
 

Жалал-Абад областы боюнча 2022-2023 – окуу жылына ( сентябрь) айына карата жетишпеген мугалимдерге талапнаама ( заявка) 

 

 

№ 

Мектеп- 

тин аталышы. 

Райондон 

алыстыгы. 

Предметтин 

аталышы. 

Окутуу тили.  

( язык 

обучения) 

Саат 

жүктөмү 

(нагрузка 

часов)  

Жаш адиске көрсөтүлүүчү жардамдар. 

 Жер үлушү. 

 Убактылуу үйлөр. 

 Коммуналдык төлөмдөр. 

 Кошумча акылар ( надбавки) 

 Кышында отун, көмүр, барган жолун 

төлөо ж.б. 

Эскертүү 

Аксы району 

1 №32 К.Керимбеков 

ат.о.м. 

55 км Орус тили адаб. кырг 

 

24 

 

 Убакт. үй  

 

2 №32 К.Керимбеков 
ат.о.м. 

55 км Информатика 
 

кырг 14 Убакт. үй  

3 №51 Молдо Багыш 

ат.о.м. 30 км 

30 км химия кыргыз 8 Убакт.үй, көмүр, отун  

4 №49 В.Линский ат.о.м 0 км .англис тили  Кыргыз 

 

22 

 

Убакт.үй ОГПИ 

 

5 №49 В.Линский ат.о.м 0 км орус тили, 

адабияты 
 

Кыргыз 

 

14 Убакт.үй ОГПИ 

 

6 №1 С.Качикеев ат. о.м 0 км география Кыргыз 18 Убакт.үй  

7 №65 С.Жоробаев 

ат.о.м. 

25 км дене тарбия кыргыз 28 Убакт.үй  

8 Э.Арстанбаев 

ат.о.ж.б.б.м 

45 км физика кыргыз 14 Убакт.үй  

9 Э.Арстанбаев 

ат.о.ж.б.б.м 

45 км англис тили кыргыз 18 Убакт.үй  

10 Э.Арстанбаев 

ат.о.ж.б.б.м 

45 км Информатика кыргыз 7 Убакт.үй  

11 К.Сапаралиев  

ат.о.ж.б.б.м.   

60 км Орус  тили, ад. Кыргыз 

 

16 

 

Убакт.үй  

12 К.Сапаралиев  

ат.о.ж.б.б.м.   

60 км кыргыз тили 

 

Кыргыз 18 Убакт.үй  

13 К.Сапаралиев  

ат.о.ж.б.б.м.   

60 км химия Кыргыз 8 Убакт.үй  



14 Мамай н.ж.б.б.м   12 км Математика Кыргыз 16 Убакт.үй  

15 Мамай н.ж.б.б.м   12 км Химия Кыргыз 8 Убакт.үй  

16 №17 М.Сыдыков 
ат.о.ж.б.б.м. 60 км 

60 км Физика кыргыз 16 Убакт.үй Ж.Баласагы
н. 

17 К.Абдракманов 

ат.н.б.м. 

20 км башталгыч 

класс 

кыргыз 16 

 

Убакт.үй ЖАМУ 

18 К.Абдракманов 
ат.н.б.м. 

20 км Дене-тарбия кыргыз 10 Убакт.үй ЖАМУ 

19 К.Абдракманов 

ат.н.б.м. 

20 км Тарых кыргыз 10 Убакт.үй ЖАМУ 

20 С.Айтиев ат.ж.о.б.б.м 55 км Математика  кыргыз 18 Убакт.үй  

21 А.Батыркулов 

ат.о.ж.б.б.м 

22 км физика Кыргыз 15 Убактылуу үй  

22 О.Ташкулов 

ат..ж.б.б.м 

65 км химия кыргыз 10 Убактылуу үй  

23 З.Кутманова 

ат.о.ж.б.б.м. 

25 км Физика кыргыз 13 Убактылуу үй  

24 З.Кутманова 

ат.о.ж.б.б.м. 

25 км Математика кыргыз 12 Убактылуу үй  

25 Токтогул ажы 

ат.о.ж.б.б.м. 

70 км Математика кыргыз 24 Убактылуу үй  

26 А.Мырзабеков 

ат.ж.о.б.б.м. 

75 км Тарых кыргыз 14 Убактылуу үй  

27 Т.Сатылганов 

ат.о.ж.б.б.м. 

65 км Музыка кыргыз 9 Убактылуу үй  

28 Т.Үмөталиев ат.о.м. 0км Чет тили кыргыз 18 Убактылуу үй ЖАМУ 

29 Т.Үмөталиев ат.о.м. 0 км башт.кл кыргыз 16 Убактылуу үй ОГПИ 

30 Н.Рыскулов ат.н.м. 70км чет тили кыргыз 14 Убактылуу үй ОГПИ 

31 Алтынай ат.о.м. 25 км башт.кл кыргыз 16 Өз үйү КӨУ 

 Жалпы: 31       

Ала-Бука району 

1 №1 Т.Балтагулов 

атындагы жалпы орто 
билим берүүчү 

мектеби 

0 физика орус 16 Убактылуу үй менен камсыздалат, бардык усулдук 

жардамдар берилет 

И.Арабаев 

атындагы 
Кыргыз 

Мамлекетти

к 

университет
и 



Сейитбек 
кызы 

Нуркыял 

2 №3 Н.Орозалиев 
атындагы жалпы орто 

билим берүүчү 

инновациялык 

мектеби 

1 км Дене тарбия орус 16 Убактылуу үй менен камсыздалат, бардык усулдук 
жардамдар берилет 

