
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ BEPYY ЖАНА ИЛИМ МИНИСТР ЛИГИ 
Б.ОСМОНОВ АТЫНДАГЫ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКТТИК УНИВЕРСИТЕТИ 

Мамлекеттик тил жана социалдык иш боюнча проректорунун алдындагы жыйынын

ПРОТОКОЛУ

6-декабрь 2021-жыл № 6  Жалал-Абад ш.

Терайым: Доранава А.Д.
Катчысы: Базарбек кызы У.
Чакырылгандар: 10 (тизме тиркелет)
Катышкандар: 9

KYH ТАРТИБИ:
1. “Манас жана Айтматов ааламы” аталыштагы бир айлык иш планга ылайык 

еткерулуп жаткан иштер тууралуу
2. Мамлекеттик тил белумуне тиешелуу документтерди ирээттее боюнча
3. Вакцианация боюнча
4. Жацы жылга карата етулуучу иш-чараларга даярдыктар боюнча 

УГУЛДУ:
МЭБдин жетекчиси Н.Г.Шамуратов -  иш чаралар ищш пландын негизинде журуп 

жатат. Бугун б.а. 2022-жылдын 6-декабрында Манас кунун белгиледик. Университеттин 
башкы имаратынын алдында ЮОге жакын адам катышкан “Манас” эпосунан узундулерду 
айтуу флешмобу етту. Бул иш-чарага факультеттерден студенттер да тартылды. Иш- 
чарада ПМТФнын студента Айдай Шерикпай кызы езгечеленду. Жогоруда белгиленген 
иш план боюнча жыйынтыктоочу иш-чара ушул жылдын 24-декабрында Р.Абдыкадыров 
атындагы чод залда болмокчу. Тиешелуу иштер журуп жатат.

ЧЫГЫП СУЙЛОШТУ:
МЭБдин адистери Ы.Шаимкулов, Р.Исмаилов -  иш-чаралар план боюнча 

аткарылып жатат. Ар бирибиз ез милдеттерибизди аткарып жатабыз.

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1.1. “Манас жана Айтматов ааламы” аталыштагы бир айлык иш планга ылайык 

еткерулуп жаткан иштер улантылсын жана жыйынтыктоочу иш-чарар жогорку 
децгээлде еткерулсун.

1.2. Жоопкерчилик МЭБдин адистерине, жаштар комитетине жуктелсун.

УГУЛДУ:
Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Д.Доранова -  мамлекеттик тил 

белумуне тиешелуу иш кагаздар (мыйзамдар, токтомдор, жоболор, эрежелер, ж.б.), 
папкаларда (3.1.мамлекеттик тил боюнча расмий документтер, 3,2 мамлекеттик тилди 
енуктуруу жана жайылтуу боюнча иш-кагаздар, 3.3. мамлекеттик тилди енуктуруу жана 
жайылтуу боюнча отчеттер) ирээтсиз, толук змее, кээ бири жокко эсе. Бул маселе боюнча 
бир канча жолу белумдун башкы адиси К.Б.Калчакеевге эскертилген. Бул иштерди 
аткаруу сиздин кызматтык милдеттерицизге кирет. Андыктан тез убакыттын ичинде бул 
ишти ордуна коюцуз.

ЧЫГЫП СУЙЛОШТУ:
Мамлекеттик тил белумунун башкы адиси К.Б.Калчекеев -  айтылган иш 

кагаздарды, папкаларды толтурулат, кемчиликтер зеке алынат.



ТОКТОМ КЫЛАТ:
2.1. Мамлекеттик тил белумуне тиешелуу документтери, иш кагаздары, папкалары 

ирээттелсин, толукталсын.
2.2. Жоопкерчилик белумдун башкы адиси К.Б.Калчекеевге жуктелсун.

УГУЛДУ:
Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Доранова - вакцинация боюнча 

жургузулуп жаткан иштер журууде, бирок студенттерди базага тушуруу боюнча ишти 
колго алуу керек. Андыктан медпункттун врачы жана медайымы факультеттер жана 
колледждерден маалымат алууну тездеткиле.

ЧЫГЫП СУЙЛОШТУ:
Университеттин МПнын врачы Н.Ибраимова -  вакцинация алуу боюнча ПОК жана 

кызматкерлер жана студенттердин корсоткучу жакшы. Бирок студенттерди базага 
тушуруу боюнча факультет жана колледждерде иш солгун болуп жатат, бирок ишти колго 
алабыз.

ТОКТОМ КЫЛАТ:
3.1. Вакцинация боюнча жургузулуп жаткан иштер кучетулсун.
3.2. Жоопкерчилик МПнын врачы Н.Ибраимовага жуктелсун.

УГУЛДУ:
Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Доранова - Жацы жылга карата иш- 

чараларга даярдыктар боюнча иштер иш планда бекитилген жана анын негизинде кетиши 
керек. Ал боюнча кандай иштер аткарылууда, сунушуцарды, пикирициздерди 
айтьщыздар.

ЧЫГЫП СУЙЛОШТУ:
МЭБдин жетекчиси Н.Шамуратов, ЖКнын терагасы А.Усенов - “Ректордук бал” 

2021-ж. 24-декабрында Крисстал ресторанында етулет.
Жацы жьшдык балдарга арналган “Сыйкырдуу жомок” 2021-ж. 28-декабрында 

Р.Абдыкадыров атындагы чоц залда кесиптик кошундун жана медициналык колледждин 
жар дамы менен етуусу кутулууде.

ОК жана кызматкерлерге арналган “Жацы жылдык когултур от” майрамдык иш- 
чарасы “Ала тоо” ресторанында кесиптик кошундун демеерчулугу менен ете. Ага карата 
иш пландар, программалар, сценарийлер иштелип жатат.

ТОКТОМ КЫЛАТ:
4.1. Жацы жылга карата иш-чараларга даярдыктар боюнча МЭБдин адистери, ЖКнын 

мучелеру иш алып барсын.
4.2. Жоопкерчилик МЭБдин жетекчиси Н.Шамуратовго жана ЖКнын терагасы 

А.Усеновго жуктолсун.

МТСИ проректор: Фгт-с Доранова А.Д.

Катчы: Базарбек к.У.


