеңешинин чечими)

11. Дареги, телефону: 

12. Талапкердин эмгек жолу жана билим берүү тармагындагы кошкон өзгөчө эмгектери

____________________________________________________________

Жетекчи_____________________________         ______________
                                      (Ф.А.А. кызматы) (колу)

«……»_______________20   г.                                                          М.П.



Кыргыз Республикасынын Билим
берүү жана илим министрлигинин 
    2022-жыл, 23-майы 
    № 948/1 буйругу менен 
бекитилди

Тиркеме № 9
Үлгү

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим 
министрлигине 

                                                               
Сунуш

Талапкердин аты-жөнү__________________________________________

Туулган жылы, улуту, билими, кайсы окуу жайды, кайсы адистик менен 
аяктагандыгы, педагогикалык стажы- _ жыл, илимий даражасы, окумуштуулук даражасы- 
___ жыл, иштеген кызматы.

Талапкердин  ишмердүүлүгүндөгү  жетишкендиктери,  ийгиликтери,  эмгектери,
билим  берүү  тармагына  кошкон  салымы  даана,  так,  кыска,  төмөнкү  критерийлерге
ылайык жазылуусу шарт.

1.Мектепке чейинки билим берүү уюмдары, жалпы билим берүү уюмдары, мектептен
тышкаркы  билим  берүү  уюмдары,  атайын  билим  берүү  уюмдары,  балдарга,
өспүрүмдөргө жана жаштарга кошумча билим берүү уюмдары үчүн:

 Окуучусу олимпиаданын жеңүүчүсү болуусу (республика, чет өлкөдө);
 Окуучусу  жалпы республикалык  тестирлөөдө  жогорку  балл  алуусу  же    алтын

сертификаттын ээси болушу, акыркы 5 жылдагы ЖРТдан окуучуларынын орточо
жетишүүсү; 

 Акыркы  3  жылдагы   квалификациясын  жогорулатуу  курстарына  катышуусу
боюнча маалымат;

 Республикалык “Жыл мугалими” сынагына катышуусу жана жеңүүчү болуусу:
 Орто мектептер үчүн окуу китептеринин,  окуу-методикалык эмгектердин автору

болуусу;
 Орто мектептер үчүн билим берүү стандарттары боюнча окуу программалардын

автору болуусу;
 Окуу-тарбия  процессинде  алдыңкы  жаңы  методдорду  жана  инновациялык

педагогикалык  ыкмаларды,  мастер-класстарды  практикада   колдонуусу  жана
кесиптештеринин арасында жайылтуусу;

 Эл аралык же республикалык  долбоорлор менен иштеп, билим берүү мекемесине
акча каражатын алып келүүсү; 

 Окутууда патенттелген илимий ачылыш жасаган  билим берүү кызматкерлери;
 Билим  берүүнүн  сапатын  кепилдөөчү  ар  түрдүү  комиссиялардагы,  жумушчу

топтордогу  (Көз  карандысыз  аккредитациялык  агенттиктердин  эксперти,   эл
аралык  деңгээлдеги  жалпы  билим  берүүнү  реформалоо  боюнча  уюмдардын
эксперти)  иши  боюнча;



 Мектептин,  райондук/шаардык  билим  берүү  бөлүмүнүн,  билим  берүү  уюмунун
ардак грамоталары менен сыйлануусу зарыл.

2. Башталгыч (кесиптик лицей, кесиптик орто окуу жайы), орто (орто  окуу жайы,
колледж,  техникум),  жогорку  (институт,  академия,   университет,  консерватория)
жана жождон кийинки кесиптик билим берүү уюмдары, кошумча кесиптик билим берүү
уюмдары, илимий мекемелер  үчүн: 

 Студенттер үчүн министрликтин грифи менен чыккан  окуу китептеринин автору 
болуусу;

 Илимий даражасы, илимий наамынын болуусу;
 Эл аралык долбоорлор менен иштөөсү;
 Чет өлкөлөрдө өткөрүлгөн конференцияларда  билим берүү жана илимий 

багыттарда  (Scopus, Web of Science) докладдарды жасап, макалаларынын 
жарыялануусу; 

 Ойлоп табуу, илимий ачылыштары, монографиялары болуусу;
 Диссертациялык кеңештин мүчөсү жана кандидаттык, докторлук 

дисстертацияларга жетекчи болуусу;
 Министрлик же көз карандысыз уюмдар тарабынан уюштурулган рейтингдерге 