Кыргыз-
Өзбек 

Университе

ти 

Дене тарбия 
факультети 

Абдрахмано

в Артур 

3 Д.Осмоналиев 

атындагы №13 жалпы 

орто билим берүүчү 

мектеби 

7 км География кыргыз 20 Убактылуу үй менен камсыздалат, бардык усулдук 

жардамдар берилет 

ОшМунун  

Сатылганов

а Айтурган 

Раульбеков
на 

4 Д.Осмоналиев 

атындагы №13 жалпы 
орто билим берүүчү 

мектеби 

7 км Кыргыз тили 

жана адабияты 

кыргыз 16 Убактылуу үй менен камсыздалат, бардык усулдук 

жардамдар берилет 

Кыргыз 

улуттук 
университет

инин 

педагогика 

факультети 
Төрөбекова 

Нурзат 

Аскаралыев
на 

5 А.Жуманазаров 

атындагы №17 жалпы 

орто билим берүүчү 
мектеби 

6 км Математика кыргыз 24 Кышында отун,көмүр менен камсыз кылабыз.  

6 А.Тураббаев атындагы 

№ 2 жалпы орто билим 
берүүчү мектеби 

3 км Башталгыч 

класс 

Орус 30 Усулдук жардам  

7 №26 Жаңы-Шаар 

жалпы орто билим 

берүүчү мектеби 

60км математика кыргыз 24 Убактылуу үй берилет,кышында көмүр берилет  

8 Р.Исаков атындагы  

№31 ж.о.б.б.мектеби 

100 Орус тили кыргыз 

 

 28 Убактылуу  жашап  туруу үчүн үй берилет,  айыл 

аймактын жергиликтүү бюджетинин эсебинен  

коммуналдык төлөмдөр берилет. (жашаган үй 

акысы,  отун, көмүр, электр энергиясына) 

 



9 .Исаков атындагы  
№31 ж.о.б.б.мектеби 

10 Дене тарбия 
 

кыргыз  18 Убактылуу  жашап  туруу үчүн үй берилет,  айыл 
аймактын жергиликтүү бюджетинин эсебинен  

коммуналдык төлөмдөр берилет. (жашаган үй 

акысы,  отун, көмүр, электр энергиясына) 

 

10 .Исаков атындагы  

№31 ж.о.б.б.мектеби 

25 Англис тили кыргыз  20 Убактылуу  жашап  туруу үчүн үй берилет,  айыл 

аймактын жергиликтүү бюджетинин эсебинен  

коммуналдык төлөмдөр берилет. (жашаган үй 

акысы,  отун, көмүр, электр энергиясына) 

 

11 М. Алымбеков 

атындагы №19 

ж.о.б.б.м 

55 км Музыка  кыргыз 10 саат                      

1 ставка 

кружок  

Убактылуу үй менен камсыздалат, бардык усулдук 

жардамдар берилет 

 

12 №30 
Кара-Үнкүр ж.о.б.б.м 

35км математика Кыргыз тили 18 саат Убактылуу жашоого бекер үй берилет  

13 А.Акпаралиев а.о.м. 2км Башт.класс орус 17 Убактылуу үй менен камсыздалат, бардык усулдук 

жардамдар берилет 

 

14 А.Акпаралиев а.о.м. 2км биология орус 18 Убактылуу үй менен камсыздалат, бардык усулдук 
жардамдар берилет 

 

15 А.Акпаралиев а.о.м. 2км физика орус 18 Убактылуу үй менен камсыздалат, бардык усулдук 

жардамдар берилет 

 

16 А.Акпаралиев а.о.м. 2км история орус 17 Убактылуу үй менен камсыздалат, бардык усулдук 

жардамдар берилет 

 

17 А.Акпаралиев а.о.м. 2км химия орус 16 Убактылуу үй менен камсыздалат, бардык усулдук 

жардамдар берилет 

 

18 №29 Ынтымак 

башталгыч мектеби 

14 км орус тили кыргыз 12 Убактылуу жашоого бекер үй берилет  

19 №21 “Совет” жалпы 

орто билим берүүчү 
мекетби 

45 км Кыргыз тили 

жана адабияты 

кыргыз 23  Убактылуу үй берилет, кышында көмүр берилет  

20 №21 “Совет” жалпы 

орто билим берүүчү 

мекетби 

45 км Англис тили кыргыз 24 Убактылуу үй берилет, кышында көмүр берилет  

21 Р.Кулуев атындагы 

№11 жалпы орто 

билим берүүчү 
мектеби 

14 км музыка Кыргыз,өзбек 9саат  

0,75 ставка 

ийрим 

Убактылуу үй менен камсыз болот  

22 № 37 Үч-Терек 

жалпыортобилимберү

үчүмектеби 

8 км  Орус  тили 

жанаадабияты 

кыргыз 22 Убактылуу үй менен камсыз болот  

23 № 37 Үч-Терек 

жалпыортобилимберү

үчүмектеби 

8 км  Математика  кыргыз 14 Убактылуу үй менен камсыз болот  



24 №16 А.Навои 
атындагы жалпы орто 

билим берүү мектеби   

3 км Башталгыч 
классынын 

мугалими 

кыргыз 15 Убактылуу үй менен камсыз болот Кыргыз-
Өзбек 

университет

иАбдукахха
рова Диера 

25 №6 М.Эргешов 

атындагы жалпы орто 

билим берүучү 
мектеби 

10 км Дене тарбия 

мугалими 

кыргыз 18 Убактылуу үй менен камсыз болот Кыргыз-

Өзбек 

Университе
ти 

Жоормарт 

уулу 
Марленди 

 Жалпы: 25       

Базар-Коргон району 

       

