
 

             

 

Жалал-Абад областындагы жалпы  билим берүү мектептерине 2020-2021- окуу жылына карата керектелүүчү жетишпеген 

педагогикалык кадрлар боюнча маалымат 

 

№ Мектептин  аталышы Предмет, окуу  тили 

(кыргыз, орус 

тилинде) 

Канча  

мугалим  

талап  

кылынат, 

сааты   

Жаш  адиске  көрсөтүлө  

турган  жардамдар(убакт.  

үй,жер  үлүшү, үстөк 

акча,көмүр, отун, 

коммуналдык  төлөө ж.б) 

Борбордон 

алыстыгы  

км. 

Окуу жайга 

жөнөтүлгөн 

өтүнмө  

( заявка) 

 Аксы району      

1 Ж.Мавлянов ат.Кербен лицей 

мектеби 

Башталгыч класс 16с.1муг  Үстөк пул, комуналдык  чыгым 0км  

2 Ж.Бөкөнбаев ат.о.ж.б.б.м. Башталгыч класс 32 с.2муг үстөк  пул, комуналдык  чыгым 0км  

3 С.Жоробаев 

ат.о.ж.б.б.м. 

Орус тили 18с. 1муг 

 

 

үстөк  пул, комуналдык  чыгым 25 км  

4 А.Сулайманкулов ат.о.ж.б.б.м Дене тарбия 

Башт.кл 

18 с.1муг 

16с.1муг 

үстөк  пул, комуналдык  чыгым 20 км 

20 км 

 

 ОГПИ 

5 Б.Айтматов ат.ж.б.б.б Физика 

Англис тили 

10с. 1муг 

18с. 1 муг 

Үй, үстөк  пул, комуналдык  

чыгым 

25 км  

6 К.Кулназаров ат.о.ж.б.б.м. физика 12с. 1 муг Үй, үстөк  пул, комуналдык  

чыгым  

60км  

7 К.Сапаралиев ат.о.ж.б.б.м Математика 

Орус тили 

18с.1муг 

17с.1муг 

Үй, үстөк  пул, комуналдык  

чыгым 

80км  

8 К.Кенжебаев ат.о.ж.б.бм Физика 

Орус тили 

14с.1муг 

18с.1муг 

Үй, үстөк  пул, комуналдык  

чыгым 

60км  

9 Н.Мешков ат.о.ж.б.б.м Башталгыч орус класс 

Кыргыз тили,адаб 

16с.1муг 

18с.1муг 

Үй, үстөк  пул, комуналдык  

чыгым 

60км  

10 О.Көчкөнов Орус тили 18с. 1муг Үй, үстөк  пул, комуналдык  

чыгым 

75 км   

11 Т.Тыныбеков ат.о.ж.б.б.м география 18с.1 муг Үй, үстөк  пул, комуналдык  60км.  



чыгым 

12 О.Ташкулов ат.о.ж.б.б.м информатика 9с.1 муг Үй, үстөк  пул, комуналдык  

чыгым  

65 км  

13 Н.Рыскулов ат.н.ж.б.б.м Орус тили 16.с1муг Үй, үстөк  пул, комуналдык  

чыгым 

70км  

14 М.Барпиев ат.о.ж.б.б.м математика 18с.1муг Үй, үстөк  пул, комуналдык  

чыгым 

50км  

15 С.Айтиев ат.о.ж.б.б.м. физика 17.с.1 муг Үй, үстөк  пул, комуналдык  

чыгым 

45 км  

16 Нүзүп Бий ат.о.ж.б.б.м. Англис тили 16с. 1муг Үй, үстөк  пул, комуналдык  

чыгым 

60 км  

17 Ж.Султанов ат.о.ж.б.б.м математика 16с.1муг Үй, үстөк  пул, комуналдык  

чыгым 

 

25  

 

 

 км.И.Арабаев 

ат.КМУ 

18 Мамай н.ж.б.б.м информатика 10с.1муг Үй, үстөк  пул, комуналдык  

чыгым 

15 км.  И.Арабаев 

ат.КМУ 

19 А.Жаныбеков ат.о.ж.б.б.м тарых 16с.1муг  үстөк  пул, комуналдык  чыгым 40км  И.Арабаев 

ат.КМУ 

20 Ж.Орозалиев ат.н.ж.б.б.м. химия 8с.1муг Үй, үстөк  пул, комуналдык  

чыгым 

80 км.  И.Арабаев 

ат.КМУ 

21 А.Осмонбеков ат.о.ж.б.б.м. Орус тили 

химия 

36с.2муг 

18с.1муг 

Үй, үстөк  пул, комуналдык  

чыгым 

80 км 

 

КУУ 

Ж.Баласагын 

22 М.Шатманов ат.о.ж.б.б.м Дене тарбия 18 с.1муг. Үй, үстөк  пул, комуналдык  

чыгым 

14км  

 Бардыгы:  30-мугалим    

       

 Ала-Бука району      

1 №1 Т.Балтагулов а.ж.о. 