катышуусу;
 Акыркы  3  жылдагы   квалификациясын  жогорулатуу  курстарына  катышуусу

боюнча маалымат;
 Билим  берүүнүн  сапатын  кепилдөөчү  ар  түрдүү  комиссиялардагы,  жумушчу

топтордогу  (Көз  карандысыз  аккредитациялык  агенттиктердин  эксперти,   эл
аралык  деңгээлдеги  кесиптик  билим  берүүнү  реформалоо  боюнча  уюмдардын
эксперти)  иши  боюнча маалымат;

 Университеттин, орто кесиптик окуу жайдын, билим берүү уюмдарынын   ардак 
грамотасы менен сыйланышы керек.
Корутунду:
Билим берүү мекемесинин аталышы, талапкердин аты-жөнү, кызматы жана кайсы

ведомстволук сыйлыкка сунушталгандыгы жазылышы зарыл. 
Жогорудагыларды эске алып, (Талапкердин аты-жөнү, ээлеген кызматы) Кыргыз

Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлигинин  (сыйлыктын  аталышы)
сунуш кылат. 

____________________                                        ________________________
Мекеменин жетекчиси                                                                    Аты-жөнү  

  



Кыргыз Республикасынын Билим
берүү жана илим министрлигинин 
    2022-жыл, 23-майы 
    № 948/1 буйругу менен 
бекитилди

Тиркеме № 10

Үлгү

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим 
министрлигине 

Жолдомо кат

Билим берүү мекемесинин аталышы  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана
илим  министрлигинин  ведомстволук  сыйлыктары  менен  сыйлоого  төмөнкү  сыйлоо
материалдарды жөнөтөт.

Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлигинин  (сыйлыктын
аталышы)___________________________________________: 

1 Облус,
район,  шаар.
Мекеменин
аталышы 

Талапкердин
аты-жөнү,
туулган жылы

кызматы Пед.
стажы

Сыйлыктары,
жылы

Салымы

__________________                                        ________________________
Мекеменин жетекчиси                                                                     Аты-жөнү  



2017-2022-жылга чейин кзматкерлердин бааланышы

Мугалимдердин ишинин сапаттуулугун жана жетишкендигин баалоо 
баракчасы (эмгек  паспорту)                                                                                              
                                               
Мугалимдердин аты, жөнү ________________________________________  квартал 
_____________2022 о.ж.
                                               

№ Критейлер Мугалимдин ишин баалоо инд. Баалоонун
далили

      балл

1 Кесиптик 
чеберчилигинин 
денгээли

1.1. Окутуунун пландаштыруу ( НК, ПК
)

  

1.2. Окутуунун
турмуштук практика менен 
айкалыштыруу

1.3. Окутуунун 
интерактивдуу  ыкмасын колдонуу

Класста окутуу, 
иштеринин 
уюштурулушу

2.1. Окутуу каражаттарын тузүү (кабинет)

2.2. Окутуу ишкердуулугун  уюштуруу. 
(коргозмо-курал менен метод бурчту 
уюштуруу) 
а. Предметтик кружоктор

2.3. Ресурстарды  (техникалык, 
материалдык ж.б. колдонуу.

Тарбия 
иштеринин 
уюштурулушу

2.4.  Тарбия иштеринин уюштурулушу
а) класс жетекчилик
б) кружок иштери
в) мерроприятиялык иштер
г) дежурствонун аткарылышы
д) коомдук пайдалуу эмгекке катышышы
е) ачык тарбия сааттар

Мониторинг 
жана 
окуучулардын 
окуудагы 
жетишкендиги

3.1. Мониторинг жана окуучулардын 
жетишкендиги

3.2. Олимпиададагы жетишкендик жана 
предметке окуучунун кызыгуусу

Мугалимдин 
кесибин 
өркүндөтүү

4.1. Мугалимдин квалификациясын 
жогорулатуу

4.2. Мугалимдин кесиптик 
чеберчилигинин өсүшү.