1 №1 Макаренко 1 км орус тили жана 
адабияты 

 орус  54 Убактылуу үй берилет  

2 №1 Макаренко 1 км математика  орус  36 Убактылуу үй берилет  

 Жалпы: 2       

Ноокен району 

1 №14 И.М.Губкин 

а.о.м 

18 км Дене тарбия 

 

Орус 18 

 

Коммуналдык толомдор берилет 

Убактылуу жашаганга үй берилет 

 

2 №14 И.М.Губкин 

атындагы орто 
мектеби 

18 км Биология Орус 18 
Коммуналдык толомдор берилет 

Убактылуу жашаганга үй берилет 

 

3 №14 И.М.Губкин 

атындагы орто 
мектеби 

18 км Башталгыч 

класс 

Орус 16 
Коммуналдык толомдор берилет 

Убактылуу жашаганга үй берилет 

 

4 №24 Ө.Каипов а.о.м 30км орус тили 

 

кыргыз 18 

 

Убактылуу жашаганга үй берилет  

5 №24 Ө.Каипов а.о.м 30км англис тили кыргыз 18 Убактылуу жашаганга үй берилет  

6 №33 Д.Садырбаев 
а.о.м 

49км Орус тили кыргыз 18 Убактылуу жашаганга үй берилет  

7 № 10 К.Абдразаков 

а.о.м 

23 км Химия орус 16 Убактылуу жашаганга үй берилет  

8 № 10 К.Абдразаков 
а.о.м 

23 км Баш.класс орус 17 Убактылуу жашаганга үй берилет  

9 №47 А.Ташиев н.м 40 км Чет тили кыргыз 16 Убактылуу жашаганга үй берилет  

10 №11 Э.Алиев а.о.м 15 км химия кыргыз 16 Убактылуу жашаганга үй берилет  

11 №23 Ж.Жунусалиев 
а.о.м 

25 км физика кыргыз 16 Убактылуу жашаганга үй берилет  



12 №25 “Кызыл-Туу” о.м 5 км Орус тили кыргыз 38 Убактылуу жашаганга үй берилет  

13 №25 “Кызыл-Туу” о.м 5 км Кыргыз тили кыргыз 18 Убактылуу жашаганга үй берилет  

14 №37 Токтоболот а.о.м 38 км Орус тили кыргыз 16 Убактылуу жашаганга үй берилет  

15 №37 Токтоболот а.о.м 38 км тарых кыргыз 20 Убактылуу жашаганга үй берилет  

16 №20 Матмуса а.о.м 53 км Математика 
 

кыргыз 40 
 

Убактылуу жашаганга үй берилет  

17 20 Матмуса а.о.м 53 км физика кыргыз 28 Убактылуу жашаганга үй берилет  

18 №3 Р.Алибаев а.о.м 1 км Дене тарбия Орус,өзбек 30 

 

Убактылуу жашаганга үй берилет  

19 №3 Р.Алибаев а.о.м 1 км Англис тили Орус,өзбек 35 Убактылуу жашаганга үй берилет  

20 №1Ж.Бөкөнбаев а.о.м 1 км Орус тили 

 

Кыргыз 

 

29 Убактылуу жашаганга үй берилет  

21 №1Ж.Бөкөнбаев а.о.м 1 км Баш.класс Орус 13 Убактылуу жашаганга үй берилет  

22 №1Ж.Бөкөнбаев а.о.м 1 км Чет тили Кыргыз 15 Убактылуу жашаганга үй берилет  

23 №1Ж.Бөкөнбаев а.о.м 1 км Дене тарбия Кыргыз 20 Убактылуу жашаганга үй берилет  

24 №28 Ч.Айтматов а.о.м 15 км Баш.кл 

 

Орус 

 

16 Коммуналдык толомдор берилет  

25 №28 Ч.Айтматов а.о.м 15 км Физика Орус 18 Коммуналдык толомдор берилет  

26 №28 Ч.Айтматов а.о.м 15 км тарых орус 18 Коммуналдык толомдор берилет  

27 №26 Т.Анаркулов 

а.о.м 

70 км Чет тили кыргыз 25 Коммуналдык толомдор берилет  

28 №22 Б.Абдырахманов 
а.о.м 

10 км Орус тили кыргыз 18 Убактылуу үй берилет  

29 №16 Ж.Турусбеков 

а.ом 

15 км Орус тили Кыргыз-орус 19 

 

Убактылуу үй берилет.  