б.б.мектеби 

башталгыч класс(кырг) 

 

1/ 20с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

0 км ЖАМУ 

2 №1 Т.Балтагулов  

а.ж.о. б.б.мектеби 

Математика(орус) 1/ 24 с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

0 км  

3 №1 Т.Балтагулов  орус тили жана 1/ 24 с Убактылуу үй менен камсыз 0 км  



а.ж.о. б.б.мектеби адабияты(орус) кылат 

4 №2 А.Тураббаев а.о.мектеби Башталгыч класс(орус) 1/ 17с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

3 км  

5 №3 Н.Орозалиев 

а.ж.о.б.б.мектеби 

тарых(орус) 1/ 14с1 Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

1 км  

6 №3 Н.Орозалиев 

а.ж.о.б.б.мектеби 

дене тарбия(орус) 1/ 14с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

1 км  

7 №3 Н.Орозалиев 

а.ж.о.б.б.мектеби 

башталгыч класс(орус) 1/ 14с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

1 км  

8 №4 А.Акпаралиев а.ж.о.б.б. 

мектеби 

башталгыч класс(орус) 2/ 36 с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

2 км  

9 №4 А.Акпаралиев а.ж.о.б.б. 

мектеби 

химия(орус) 1/ 18с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

2 км  

10 №4 А.Акпаралиев а.ж.о.б.б. 

мектеби 

тарых(орус) 1/ 18с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

2 км  

11 №4 А.Акпаралиев а.ж.о.б.б. 

мектеби 

математика(орус) 1/ 18с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

2 км  

12 №4 А.Акпаралиев а.ж.о.б.б. 

мектеби 

дене тарбия(орус) 1/ 18с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

2 км  

13 №13 Д.Осмоналиев 

а.ж.о.б.б.мектеби 

башталгыч класс(кырг) 1/ 17с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

 5 км,  К-ӨУ 

14 №11 Р.Кулуев 

а.ж.о.б.б.мектеби 

башталгыч класс(кырг) 1/ 16с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

 7 км  ЖАМУ 

15 №11 Р.Кулуев 

а.ж.о.б.б.мектеби 

орус тили жана 

адабияты(кырг) 

1/ 16с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

 7 км   

16 №46 Багы-Шамал 

ж.о.б.б.мектеби 

чет тили(кырг,өзбек) 1/ 18с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

25 км ЖАМУ 

17 №35 Сафед-Булон гимназия 

мектеби 

кыргыз тили жана 

адабияты(кырг,өзбек) 

1/ 18с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

16 км,   ЖАМУ 

18 №14 Н.Жайлообаев а.ж.о.б.б. 

мектеби 

чет тили(кырг) 1/ 26с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

12 км  

19 №14 Н.Жайлообаев а.ж.о.б.б. 

мектеби 

орус тили жана 

адабияты(кырг) 

1/ 24с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

12 км  



20  №18 Ж.Бешимов а.о.м. Орус тили жана 

адабияты(кырг) 

1/ 18с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

15 км  

21 №10 А.Юсубалиев а.ж.о.б.б. 

мектеби 

Чет тили(кырг,өзбек) 1/ 16с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

14 км  

22 Ынтымак б.м. Башталгыч класс(кырг) 1/ 20с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

14 км  

23 №33 Кош-Болот ж.б.б.мектеби Орус тили жана 

адабияты(кырг) 

2/ 32с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

40 км  

24 №33 Кош-Болот ж.б.б.мектеби Чет тили(кырг) 1/23с Убактылуу үй , көмүр-отун 

менен камсыз кылат 

40 км,  ЖАМУ 

25 №33 Кош-Болот ж.б.б.мектеби физика(кырг) 1/ 9с Убактылуу үй , көмүр-отун 

менен камсыз кылат 

40 км К-ӨУ 

26  №25 М.Турсунбеков а.ж.о.б.б. 

мектеби 

математика(кырг) 1/ 29с Убактылуу үй , көмүр-отун 

менен камсыз кылат, 

60 км  

27 №25 М.Турсунбеков а.ж.о.б.б. 