А)  секциясынын иши.
Б) чыгармачылык мугалимдин сынагы
в) ачык саатар
г) семинарлар
д) конференцияга катышуусун 
насаатчылдыгы

Өздүк 
дисциплинанын 
аткарылышы

Кесиптик этиканын сакталышы, кесиптик 
милдеттин убагы менен жана так 
аткарылышы, маданияттуулуктун ар 
тараптуулугу, жаш мугалимдерге улгу 
көрсөтүшү

Мугалимдин 
ишинин 
татаалдыгы жан 
ургаал-дуулугу

Класстык ченемдик нормасынын толушу 
(0,1)

Жыйынтыгы:

             

  Тааныштым:

                                                                                            





                                



Тил үйрөтүү жана тарых бирикмесиндеги  мугалимдердин ишин баалоо
№ Мугалимдердин 

аты-жонү
1-4 блок  б-ча  КТУ ну эсептөө 5-блок 

б/ча 
аткаруу 
тартиби

6-блок б/ча
иштин 
татаалдыгы,
ургаалдуулу-гу

Суммала
нган 
           
КТУУп

айл
ар

упайдын улушу КТУ

1 Шайыкова Г

2 Кыдыкова Р.

3 Абдыракманова Б

4 Аманалиева Н

5 Эшимбекова Б   

6 Мааткеримов .У

7 Көчөрбаева Г

8 Сатиева Г

9 Жумабек  к Ж

10 Көлбаева  Ж

Жыйынтык:

                             

                   Бирикме жетекчиси:                            Сатиева   Г.

Башталгыч  класстар бирикмесиндеги  мугалимдердин ишин баалоо



         
    

№ Мугалимдердин  
аты-жөнү

1-4 блок  б-ча  КТУ ну 
эсептөө

5-блок 
б/ча 
аткаруу 
тартиби

6-блок б/ча
иштин 
татаалдыгы
,
ургаалдуу 
лугу

Суммалаг
ан 
КТУ

Упай Упай
үлүш

КТУ

1 Абдылдаева З

2 Аязова С

3 Бусурманкулова Г

4 Жумагулова Л

5 Жунусова С

6 Насирдинова Н

7 Эдилбек  к  Ж.

8 Кадырберди к  Ж.

9 Усупова А.

10 Бейшеева З.

11 Орозобекова К.

                                          
                                              
                          Бирикме   жетекчиси :                          Эдилбек кызы Жылдыз



  

Табигый математика бирикмесиндеги  мугалимдеринин ишин баалоо

№ Мугалимдердин 
аты-жөнү

1-4 блок  б-ча  КТУ ну эсептоо 5-блок б/ча
аткаруу 
Тартиби

6-блок б/ча
иштин 
татаалдыгы,
ургаалдуу 
лугу

Сум
мала
ган 
КТУУпайлар упайдын 

улушу
КТУ

1 Качыкеева А.

2 Акматов Ж

3 Асейин к С

4 Назаралиева Ч

5 Эгембердиева Ж

6 Мааметказиева Г

7 Абдразакова  А

8 Айтбекова Н

9 Буйлашов  Т

10 Жыйынтык :

                                       
                                   Бирикме   жетекчиси :                       А.Абдразакова





Мектептин китепканачысынын ишин баалоо индикатору. Аты – жону 
_______________________________________

№ Иштин сапаттуулугунун 
индикатору

   кварталл ___      кварталл ___

1 Окурмандардын окуу 
активдуулугун кучотуу. 
(корком чыгармалардан) +
- 

2 Тематикалык 
коргозмолордун 
жасалгаланышы.

3 Китепкананын онугушу 
учун перспективалык 
пландын аткарылышы.

4. Китепканачынын жылдык 
планынын аткарылышы

5 Иштоо убактысын туура 
пайдалануу 

6 Предметтик мугалимдер 
менен  байланыштуулугу. 
(Ар бир мугалим менен 
иштоо журналы, кл журн) 

7  Китепкананын фондун 
демоорчулор аркылуу 
толуктоо

8  Мектептин жетишпеген 
окуу китептери учун 
заявка беруу.

9 Китепканалык фонддук 
сакталышы

10 Аткаруу тартиби 
(дисциплина) бюллетенге 
чыкпоо

Директор: _______________________________
Завхоз: __________________________________

                                   Тааныштым: ____________________

Окуу жана тарбия иштери боюнча завучтардын ишин баалоо индикатору
Ф. И. О_______________________________________



Индикаторлор корсоткучтор Анализ   Квартал       Квартал  

Кесиптик 
чеберчилигинин 
денгээли

1,1 Окуу жана тарбия ишинин 
планы, мектептин ички 
козомолдоо планын аткаруусу
1,2 Мектепти жетектоодогу 
коомдук органдын ишин 
жандандыруудагы сапаттуу 
иши (педсовет, метсовет, окучу-
н башкаруу органы, ж.б)
1,3 мугалимдердин сапаттуу 
ишин жана жогорку 
денгээлдеги жетишкендигин 
корсотуудо