30 №16 Ж.Турусбеков 
а.ом 

15 км математика Кыргыз-орус 24 Жол акысы төлөнүп берилет  

31 №15 Беки уулу 

Семетей  

15км Баш.кл 

 

орус 

 

18 

 

Коммуналдык толомдор берилет  

32 №15 Беки уулу 
Семетей 

15 км Орус тили орус 36 Коммуналдык толомдор берилет  

33 №15 Беки уулу 

Семетей 

15 км Чет тили орус 18 Коммуналдык толомдор берилет  

34 №15 Беки уулу 
Семетей 

15км Тарых орус 22 Коммуналдык толомдор берилет  

35 №15 Беки уулу 

Семетей 

15км биология орус 18 Коммуналдык толомдор берилет  

36 №48 М.Матсаков 
а.о.м 

17 км Орус тили кыргыз 34 Убактылуу жашаганга үй берилет  

37 №44 М.Акчабаев а.о.м 20 км Орус тили кыргыз 20 Убактылуу жашаганга үй берилет  



38 №32 Дүйшембиев 
а.о.м 

45 км Англис тили кыргыз 18 Убактылуу жашаганга үй берилет  

39 №2 С.Ногоева а.о.м 500м География 

 

Орус 

 

18 

 

Убактылуу жашаганга үй берилет  

40 №2 С.Ногоева а.о.м 500м Көркөм өнөр Орус,кыргыз 17  Убактылуу жашаганга үй берилет  

41 №2 С.Ногоева а.о.м 500м Орус тили 

 

Орус 

 

18  

 

Убактылуу жашаганга үй берилет  

42 №2 С.Ногоева а.о.м 500м физика орус 16  Убактылуу жашаганга үй берилет  

43 №34 “Жазгак” о.м 23 км Химия 
 

Кыргыз 
 

8 
 

Убактылуу жашаганга үй берилет  

44 №34 “Жазгак” о.м  биология кыргыз 10 Убактылуу жашаганга үй берилет  

45 №35 Ш.Суеркулов 

а.о.м 

10 км физика кыргыз 16 Убактылуу жашаганга үй берилет  

 Жалпы: 45       

Сузак району 

1 К. Осмонов атындагы 

негизги мектеп 

40 км Математика  Кыргыз  20 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 
жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.    
Убактылуу үй жана кышында көмүр берилет 

 

2 А.Осмонов атындагы 

негизги мектеп 

42 км Орус тили  Кыргыз  20 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                           Убактылуу үй 

жана  кышында көмүр берилет 

 

3 Ж. Омуралиев 
атындагы негизги 

мектеп 

48 км Математика  Кыргыз  12 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.                                                                                

Убактылуу үй жана  кышында көмүр берилет 

 

4 Ж. Омуралиев 

атындагы негизги 
мектеп 

48 км Англис тили Кыргыз  20 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 
жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                          
Убактылуу үй жана  кышында көмүр берилет 

 

5 Б.Калымбетов 

атындагы орто мектеп 

11 км Дене тарбия  Кыргыз  18  “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

 



жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                           

6 Ш.Абыраманов 
атындагы орто мектеп  

45 км Биология  Кыргыз  14 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                           

 

7 Ш.Абыраманов 

атындагы орто мектеп 

45 км Англис тили  Кыргыз  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                               

Убактылуу үй жана  кышында көмүр берилет 

 

8 З.Саралаев атындагы 
орто мектеп  

55 км География  Кыргыз  10 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.                                                                                                                                                                                                       

Убактылуу үй жана коммуналдык төлөмдөр 

берилет 

 

9 З.Саралаев атындагы 
орто мектеп 

55 км Музыка  Кыргыз  7саат 
музыка, 0,25 

худруг 

“Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.                                                                                                                                                                                                                                                  

Убактылуу үй жана коммуналдык төлөмдөр 

берилет 

 

10 К.Эрматов атындагы 
лицей-жатак мектеп 

17 км География  Кыргыз  18  “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.                                                                                                                                                                                                                                                  

Убактылуу үй жана коммуналдык төлөмдөр 

берилет 

 

11 Хамза атындагы орто 
мектеп  

13 км Орус тили жана 
адабияты  

Өзбек тили  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.                                                                                                                                                                                                                                                  

Убактылуу үй жана коммуналдык төлөмдөр 

 



берилет                                        Айлыгына 15% 
кошумча акы берилет 

12 Хамза атындагы орто 

мектеп 

13 км Орус  тили  Өзбек тили  19 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 
жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Убактылуу үй берилет 

 

13 Гагарин атындагы 

орто мектеп  

27 км Кыргыз тили  Кыргыз  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Убактылуу үй берилет 

 

14 Гагарин атындагы 
орто мектеп 

27 км Орус тили  Орус  20 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Убактылуу үй берилет 

 

15 Гагарин атындагы 

орто мектеп 

27 км Тарых  Орус  20 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 
жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Убактылуу үй берилет 

 

16 Гагарин атындагы 

орто мектеп 

27 км Математика  Орус  20 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Убактылуу үй берилет 

 

17 Гагарин атындагы 
орто мектеп 

27 км Физика  Орус  20    “Кыргыз Республикасынын Билим берүү 
жөнүндө” мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш 

адистерге жергиликтүү бюджеттин эсебинен 

кызматтык маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку 
жөлөк пул берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Убактылуу үй берилет 

 

18 Гагарин атындагы 

орто мектеп 

27 км Химия  Орус  14    “Кыргыз Республикасынын Билим берүү 

жөнүндө” мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш 
адистерге жергиликтүү бюджеттин эсебинен 

 



кызматтык маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку 
жөлөк пул берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Убактылуу үй берилет 

19 Гагарин атындагы 
орто мектеп 

27 км География  Орус  20    “Кыргыз Республикасынын Билим берүү 
жөнүндө” мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш 

адистерге жергиликтүү бюджеттин эсебинен 

кызматтык маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку 

жөлөк пул берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Убактылуу үй берилет 

 

20 Гагарин атындагы 

орто мектеп 

27 км Башталгыч 

класс  

Орус 20 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 
жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Убактылуу үй берилет 

 