мектеби 

Чет тили(кырг) 1/ 24с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

60 км  

28 №39 Айры-Там гимназия 

мектеби 

информатика(кырг) 1/ 16с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

35 км,   КМПУ 

И.Арабаев           

29 №7 Н.Бекменбетов 

а.ж.о.б.б.мектеби 

Башталгыч класс(кырг) 1/ 17с Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

12 км,  ОГПИ 

30 №21 Совет ж.о.б.б.мектеби Чет тили(кырг) 1/ 26с Убактылуу үй , көмүр-отун 

менен камсыз кылат 

З8 км  

31 Кара-Үңкүр ж.о.б.б. мектеби Орус тили жана 

адабияты(кырг) 

1/ 26с Убактылуу үй , көмүр-отун 

менен камсыз кылат. 

40 км  

 Бардыгы:  33-мугалим    

       

 Ноокен      

1 №2  С.Ногоева  а.о.м Химия, физика, 

география,тарых, башт. 

класс (орус  тилинде) 

5 / 120  саат  Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

5  км ЖАМУ 

2 №3  Р.Алибаев  а.о.м Химия  (өзбек  

тилинде) 

1    /     20 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

3 км ЖАГУ 



3 №10  К.Абдразаков  а.о.м Математика, башт. 

класс  (орус  тилинде) 

2    /     40   Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

15км  

4 №11  Э.Алиев  а.о.м Информатика  (кыргыз  

тилинде) 

1   /       20 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

20 км  

5 №12 Ж.Султанов  а.о.м Химия  (кыргыз  

тилинде) 

1     /      20 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

20 км ЖАМУ 

6 №14  Губкин  а.о.м Башт. класс, 

математика  (орус  

тилинде) 

2     /      40 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым  

30 км  

7 №15  Беки  уулу  Семетей   

а.о.м 

Кыргыз  тил, орус  тил , 

математика  (кыргыз  

тили) 

3     /      60 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

30 км ЖАМУ, 

Ж.Баласагын 

КУУ 

8 №16  Ж.Турусбеков  а.о.м Дене-тарбия орус тили  

(кыргыз  тилинде) 

2    /       60 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

26 км  

9 №17  “Кыла”  о.м Математика, тарых, 

орус  тил  (кыргы  

тилинде) 

3     /        60 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

30 км  

10 №18  М.Молдалиев  а.о.м Химия  (кыргыз  

тилинде) 

1     /        20 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

8 км ЖАМУ 

11 №20  Матмуса  а.о.м Физика  (кыргыз  

тилинде) 

1       /      20 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

63 км  

12 №22БАбдырахманов  а.о.м Физика, музыка, 

математика, география, 

орус  тил, химия 

(кыргыз  тилинде) 

6     /         

120 

Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым  

10 км ЖАМУ 

13 №24  Ө.Каипов  а.о.м Кыргыз тил, орус  тил, 

математика, физика  

(кыргыз  тилинде) 

4        /      80 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

50 км  

14 №28  Ч.Айтматов а.о.м Дене  тарбия, орус  тил  

(орус  тилинде) 

2       /       40 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

25 км  

15 №30  Б.Дамашев  а.о.м Физика , англис  тили 

(кыргыз  тилинде) 

2      /         40 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

6 км ЖАМУ 

 



16 №33  Д.Садырбаев  а.о.м Орус  тил  (кыргыз  

тилинде) 

1       /       20 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

60 км  

17 №35  Ш.Сүйөркулов  а.о.м Физика (кыргыз  

тилинде) 

1    /          20 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

10 км  

18 №37  Токтоболот  а.о.м Тарых, география, орус 

тил  ( кыргыз  тилинде) 

3   /           60 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

40 км  

19 №39  Зайнидинов  а.о.м Химия  (өзбек  

тилинде) 

1    /          20 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

65 км  

20 №40  Токтогул  а.о.м Орус  тил , башт. класс 

(кыргыз  тилинде) 

2         /       

40 

Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

70 км ЖАМУ 

21 №42  Э.Давлетов  а.о.м Биология (кыргыз  

тилинде) 

1   /            20 Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

13 км ЖАМУ 

22 №45 “Беш-Жыгач” н.м Дене  тарбия,  химия, 

биология  (кыргыз  

тилинде) 

3  / -60                                                                         Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

2 км  

23 №46 Э.Төлөмурзаев  а.о.м География      (кыргыз  

тилинде) 

1 /  40               Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

45 км  

24 №47 А.Ташиев  а.о.м Кыргыз тил  (кыргыз  

тилинде) 