Мектепте окуу-
тарбия иштеринин 
уюштурулушу

2,1 коллективде психологиялык
жагымдуу жагдайды тузу жана 
талаш-тартышка жол бербоо, 
аны талашсыз чечуу
2,2 Жалпы билим беруу 
уюмдарында мероприятиялык 
иштерди жургузуудо мектептин
аброюн, имиджин которуудо 
жетишкендиги
2,3 мектептин ресурстарын 
эффективдуу пайдаланышы 
(адамдык, материалдык, 
финансылык)
2,4 мектепте тарбиялык 
иштердин жогорку денгээлде 
журушу

Окуучулардын 
окуудагы 
жетишкендиги жана 
мониторинги

3,1 окутуу – тарбиялоо 
процессинде мониторингдин 
жогорку денгээли
3,2 окуучулардын бутуруу жана
кочуруу аттестациясынын 
жогорку денгээлде отулушу
3,3 окуучулардын контингентин
сактоо, билим сапатынын 
жетиштуулугу

Мектеп пед 
коллективинде 
кесибинин 
жогорулашы

4,1 коллективдин кесиптик 
денгээлинин жогорулашы
4,2 жогорку квалификациялуу 
мугалимдердин тажрыйбаларын
чыгармачылык семинарларда 
ж.б ар кандай иштерде 
жайылтуу

Оздук аткаруу 
тартиби

5,1 мектептин ишинде аткаруу 
тартибин жогорку денгээлде 
аткарышы, бюллетендин 



жоктугу
Ургалдуу ишинин 
коэффиценти

Убактылуу бироонун ордуна 
иштеши

Жыйынтыгы

Директор:

Тааныштым: ________________________

       



Дене- тарбия иштери боюнча ишин баалоо индикатору
Ф. И. О__________________________________________

Индикаторлор           Квартал                     Квартал  
  Корсоткучтор балл Корсоткучтөр балл

Дене тарбия жана 
чындоо ишмердуулугун 
жургузуу
Мектеп ичиндеги 
иштерди жургузуу
Жогорку жактан келген 
тапшырмалар боюнча 
иш жургузуу
Мектептик спорттук 
командаларды тузуу 
боюнча
Спорттук 
мелдештердеги 
жыйынтык
Жекече тренердик 
ишмердуулук
Каникул мезгилиндеги 
спорттук иш чаралар
Спорт оюндарындагы 
кокустуктар

Мектеп директору: Г. Шайыкова
Завхоз: С. Матисаев
Тааныштым:                                     ______________

Көркөм жетекчинин иши боюнча ишин баалоо индикатору
Ф. И. О_______________________________________________



Индикаторлор                  датасы      датасы

 көрсөткүчтөр балл көрсөткүчтөр балл

Мектептин окуучулары
жана мугалимдери 
менен иштешуусу
Мектептин ар кандай 
ишин активдештируусу

Окуучулардын 
концерттик 
программасын 
даярдоосу 
Мектепке музыкалык 
инструменттерди 
даярдоосу, 
окуучуларды 
инструментте ойноого 
уйротуусу
Коомдук иштерге 
активдуу катышысы

Мектептин ар кандай 
мероприятиялык 
иштерине тикеден тике 
катышуусу
Окуучулардын 
музыкалык шыгын 
ойготуусу 
Мектептин Корком 
жетекчинин иш 
кагаздарын жургусуусу
Дубал гезиттерди 
чыгаруусу

Мектептин 
уюштуруучусуна отчёт 
беруусу, 
тапшырмаларын 
аткаруусу
Педагогикалык 
кенеште отчёт беруусу

Мектеп директору: Г. Шайыкова
Завхоз: С. Матисаев
Тааныштым: _______________

Чарба иштери боюнча директордун орун басарынын иши боюнча ишин баалоо 
                               индикатору



Индикаторлор               датасы               датасы
корсоткучто
р

балл корсоткучтор балл

Мектептин имаратынын жана 
мектеп эмеректеринин 
сакталышуусу
Мектептин короосунун жана 
класстардагы тазалуулугу
Мектептеги суу, отун жана 
жылуулук менен камсыз 
болушуусу
Мектептеги орт жана техникалык 
коопсуздугуусу
Мектептеги жабдуулар (мектеп 
эмеректери) менен камсыз 
кылуусу
Мектептин айланасын, короосун 
жашылдандырууга жана 
корктондурууго, мектепти 
сапаттуу ремонттон чыгарып, 
жаны окуу жылына даярдоо, 
техникалык кызматкерлердин 
ишин туура уюштурууга жана 
алардын иштерин козомолдоосу 
Мектеп мулкторун 
инвентаризациялоодон откоруусу
Комокчу чарбаны иштетууго, 
тапкан пайданы мектептин 
кызыкчылыгына жетекчилик 
менен макулдашуу менен 
камсыздоосу
Тех кызматкерлердин жайкы, 
кышкы иш режимин коюп беруусу
Мектептин мулку жоголсо же 
тонолсо туздон-туз жооп беруусу
Ашкананын азык-тулукторунун 
туура, так эрежеси менен 
сакталышуусу 