21 Гагарин атындагы 

орто мектеп 

27 км Музыка  Орус , кыргыз 18    “Кыргыз Республикасынын Билим берүү 

жөнүндө” мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш 

адистерге жергиликтүү бюджеттин эсебинен 
кызматтык маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку 

жөлөк пул берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Убактылуу үй берилет 

 

22 И.В.Мичурин 
атындагы орто мектеп 

30 км Орус тили Орус  20 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

23 И.В.Мичурин 

атындагы орто мектеп 

30 км Математика  Орус  20 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

24 И.В.Мичурин 

атындагы орто мектеп 

30 км Физика  Орус  30 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 
жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

25 И.В.Мичурин 

атындагы орто мектеп 

30 км Тарых  Орус  20 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 



26 И.В.Мичурин 
атындагы орто мектеп 

30 км География  Орус  20 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

27 И.В.Мичурин 

атындагы орто мектеп 

30 км Биология  Орус  15 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

28 И.В.Мичурин 
атындагы орто мектеп 

30 км Башталгыч 
класс  

Орус  17 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

29 И.В.Мичурин 

атындагы орто мектеп 

30 км Башталгыч 

класс  

Орус  19 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

30 И.В.Мичурин 

атындагы орто мектеп 

30 км Башталгыч 

класс  

Орус  19 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 
жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

31 И.В.Мичурин 
атындагы орто мектеп 

30 км Башталгыч 
класс  

Орус  20 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

32 Т. Идирисова 

атындагы орто мектеп  

15 км География  Кыргыз  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

33 Т. Идирисова 
атындагы орто мектеп 

15 км Тарых  Кыргыз  24 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 



34 Т. Идирисова 
атындагы орто мектеп 

15 км Дене тарбия  Кыргыз  12 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

35 Мирзарахим Хакимов 

“Дома-Ата” атындагы 

орто метеп 

2 км  Биология  Орус  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

36 Мирзарахим Хакимов 
“Дома-Ата” атындагы 

орто метеп 

2 км География  Орус  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

37 Манас атындагы 

инновациялык орто 

мектеп  

1 км Орус тили  Орус  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

38 Манас атындагы 

инновациялык орто 
мектеп 

1 км Биология  Орус  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 
жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

39 Манас атындагы 
инновациялык орто 

мектеп 

1 км География  Орус  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

40 Манас атындагы 

инновациялык орто 

мектеп 

1 км Физика  Орус  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

41 Манас атындагы 
инновациялык орто 

мектеп 

1 км Математика  Орус  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 



42 Манас атындагы 
инновациялык орто 

мектеп 

1 км Технология  Орус  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

43 Манас атындагы 

инновациялык орто 

мектеп 

1 км Тарых  Орус 18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

44 Ынтымак орто мектеп 30 км Тарых  Кыргыз  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Убактылуу үй берилет 

 

45 С.Атабеков атындагы 

орто мектеп  

12 км Тарых  Өзбек тили 18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 
жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Убактылуу үй жана кышында көмүр берилет 

 

46 С.Атабеков атындагы 

орто мектеп 

12 км География  Өзбек тили 18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Убактылуу үй жана кышында көмүр берилет 

 

47 С.Атабеков атындагы 
орто мектеп 

12 км Орус тили  Өзбек тили 18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Убактылуу үй жана кышында көмүр берилет 

 

48 С.Атабеков атындагы 

орто мектеп 

12 км Кыргыз тили  Өзбек тили 18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 
жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.  
Убактылуу үй жана кышында көмүр берилет 

 



49 С.Атабеков атындагы 
орто мектеп 

12 км Математика  Өзбек тили 18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.  

Убактылуу үй жана кышында көмүр берилет 

 

50 С.Атабеков атындагы 

орто мектеп 

12 км Дене тарбия  Өзбек тили 18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 
жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.  
Убактылуу үй жана кышында көмүр берилет 

 

51 С.Атабеков атындагы 

орто мектеп 

12 км Англис тили  Өзбек тили 18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.  

Убактылуу үй жана кышында көмүр берилет 

 

52 С.Атабеков атындагы 

орто мектеп 

12 км Биология  Өзбек тили 18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.  

Убактылуу үй жана кышында көмүр берилет 

 

53 С.Атабеков атындагы 
орто мектеп 

12 км Информатика  Өзбек тили 18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.  
Убактылуу үй жана кышында көмүр берилет 

 

55 М.Юсупова атындагы 

орто мектеп 

8 км Орус тили  Өзбек  20 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 
жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.  

Убактылуу үй жана кышында көмүр берилет 

 

56 М.Юсупова атындагы 

орто мектеп 

8 км Орус тили  Орус  20 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.  

 



Убактылуу үй берилет 

57 М.Юсупова атындагы 

орто мектеп 

8 км Химия  Орус  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.  

бактылуу үй берилет 

 

58 М.Юсупова атындагы 
орто мектеп 

8 км Биология  Орус  18  “Кыргыз Республикасынын Билим берүү 
жөнүндө” мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш 

адистерге жергиликтүү бюджеттин эсебинен 

кызматтык маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку 
жөлөк пул берилет.  

Убактылуу үй берилет 

 

59 М.Юсупова атындагы 

орто мектеп 

8 км География  Орус  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 
жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.  
Убактылуу үй берилет 

 

60 К.Юлдашев атындагы 

орто мектеп 

10 км Дене тарбия  Кыргыз  16 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.  