1  /15     20          Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

48 км  

 Бардыгы:  50-мугалим    

       

 Базар-Коргон району      

1 №1 Макаренко а.г.м. орус тили жана 

адабияты  

чет тили 

башт.класс 

физика 

 тарых 

1 (18 саат) 

 

1 (18 саат) --

- 

2 (36 саат) 

1 (18 саат) 

Үй, үстөк пул, коммуналдык 

чыгым 

-  

 

ЖАМУ 



математика 

информатика  

(орус тилинде) 

1 (18 саат) 

1 (20 саат) 

1 (16 саат) 

2 №30 Ө.Атабекова а.г.м.  биология  

(кыргыз тилинде) 

1 (18 саат)  Үй, үстөк пул, коммуналдык 

чыгым 

- ЖАМУ 

3 №3 Бабур а.г.м. география 

химия 

орус тили жана 

адабияты 

(өзбек тилинде) 

1(18 саат) 

1 (16 саат) 

1(18 саат) 

 

Үй, үстөк пул, коммуналдык 

чыгым 

- ЖАМУ 

ЖАМУ 

ЖАМУ 

4 №25 К.Артыкалиев а.о.м. химия  

(кыргыз тилинде) 

1(16 саат) Үй, үстөк пул, коммуналдык 

чыгым 

10 км ЖАМУ 

5 №16 К.Рахманов  башт.класс (кыргыз- 

өзбек тилинде) 

1(16 саат) Үй, үстөк пул, коммуналдык 

чыгым 

36 км ЖАМУ  

6 № 52 ген. К.Бакиев а.о.м.  биология  

(кыргыз тилинде) 

1 (18 саат) Үй, үстөк пул, коммуналдык 

чыгым 

11 км ОшМУ 

7  №31 А.Абдырахманов а.о.м.  башт.класс (кыргыз 

тилинде) 

1 (18 саат) Үй, үстөк пул, коммуналдык 

чыгым 

7 км ЖАМУ 

8 №24 С.Нурдавлетов а.о.м.  башт.класс (кыргыз 

тилинде) 

1 (18 саат) Үй, үстөк пул, коммуналдык 

чыгым 

7 км ЖАМУ 

9 №5 Токтогул а.г.м. орус тили 

кыргыз тили 

физика 

(кыргыз тилинде) 

2 (36 саат) 

1 (18 саат) 

1 (18 саат) 

Үй, үстөк пул, коммуналдык 

чыгым 

9 км ОМПИ 

ЖАМУ 

ЖАМУ 

- 



10 №34 Ю.Исламов а.о.м.  башт.класс  

(өзбек тилинде) 

1 (16 саат) Үй, үстөк пул, коммуналдык 

чыгым 

50 км ЖАМУ 

11 №10 М.В.Фрунзе а.о.м.  башт.класс (кыргыз- 

өзбек тилинде) 

1(16 саат) Үй, үстөк пул, коммуналдык 

чыгым 

15 км ЖАМУ 

12 №45 А.Тарыхчиев а.о.м. орус тили жана 

адабияты 

(кыргыз тилинде) 

1 (20 саат) Үй, үстөк пул, коммуналдык 

чыгым 

28 км  

13 №43 Улукбек а.о.м. математика 

физика 

(өзбек тилинде)   

1 (18 саат) 

1 (12 саат) 

Үй, үстөк пул, коммуналдык 

чыгым 

25 км  

14 №13 Б.Анаркулов а.о.м. информатика 

орус тили 

башт.класс 

дене тарбия 

(кыргыз тилинде) 

1 (14 саат) 

1 (18 саат) 

2 (34 саат) 

1 (18 саат) 

Үй, үстөк пул, коммуналдык 

чыгым 

12 км  

15 К.Салбанов математика 

физика 

(кыргыз тилинде) 

1(18 с аат) 

1 (14 саат) 

Үй, үстөк пул, коммуналдык 

чыгым 

35 км  

16 №29 А.Монокбаев а.о.м. Химия (кыргыз- өзбек 

тилинде) 

1(18 саат) Үй, үстөк пул, коммуналдык 

чыгым 

55 км  

 Бардыгы:  34-мугалим    

 Сузак району      

1 №15 М.Юсупов а.о.м Орус  тил , (орус) 18с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

2-км. ЖАГУ 



18с-1-муг 2-км 

 №15 М.Юсупов а.о.м Тарых(орус) 18с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

2-км.  

 №15 М.Юсупов а.о.м География(өзбек) 18с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

2-км.  

