
4.3. 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,жашылдандырылга
н

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 ке еши . Тогуз-Торо району Казарман ӊ
айылы.Кожалиев №26 көчөсү

1.Долбоордун аталышы: 
“Окуу ишмердүүлүгүн  жакшыртуу максатында  шарт түзүү”

2. Долбоордун болжолдуу наркы (ке ириӊ ) 
                    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 1 млн 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 
Маселеси:  
Долбоорду колдоп берүүгө жана каражат  алып берүүгө  сурам
Долбоордун суммасы, сом (сан жана жазуу түрүндө):  
400 000 (төрт  жүз миң) сом
Көйгөй:
 “Окуу ишмердүүлүгүн  жакшыртуу максатында  шарт түзүү”долбоорунун   алкагында  
   №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим беруучу орто мектебине   :  
 №1 Корпустун ичинде заманбап жасалга менен жабдылган технология кабинети жана 
китепкана , күрөш залы, АЧД кабинети жайгашкандыктан чатырдын эскилиги жетип, 
суу кирип  кабинеттер бузулуу абалында турат.
 Мугалимдердин ишмердүүлүгү үчүн жана окуучулардын билим сапатынын өсүшүнө  , 



китепке спортко, аскерге даярдык көрүүдө жабдыктардын эскирүү жана жараксыз абалга
келиши күтүлүүдө.
Долбоордун максаты: 
 “Окуу ишмердүүлүгүн  жакшыртуу максатында  шарт түзүүдө  корпустун чатырын 
жаңылоо менен имаратты жана имарат ичиндеги кабинет, эмеректерди сактап калуу;



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто
мектебинин  от жагуучу жайынын электр мешин 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 ке еши . Тогуз-Торо району Казарман ӊ
айылы.Кожалиев №26 көчөсү
1.Долбоордун аталышы: 

Мектептин жылуулугун камсыз кылуу жана тобокелчиликтин алдын 
алуу

2. Долбоордун болжолдуу наркы (ке ириӊ ) 
                    500 000    (беш жүз миң) сом
1-этаж  ,  2-этаж-  1170,24
Спорт зал ичи жалпы аянты  -365,41 м2

Жалпы ички аянты -1535,65

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

Маселеси:  
Долбоорду колдоп берүүгө жана каражат  алып берүүгө  сурам
Долбоордун суммасы, сом (сан жана жазуу түрүндө): 
650 000 (алты жүз элүү  миң)    сом

Көйгөй:
Мектептин жылуулугун камсыз кылуу жана тобокелчиликтин алдын 
алуу  долбоорунун   алкагында   №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы   
билим беруучу орто мектебине   :  

 От жагуучу жайдын электр мешинин насостору, кыймылдаткычтары, жел 
соруучу  кыймылдаткычы менен жараксыз абалга келгендиктен  быйыл  
улам ремонттоп, кыймылдаткыч сатып алуу, түйдүрүү чыгымдарына 
байланыштуу кыйынчылык менен кышты өткөрдүк

 Жылытуу системасынын  жарылуу, мектептин муздап калуу тобокелчилиги, 
окуу процессине залалын тийгизүү  көйгөйүндө турат
Долбоордун максаты: 

 От жагуучу жайындагы электр мешин заманбап от жагуучу мешке 
алмаштыруу  менен мектептин жылытуу системасынын  жарылуусун, 
мектептин муздап калуу тобокелчилигин  алдын алып, окуу процессине 
залакасын тийгизбөө, кызматкерлердин иштөөсүнө шарт түзүү жана 
окуучулардын саламаттыгын сактоо менен окуучулардын окуусуна  
ыңгайлаштырылган шарт түзүү.



    



№ 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
    Жалпы сумма 372 000

2020-2021-
телевизор даана 1 12 000 Ата-энелер-Ибраева классы
китепканага компьютер, принтер камсыздоо даана 1 83 000 КР Билим берүү жана илим 



окуу жылы министрлиги
Орус тил кабинетин  форекс менен жабдуу 50 000 Абдылдаева -демөөрчү
кыргыз тил кабинетин  жабдуу 80 000 Токтоназаров-демөөрчү
Айланага туя дарагын өстүрүү даана 10 8000 мугалимдер

     Жалпы сумма 233 000
2021-2022-
окуу жылы

 Мугалимдеринин жана жетектөөчү 
кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу

Саны/% 20/50% 10 000 Жеке каражат

№4 башталгыч кабинет шкаф даана 1 20 000 Сатыбалдиев -демөөрчү
“Бир окуучуга бир дарак” акциясына-бак, дарак даана 400 20 000 демөөрчүлөр

     Жалпы   сумма 50 000
2022-2023-
окуу жылы

От жагуучу меш, ситемага кошумчалоо менен 
жаңылоо

650 000 “Казарман” фонду

эски корпустун чатырын жаңылоо 600 000 “Казарман” фонду
Мугалимдеринин жана жетектөөчү 
кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу 
30 педагог -80%

Саны/% 23/62% 18*1250
18750 жеке к-т

3 педагог -респ.бюджет
20 педагог-жеке каражат

Жалпы   сумма ноябрь айына чейин 1млн 268750сом

                                                   

                                                            Мектеп   директору:   Г.Шайыкова



№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 жабдылганын айтып, мектептеги жаны жабдылган каналарга да токтолуп:  технология 
канасы 150 миң сомго жасалгаланып, кыргыз тили жана адабияты канасы 80 миң сомго заманбап жасалга менен 
жабдылган жана 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 коюулуп,  10 комуз,      
1 кыяк жана 70 миң сомго  «Ямаха»  аппараты алынган. «Ага-Хан»  фондусу тарабынан  актовый зал  жалпы 240 миң 
сомго  жасалгаланды.                                                                                                            
        

























 