Убактылуу үй берилет жана медициналык 
кароодон акысыз өткөрүлөт 

 

61 Ж.Бөкөнбаев 

атындагы окуу-

тарбиялык комплекси 

30 км Англис тили Кыргыз  28 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.  

Убактылуу үй берилет 

 

62 Ж.Бөкөнбаев 
атындагы окуу-

тарбиялык комплекси 

30 км Математика  Кыргыз  24 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.  

Убактылуу үй берилет 

 

63 Т.Арзыкулова 

атындагы орто мектеп 

31 км Химия Орус  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 
жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

 



маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.  

Медицинадан акысыз өтөт 

64 Т.Арзыкулова 
атындагы орто мектеп 

31 км Орус тили Орус  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.  
Медицинадан акысыз өтөт 

 

65 Т.Арзыкулова 

атындагы орто мектеп 

31 км География  Орус  18 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 
жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.  

Медицинадан акысыз өтөт 

 

66 Н.Алыкулов атындагы 

орто мектеп 

15 км Дене тарбия  Кыргыз  16 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 
маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 

берилет.  

 

Жолдомо  

67 Хамза атындагы орто 
мектеп 

13 км  Дене тарбия  Өзбек  16 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө” 
мыйзамынын 32-беренеси боюнча жаш адистерге 

жергиликтүү бюджеттин эсебинен кызматтык 

маянанын он эсе өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул 
берилет.  

Жолдомо  

 Жалпы: 67       

Токтогул району 

 

1 №31 Казат Чодошев 
атындагы орто билим 

берүү мектеби  

70 км Англис тили кыргыз 18 -  

2 №21 Ы. Алымбеков 

атындагы жалпы орто 
билим берүүчү 

мектеби  

40 км Англис тили 

 

кыргыз 

 

18 Убактылуу жашаганга бөлмө берилет. 

 

 

3 №26 Зыфар 
Эгембердиев 

атындагы орто 

мектеби 

180 км химия  кыргыз  8 Квартира, көмүр, электр энергиясы  



4 №26 Зыфар 
Эгембердиев 

атындагы орто 

мектеби 

180 км Информатика кыргыз  11 Квартира, көмүр, электр энергиясы  

5 №4 Н.Бримкулов  

атындагы  

инновациялык  мектеп 

-гимназиясы 

  300 метр Физика Орус 30 -  

6 №4 Н.Бримкулов  

атындагы  

инновациялык  мектеп 
-гимназиясы 

  300 метр Орус  тил Орус 20 -  

7 №4 Н.Бримкулов  

атындагы  

инновациялык  мектеп 
-гимназиясы 

  300 метр Англис тили Орус 18 -  

8 №39 М.Жунусалиев 

атындагы жалпы 

билим берүүчү орто 
мектеби 

    72 км Математика Кыргыз 18 -  

9 №17 Т.Жаманкулов 

атындагы орто билим 
берүү мектеби 

   60 км Орус тили Кыргыз 18 -  

10 №17 Т.Жаманкулов 

атындагы орто билим 

берүү мектеби 

   60 км Химия Кыргыз 8   

11 №1 С.Токтогул 

атындагы жалпы орто 

билим беруучу 

мектеби 

  Шаар ичи Химия орус 18 -  

12 №1 С.Токтогул 

атындагы жалпы орто 

билим беруучу 
мектеби 

  Шаар ичи Физика орус 18 -  

13 №1 С.Токтогул 

атындагы жалпы орто 

билим беруучу 
мектеби 

  Шаар ичи англис тили  орус 18 -  

14 №1 С.Токтогул 

атындагы жалпы орто 

  Шаар ичи Орус тили    орус 18 -  



билим беруучу 
мектеби 

15 №20 Т. Жүндүбаев 

атындагы жалпы орто 
билим берүүчү 

мектеби 

36 км Англис тили Кыргыз 18 -  

16 №20 Т. Жүндүбаев 

атындагы жалпы орто 
билим берүүчү 

мектеби 

 химия 

 

кыргыз 

 

18 -  

17 №7 Манас атындагы 

жалпы билим берүүчү 
орто  мектеби 

5 км Дене тарбия Кыргыз 18 -  

18 №37 С.Чекиров 

атындагы жалпы орто 
билим берүү мектеби 

74 км химия кыргыз 8 -  

19 №22 М.Жамгырканов 

атындагы жалпы 

билим берүүчү орто 
мектеп мекемеси  

45 км Физика Кыргыз тили 14 -  

20 №2 Бөкөнбаев 

атындагы  орто 

мектеби 

Шаар ичи Биология Орус 18 -  

21 №2 Бөкөнбаев 

атындагы  орто 

мектеби 

Шаар ичи Математика Орус 18 -  

22 №2 Бөкөнбаев 
атындагы  орто 

мектеби 

Шаар ичи Информатика Орус 18 -  

23 №2 Бөкөнбаев 
атындагы  орто 

мектеби 

Шаар ичи Технология Орус 9 -  

24 №2 Бөкөнбаев 

атындагы  орто 
мектеби 

Шаар ичи ИЗО Орус 15 -  

25 №5 Д.Турдумамбетов 

атындагы орто билим 
берүү мектеби 

3км Дене тарбия кыргыз 18 -  

Тогуз-Торо району 

1 №2 Асан Абдраимов 

атындагы жалпы 

Борбордо Дене тарбия Орус 14 саат Жок   



билим берүүчү орто 
мектеби 

2 №8 Маатмуса  

Абдыжапаров 
атындагы жалпы 

билим берүүчү орто 

мектеби 

20 Орус тили Кыргыз 9 саат Убактылуу үй, убактылуу иштеткенге жер үлүшү  

3 №8 Маатмуса  
Абдыжапаров 

атындагы жалпы 

билим берүүчү орто 
мектеби 

20 Математика  Кыргыз 14 саат Убактылуу үй, убактылуу иштеткенге жер үлүшү  

4 №10 Азамат уулу 

Калдыбай атындагы 

жалпы билим берүүчү 
орто мектеби 

39 Орус тили Кыргыз 16 саат Убактылуу үй, ижарага (иштеткенге) жер үлүшү, 

кышында көмүр берилет. 