 №15 М.Юсупов а.о.м Географ(орус) 18с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

2-км.  

 №15 М.Юсупов а.о.м Башт.класс(орус) 36с-2муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

2-км  

2 №110 К.Осмонов а.о.м Матем.(кырг) 20с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

40-км  

3 №96 М.Торомаматов а.н м. Англ.тил(орус) 18с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

15-км  

 №96 М.Торомаматов а.н м. Тарых. (орус) 18с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

15-км  

4 №59 Кара-Булак а.о.м Орус.тил 21с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

63-км  

5 №9 И.Мичурин а.о.м матем(орус) 16с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

35-км  

  физика(орус) 14с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

35-км  

  геогр(орус) 12с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

35-км  

  тарых(орус) 24с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

35-км  

  инфор(орус) 17с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

35-км  

  Башт.класс(орус) 72с-4муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

35-км  

6 №70 Ж.Омуралиев а.о.м геогр 9с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

48-км  

  Башт.кл 16с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

48-км  



7 №98 С.Атабекова.о.м Геогр(өзбек) 16с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

12-км  

8 №52 Т.Арзыкулова а.н м. Башт кл(орус) 36с-2муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

35-км ЖАГУ 

  Орус.т.адаб(орус) 21с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

35-км  

9 №17 О.Тажибаев а.н м. Дене.тарб. 16с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

65-км  

10 №26 Хамзаа.о.м Англ.тил 18с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

4-км  

11 №13 А.Базарова.о.м Музыка(кырг) 16с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

18-км  

12 №27 Ю.Гагарин а.н м. Физика(орус) 18с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

20-км  

  матем(орус) 17с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

20-км  

13 №51 С.Жээнбеков а.о.м Физика(орус) 16с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

24-км  

  матем(орус) 17с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

24-км  

14 №82 Б.Камбарова.о.м Химиям (кыргыз) 18с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

55-км  

  матем(кырг) 18с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

55-км  

15 №38 Д.Жунусов а.о.м Башт кл(кырг) 17с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

16-км ЖАМУ 

16 №90 Манас а.н м. Физика(кырг) 18с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

500-метр  

  матем(кырг) 17с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

500-м  

  геогр(кырг) 18с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

500-метр  

  Кырг .тил(кырг) 17с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 500-м  



кылат 

17 №2 Дом Ата а.о.м геогр 16с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

2-км  

18 №45 А.Осмонов а.н м. Орус т.адаб(кырг) 16с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

52-км  

19 №46 Б.Шамшиев а.н м. Башт.кл(кырг) 18с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

12-км  

  Анг.т(кырг) 18с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

12-км  

20 №91 Т.Идирисова.н м. физик(кырг) 16с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

15-км ЖАМУ 

  химия(кырг) 12с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

15-км  

  музыка(кырг) 6с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

15-км  

  Дене тарб(кырг) 18с-1муг Убактылуу үй менен камсыз 

кылат 

15-км  

21 №102 М.Сарыков а.о.м Химия(кырг) 18с-1муг  62-км ЖАМУ 

22 №41 Кубатбеков  а.о.м Химия(кырг) 16с-1муг  62-км ЖАМУ 

  Физика (кырг) 18с-1муг  62-км ЖАМУ 

 Бардыгы:  52-мугалим. Эскертүү:Сузак р-гы а/ө 
башчылары билим берүү 
мыйзамынын 32-беренесине 
ылайык жардам көрсөтүшөт. 

  

 Токтогул району      

1 №1 Токтогул География 1               18 

саат 

Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

500 м  

2 

 

№28 Ормонбеков Орус тили, адабияты 1               18 

саат 

Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

500 м  

Дене тарбия 1              20 

саат 

Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

500 м  



3 №9 Умаров Химия 1               18 

саат 

Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

3 км  

4 № 10 Казатов Физика 1               18 

саат 

Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

3 км  

5 №11 Тешебаев Математика 1               20 

саат 

Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым  

5 км  

6 №16 Нурманбетов Англис тили 1               18 

саат 

Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

45 км  

7 №17 Жаманкулов Орус тили, адабияты 1               18 

саат 

Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

65 км  

8 №21 Алымбеков Англис тили 1               18 

саат 

Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

45 км  

9 №23 Назакеева Орус тили, адабияты 1               18 

саат 

Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

45 км  

10 №31 Чодошов Музыка 1               22 

саат 

Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

75 км  

11 №36  Ибраимов Англис тили 1               22 

саат 

Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым  

75 км  

12 №39 Жунусалиев 

 