Иш кагаздарынын оз убагында 
толтурулушуусу
Мектептеги иш кагаздардын 
(журнал, буйруктар ж.б) 
жоголбошуусу

Мектеп дирктору: Г. Шайыкова
Тааныштым: ____________

Мектептин техникалык кызматкерлеринин ишин баалоо индикатору
Аты – жону ____________________________________________________



№ Иштин сапаттуулугунун 
индикатору

датасы      датасы

1 Жалпы тазалоо (тен уборка) 
ишин жургузуу

2 Имаратты жана айлана-чойрону 
талапка ылайык убагы менен 
тазалоо

3 Техникалык каражаттардын 
сакталышын камсыздоо.

4 Балдардын ден-соолугу учун 
сапаттуу тамак-аш менен 
камсыздоо жана таза суу, 
температура режимдерин 
сактоо. Идиш-аяк, кол сургу, 
майлыктарды таза кармоо

5 Мектепте жылуулук системасын
туура аткаруу, электр 
жабдыктарын туура колдонуу.  

6 Аткаруу тартиби (дисцип.) 
берилген тапшырманы жана 
заявкаларды оз учурунда 
аткаруу

7 Иш кагаздарын убагында туура 
жана так аткаруу 

8 Жыйынтыгы:

Мектеп директору: Г. Шайыкова
Завхоз: С. Матисаев

                       Тааныштым: ____________

2022-203-окуу жылында кызматкерлердин  бааланышы

Мугалимдин аты-жөнү Абдыразакова Асел Аттокуровна



кызматы Химия мугалими
Пед.стажысы 15
Жумалык жүктөмү 17
№ Педагогикалык,  административдик,  кенже  тейлөөчү  жана

окутуучу-көмөкчү персоналдын ишин баалоонун критерийлери
Тастыктоочу база

1 Мугалимдин  сабакка  даярдыгы,  материалды  өздөштүрө
билүүсү, теманын турмуш менен байланышы

Ар бир сабакка даяр,

2 Окутууда  технологиялык  каражаттарды  жана  куралдарды
пайдалануунун натыйжасы

3 Мугалимдин сабактагы педагогикалык чеберчилиги
4 Календарлык пландын толтурулушу
5 Журналдын  толтурулушу,  арткы  беттеринин  толтурулушу,

баанын  коюлушу, жоктолушу, тапшырманын жазылышы
6 Окуучунун билим сапаты
7 Ачык сааттарды өтүшү
8 Семинарга сабак өтүшү
9 Класстын китебинин,  дептеринин, күндөлүгүнүн ,  делолордун

абалы, 
10 кабинеттин абалы-өзгөрүүлөр
11 Окуучулардын окуу техникасы
12 Окуучулардын жазуу сабаттуулугу
13 Таблицаны билиши
14 Окуучуларын  мектептен сырткаркы деңгээлде окуу боюнча 

конкурс, олимпиадаларга,  чыгарышы
Спорттун түрлөрү боюнча жетишкендиктер

15 окуучулардын сабакка катышы, тазалыгы, тартиби
16 Кружоктордун иштеши,кандай жаңылыктарды киргизе алды.
17 Квалификациясын өркүндөтүшү
18 Коомдук иштерге активдүү катышы: субботник, чогулуш, ж.б
19 дежурлукту аткарышы
20 Мектепке  материалдык-техникалык  базаны  чыңдоодо  салым

кошушу 
21 Долбоор менен иштеши
22 Мектеп алдындагы лагерь
23 ЖРТ даярдоосу жана жыйынтык бериши
24 Предметтик  олимпиадага  даярдоосу  жана  байгелүү  орунга

жетиши
25 Окуучулардын   “Алтын тамга” аттестатына көрсөтүү 

Суранып кетиши, блютенге чыгышы

Кызматы
стажысы
жумалык жүктөмү