 

5 №11 Саймалуу-Таш 

жалпы билим берүүчү 

орто мектеби 

30 Орус тили Кыргыз 24 саат Ижарага (иштеткенге) жер үлүшү, кышында отун, 

көмүр берилет. 

 

6 №11 Саймалуу-Таш 

жалпы билим берүүчү 

орто мектеби 

30 Химия Кыргыз 8  саат Ижарага (иштеткенге) жер үлүшү, кышында отун, 

көмүр берилет. 

 

7 №12 Ыдырыс 
Кадыркулов атындагы 

жалпы билим берүүчү 

орто мектеби 

45 Орус тили Кыргыз 14 саат Убактылуу үй, ижарага (иштеткенге) жер үлүшү, 
кышында көмүр берилет. 

 

8 №12 Ыдырыс 

Кадыркулов атындагы 

жалпы билим берүүчү 

орто мектеби 
 

45 Математика Кыргыз 14 саат Убактылуу үй, ижарага (иштеткенге) жер үлүшү, 

кышында көмүр берилет. 

 

 Жалпы: 8       

Чаткал району 

1 Амирабек Чымканаев  
атындагы № 18 жалпы 

орто билим берүүчү 

мектеби.  
 

80 км География Орус тилинде 4 -  

2 Амирабек Чымканаев  

атындагы № 18 жалпы 

80 км Человек и 

общество 

Орус тилинде 2 -  



орто билим берүүчү 
мектеби.  

3 Амирабек Чымканаев  

атындагы № 18 жалпы 
орто билим берүүчү 

мектеби.  

80 км  Физика  Орус тилинде 2 -  

4 Амирабек Чымканаев  

атындагы № 18 жалпы 
орто билим берүүчү 

мектеби.  

80 км История Орус тилинде 6 -  

 

5 К.Акназаров 

атындагы  орто 
мектеби 

20 км Орус тили  кыргыз  24 Үй ,отун суу менен камсыздалат.  

6 К.Акназаров 

атындагы  орто 
мектеби 

20 км Англис тили  кыргыз  18 Үй ,отун суу менен камсыздалат.  

7 К.Акназаров 

атындагы  орто 

мектеби 

20 км Музыка  кыргыз 4 Үй ,отун суу менен камсыздалат.  

8 Акылбек  Баймырзаев  

атындагы  жалпы  

орто  билим  берүүчү  

мектеби 
 

 

 

4 км 

 

 

химия 

 

кыргыз 

 

8 

 

Убактылуу  үй  берилет,кышында отун,көмүр  

берилет. 

 

9  

Б.Камчыбеков 
атындагы жалпы орто 

билим берүүчү 

мектеби 

130км Көркөм өнөр кыргыз 14 Убактылуу бекер үй берилет  

10 С.Байдөөлөтов 
атындагы  

инновациялык жалпы 

орто билим берүүчү 
мектеби 

500 метр Орус тили жана 
адабияты 

Кыргыз 18                        -  

11 С.Байдөөлөтов 

атындагы  

инновациялык жалпы 
орто билим берүүчү 

мектеби 

500 метр Музыка  Кыргыз 15 - - 



12  С.Байдөөлөтов 
атындагы  

инновациялык жалпы 

орто билим берүүчү 
мектеби 

500 метр Орус тили  
башталгыч 

класс 

Орус тил 17 -  

13 С.Байдөөлөтов 

атындагы  

инновациялык жалпы 
орто билим берүүчү 

мектеби 

500 метр Орус тили 

башталгыч 

класс  

Орус тил 13 -  

14 Таласбай Жаналиев 
атындагы жалпы орто 

билим берүүчү 

мектеби 

25 Башталгыч 
класс  

Орус  17 Убактылуу үй берилет, кышында көмүр берилет  

15 Таласбай Жаналиев 
атындагы жалпы орто 

билим берүүчү 

мектеби 

25 химия кыргыз 16 Убактылуу үй берилет, кышында көмүр берилет  

16 Кайын-Суу жалпы 
орто билим берүүчү  

мектеби 

 

 
 

5 км 

музыка Кыргыз тили 3саат                                   -  

17 Усупбек  уулу  

Кубатбек   атындагы  

жалпы орто  билим  

берүүчү  мектеби 

45 км Музыка  Кыргыз  3 Убактылуу  үйлөр  

18 Усупбек  уулу  

Кубатбек   атындагы  

жалпы орто  билим  
берүүчү  мектеби 

45 км Сүрөт  Кыргыз  3 Кышында  отун,көмүр  менен камсыз  кылуу  

19 Усупбек  уулу  

Кубатбек   атындагы  

жалпы орто  билим  
берүүчү  мектеби 

45 км Эмгек  Кыргыз  5   Кышында  отун,көмүр  менен камсыз  кылуу  

20 180км.Сумсар жалпы 

орто билим берүүчү 

 физика орус 12 саат                                        -  

21  
Сатылган Дозонов 

атындагы жалпы 

билим берүү орто 
мектеби 

30 км Музыка 
(көркөм 

жетекчи) 

кыргыз 4 саат 
(0,5 ставка) 

Убактылуу үй берилет. 
Кышында отун,көмүр менен камсыз болот. 