Англис тили 1               20 

саат 

Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

72 км  

Математика 1               18 

саат 

Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

72 км  

 Бардыгы:  14-мугалим     

       

 Тогуз-Торо району      

 №1 Тоту Мойдунов ат.Макмал башталгыч класс 32 с., 2 муг Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

0  

 №2 Асан Абдраимов Башталгыч класс 30 с., 2 муг Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

0  

 №8 М.Абдыжапаров Музыка  3 с., 1 муг Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

25 км  

 №8 М.Абдыжапаров Сүрѳт, кол эмгек 6 с., 1 муг Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

25 км  



 №11 Саймалуу-Таш Сүрѳт, кол эмгек 6 с., 1 муг Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

35 км  

 №12 Ыдырыс Кадыркулов Математика  14с., 1 муг Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

50 км  

 №12 Ыдырыс Кадыркулов Орус тили 13с., 1 муг Үй, үстөк  пул,комуналдык  

чыгым 

50 км  

 Бардыгы:  9-мугалим    

       

 Чаткал району      

1 Кайың-Суу а.о.м  музыка 

көркөм өнөр 

(кыргыз тилинде) 

7 с. 1 муг 

3с. 1 муг 

Убактылуу квартира, 

коммуналдык  чыгым 

4 км ЖАГУ 

2 С.Байдөөлөтов а.о.м Музыка 

(кыргыз тилинде) 

14с. 1 муг Убактылуу квартира, 

коммуналдык  чыгым 

0 км  

3 С.Мырзалиев а.о.м  англис тил 

математика 

орус тил 

(кыргыз тилинде) 

18с. 1 муг 

16с. 1 муг 

10с. 1 муг 

Убактылуу квартира, 

коммуналдык  чыгым 

28 км  

4 В.И.Ленин а.жатак- мектеби Физика 

(орус тилинде) 

12с. 1 муг Убактылуу квартира, 

коммуналдык  чыгым 

170км  

 Бардыгы:   7 мугалим    

 Жалал-Абад шаары     

 №1  М.Бабкин а.м.г  Математика  (орус 

тилинде) 

2                   

20 

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

500м  

  Орус тили  (орус 

тилинде) 

4                   

20 

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

 2 ЖАГУ 

  Информатика (орус 

тилинде) 

2                   

20 

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Дене тарбия(орус 

тилинде) 

1                   

20 

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Физика (орус тилинде) 1                   

20 

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  



  Черчение (орус 

тилинде) 

1                   

20 

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

 №2   К.Закиров а. о.м. Физика (орус тилинде) 1                   

18               

 үстөк акча, коммуналдык 

төлөм 

1 км  

  Физика(өзбек тилинде) 1                   

18 

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Химия(орус тилинде 1                    

20 

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

 ЖАМУ 

  Химия(өзбек тилинде) 1                    

18 

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  География(орус 

тилинде  

1                    

20 

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Музыка(орус тилинде) 1                    

18 

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Математика(орус 

тилинде) 

1                    

20 

 үстөк акча, коммуналдык 

төлөм 

  

 № 3  Ж.Бакиев  а.о.м Орус тили(орус 

тилинде) 

2                    

36 

 үстөк акча, коммуналдык 

төлөм 

2км ЖАМУ  

  Тарых  (орус тилинде) 1                    

24 

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  География  (орус 

тилинде) 

1                    

20 

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Дене тарбия  (орус 

тилинде) 

1                    

20                          

 үстөк акча, коммуналдык 

төлөм 

  

  математика (орус 

тилинде) 

1                    

20 

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  информатика (орус 

тилинде) 

2                    

40 

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Кыргыз тили (орус 

тилинде) 

1                    

16 

үстөк акча, коммуналдык төлөм  ЖАМУ 

 № 4 мектеп гимназия Тарых  (орус тилинде) 1                    

20                   

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

1 км  

  Химия, биология (орус 1                    убакт. үй, үстөк акча,   



тилинде) 20                   коммуналдык төлөм 

  Математика (орус 

тилинде) 

1                    

28                    

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Информатика кыргыз 

тилинде 

1                    

20                  

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Башталгыч класс (орус 

тилинде) 

2                    

19                

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Дене тарбия 

(ор,кыргтилинде) 

1                    

24           

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Кыргыз тил.ад(кыргыз 

тилинде) 

1                    

20              

 үстөк акча, коммуналдык 

төлөм 

 ЖАМУ 

 №5 Б.Осмонов  а.м.г Математика (орус 

тилинде) 

2                    

20                

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

3км ЖАМУ 

  Орус тил (орус 

тилинде) 

2                    

20                

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Физика (орус тилинде)  1                   

20                

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  География  (орус 

тилинде) 

1                    

20               

үстөк акча, коммуналдык төлөм   

  Башталг.  класс (орус 

тилинде) 

4                    

20             

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

 № 7 А.Усман  а.о.м. география  (орус 

тилинде) 

1                    

18            

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

1 км  

  биология  (орус 

тилинде) 

1                    

18            

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  дене тарбия  (орус, 

тилинде) 

1                    

28          

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  математика  (орус 

тилинде) 

1                    

28             

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Башталг. класс  (орус 

тилинде) 

2                    

32                

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

 №9 Р.Санатбаев  а.м.г Математика (орус 

тилинде) 

1                    

18          

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

5км  



  Орус тил (орус 

тилинде) 

1                    

18           

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  биология  (орус 

тилинде) 

1                    

18           

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Информатика орус 

тилинде 

1                    

18           

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Башталг.  класс (орус 

тилинде) 

1                    

16            

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Тарых  (орус тилинде) 1                    

18           

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

 №13 Р.Азимов а.о.м 

 

Информатика  ( орус 

тилинде) 

1                    

28            

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

7км  

 № 14 С.Давлетов а.м.л. Башталг. класс (орус 

тилинде) 

1                    

22           

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

3км  

  Математика (орус 

тилинде) 

2                    

40          

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Орус тил (орус 

тилинде) 

2                    

36           

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  География (орус 

тилинде) 

1                    

22        

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Музыка (орус тилинде) 1                    

16        

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Технология (орус 

тилинде) 

1                    

16        

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

 № 16 Э.Арапбаев а.о.м орус тили (кыргыз 

тилинде) 

1                    

18                 

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

12км  

  тарых(кыргыз тилинде) 1                    

16             

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

 № 17 орто мектеп Математика (кыргы 

тилинде) 

 

1                    

20               

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Баштал. класс (кыргыз 2                    убакт. үй, үстөк акча,  ЖАМУ  



тилинде) 18            коммуналдык төлөм 

 №18 “Манас-1000”о.м. Дене тарбия ( кыргыз 

тилинде) 

1                    

18             

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

12км  

 №19 И.Сатыбаев а.о.м. Англис тили( кыргыз 

тилинде) 

1                    

18             

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

5км ЖАМУ 

  Орус тили ( кыргыз 

тилинде) 

1                    

18             

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  Дене тарбия ( кыргыз 

тилинде) 

1                    

18             

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

  География  ( кыргыз 

тилинде) 

1                    

18             

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

 №22 жалпы негизги билим 

берүүчү мектеби 

Башталг.класс ( орус 

тилинде) 

1                    

17          

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

1км  

  Химия ( кыргыз 

тилинде) 

1                      

8             

убакт. үй, үстөк акча, 

коммуналдык төлөм 

  

 Бардыгы:  88 мугалим    

       

 Кок-Жаңгак шаары     

1 №1 М.В.Фрунзе 

ат.о/м 

Математика, 

Башталгыч класс, 

Химия, 

Русский язык, литература, 

англис тили, 

История,  

Музыка и труд обучение(орус) 

20 саат-

2муг. 

20 саат-2 

муг. 

10 саат-1 

муг. 

20 саат-1 

муг. 

 

20 саат-1 

муг. 

20 саат-1 

муг. 

15 саат-1 

муг. 

коммуналдык төлөм 1-км ЖАМУ 



2 №2 А.С.Макаренко 

ат.м/г 

Математика, 

Физика, 

Башталгыч класс(кыргыз) 

32 саат-1 

муг. 

15 саат-1 

муг. 

15 саат-1 

муг. 

коммуналдык төлөм   

3 №6 

М.В.Ломоносов 

ат.о/м  

Кыргыз тили, 

Музыка(кыргыз) 

17 саат-1 

муг. 

4 саат 

коммуналдык төлөм   

 Бардыгы:  13 мугалим    

       

 Кара-Кол шаары      

 №3 Фрунзе 

атындагы 

Башталгыч класс(орус) 4 коммуналдык төлөм 1 км ЖАМУ 

  Орус тили(орус) 1 коммуналдык төлөм   

  математика(орус) 2 коммуналдык төлөм   

  музыка(орус) 1 коммуналдык төлөм   

  труд(орус) 1 коммуналдык төлөм   

  тарых(орус) 1 коммуналдык төлөм   

 Бардыгы:  10-мугалим    

       

 Майлуу-Суу шаары     

1 Ч.Айтматов  

атындагы  №1  

жалпы  билим  

берүүчү орто   

мектеби 

Математика,  

Музыка 

Информатика   

(орус тилинде) 

 32 с. 2 муг 

6 с.  1 муг. 

16 с. 1 муг 

 

 

комуналдык  чыгым 

 

1,5 км 

ЖАГУ 

2 №2 жалпы билим  

берүү орто  

мектеби 

Дене тарбия 

Математика 

Англис тили  (орус тилинде) 

18 с. 1муг. 

18 с. 1муг. 

    30с-  2 муг 

 

комуналдык  чыгым 

  

1,5 км 

 

3 Ю.А.Гагагин  

атындагы  

Англис тили 

Химия 

25 с. 1 муг 

20 с. 1 муг 

 

комуналдык  чыгым 

 

900 м 

 



инновациялык 

гимназия - мектеби 

Математика  

Башталгыч класстар  (орус 

тилинде) 

20 с.  1муг. 

  34 с. 2 муг. 

4 №5 жалпы билим  

берүү орто  

мектеби 

Кыргыз тили 

Физика  

Химия 

Дене тарбия 

 (кыргыз тилинде) 

20 с. 1 муг. 

24 с.  1 муг. 

20 с. 1 муг. 

24 с.  1 муг. 

 

комуналдык  чыгым  

3 км 

 

5 №7 жалпы билим  

берүү о.м. 

Математика (кыргыз тилинде) 24с. 1 муг. 

 

комуналдык  чыгым 9 км  

 Бардыгы:  18 мугалим    

       

 Таш-Комур 

шаары 

     

1 №1 Н.Островский 

ат. о.м. 

Химия, Орус класстар үчүн 

дене тарбия 

18 с, 1 муг 

20 с, 1 муг 

Жардам жок 700м ЖАГУ 

2 №2 К.Осмонкулов 

ат.о.м. 

Кырг. тили, 

Математика(кыргыз) 

24 с,1муг 

20 с, 1муг 

Жардам жок 30км  

3 №3 Тоголок 

Молдо ат.о.м. 

Орус тили (кыргыз) 20 с, 1муг Жардам жок 7км  

4 №4 Токтогул 

ат.о.м. 

Орус тили(кыргыз) 18 с,1муг Жардам жок 1,5км  

5 №5 В.И.Ленин 

ат.о.м. 

Дене тарбия(кыргыз) 22с,1муг Жардам жок 5км  

6 №6 Т.Уметалиев 

ат.о.м.  

Математика(кыргыз) 

музыкам(кыргыз) 

28с,1 муг 

20с,1 муг 

Жардам жок 23км  

7 №7 К.Кузембаев 

ат.о.м. 

Математика 

Орус тили(кыргыз) 

24 с,1муг 

30с,1муг 

Жардам жок 5км  



8 №8 М.В.Фрунзе 

ат.о.м. 

Орус тили 

Физика 

Музыка Орус класстар үчүн 

26с,1муг 

20 с, 1муг 

20с,1муг 

Жардам жок 30км  

9 №9 А.Осмонбеков 

ат.о.м 

Математика 

Орус тили(кыргыз) 

28с,1муг 

20 с,1 муг 

Жардам жок 20км  

10 №10 А.Осмонов 

ат.о.м. 

-(кыргыз)   Жардам жок 32км  

11 №11 М.Темирбаев 

ат.о.м. 

Орус тили(кыргыз) 24с,1муг Жардам жок 12км  

12 №12 А.С.Пушкин 

ат.о.м. 

Математика,чет тили, тарых, 

биология, (Орус класстар үчүн) 

география, 

дене тарбия, музыка, 

баштал.клас 

Математика,чет тили, 

тарых(кыргыз) 

28с,1муг 

24 с,1муг 

20с,1муг 

22с,1муг 

20с,1муг 

24с,1муг 

20с,1муг 

32с,2муг 

24с,1муг 

25с,1муг 

20с,1муг 

Жардам жок 2км  

13 №13 башталгыч 

мектеби 

(кыргыз) 24с1муг Жардам жок -  

14 №14 Т.Шадыканов 

ат.и.г.м. 

Орус тили, 

география, 

чет  тили(кыргыз) 

22с,1муг 

18с,1муг 

24с,1муг 

Жардам жок 4-км  

 Бардыгы:  33-мугалим    

 Област боюнча:  391-

мугалим 

   

 

Жалал-Абад областтык билим берүү усулдук борбору тарабынан даярдалган 