 



 

22  

Ю.А.Гагарин  

атындагы  жалпы  
орто  билим  берүүчү  

мектеби 

180км Физика  Орус  16 -  

23 Чакмак-Суу  жалпы  

билим берүү орто 
мектеби 

 Информатика Орус  12 кышында көмүр берилет  

24 

Чакмак-Суу  жалпы  

билим берүү орто 

мектеби 

40 км 

 

География 

 

кыргыз 

 

10 саат 

 
кышында көмүр берилет 

 

25 

Чакмак-Суу  жалпы  

билим берүү орто 

мектеби 

40 км 

Сүрөт  кыргыз 3 саат 

кышында көмүр берилет  

26 
Чакмак-Суу  жалпы  
билим берүү орто 

мектеби 

40 км 
Орус тил кыргыз 16 саат 

кышында көмүр берилет  

 Жалпы: 26       

Жалал-Абад шаары 

1.  жалпы орто билим 

берүүчү Михаил 

Бабкин атындагы №1 
мектеп-гимназиясы 

шаардын 

борборунда 

Орус тили жана 

адабияты 

орус тили 

 

18  шаардык мэрия тарабынан берилүүчү 

компенсация 500сом, айлык маянага 15% гимназия 

кл.үчүн 

 

2.   жалпы орто билим 

берүүчү Михаил 

Бабкин атындагы №1 
мектеп-гимназиясы 

шаардын 

борборунда 

Англис тили  Орус тили 18 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом, айлык маянага 15% гимназия кл.үчүн 

 

3.  жалпы орто билим 

берүүчү Михаил 
Бабкин атындагы №1 

мектеп-гимназиясы 

шаардын 

борборунда 

Математика орус тили 

  

18 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом, айлык маянага 15% гимназия кл.үчүн 

 

4.  М.Бабкин атындагы 

№1 мектеп-
гимназиясы 

шаардын 

борборунда 

Физика орус тили 

 

16 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом, айлык маянага 15% гимназия кл.үчүн 

 

5.  К.Закиров атындагы 

№2 орто мектеби 

1км орус тили орус тили 20саат шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом 

 

6.  К.Закиров атындагы 
№2 орто мектеби 

1км математика орус тили 20 саат шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 
500сом 

 



7.  №3 Ж.Бакиев 
атындагы жалпы орто 

билим беруучу мектеп  

500м История Орус тили 14 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 
500сом 

 

8.  №3 Ж.Бакиев 
атындагы жалпы орто 

билим беруучу мектеп  

500м География Орус- тил 14 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 
500сом 

 

9.  №4 мектеп-

гимназиясы 

1км Биология Орус тил 18 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом, айлык маянага 15% гимназия кл.үчүн 

 

10.  №4 мектеп-

гимназиясы 

1км Математика Орус тил 18 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом, айлык маянага 15% гимназия кл.үчүн 

 

11.  №4 мектеп-

гимназиясы 

1км Тарых Орус тил 18 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом, айлык маянага 15% гимназия кл.үчүн 

 

12.  №4 мектеп-

гимназиясы 

1км Баш.класс Орус тил 32 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом, айлык маянага 15% гимназия кл.үчүн 

 

13.  №5 Б.Осмонов 

атындагы мектеп-
гимназиясы 

3 км Математика Орус тил 20 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом, айлык маянага 15% гимназия кл.үчүн 

 

14.  №5 Б.Осмонов 

атындагы мектеп-
гимназиясы 

3 км Физика Орус тил 20 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом, айлык маянага 15% гимназия кл.үчүн 

 

15.  №5 Б.Осмонов 

атындагы мектеп-

гимназиясы 

3 км Геограия Орус тил 20 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом, айлык маянага 15% гимназия кл.үчүн 

 

16.  №5 Б.Осмонов 

атындагы мектеп-

гимназиясы 

3 км Тарых Орус тил 20 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом, айлык маянага 15% гимназия кл.үчүн 

 

17.  №5 Б.Осмонов 
атындагы мектеп-

гимназиясы 

3 км Баш.класс Орус тил 20 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 
500сом, айлык маянага 15% гимназия кл.үчүн 

 

18.  А.Усман атындагы 

№7 ЖОББМ 

500м физика Орус тили 20 саат шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом 

 

19.  А.Усман атындагы 

№7 ЖОББМ 

500м география Орус тили 18 саат шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом 

 

20.  №8 жалпы билим 

берүүчү орто мектеби 

1км Орус тили Өзбек тили 14 саат шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом 

 

21.  №8 жалпы билим 

берүүчү орто мектеби 

1км математика Өзбек тили 14 саат шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом 

 

22.  №9 Р.Санатбаев 

атындагы 
инновациялык 

мектеп-гимназиясы 

3км Баш.класс Орус тили 36 саат шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом, айлык маянага 15% гимназия кл.үчүн 

 



23.  №9 Р.Санатбаев 
атындагы 

инновациялык 

мектеп-гимназиясы 

3км Физика Орус тили 18саат шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 
500сом, айлык маянага 15% гимназия кл.үчүн 

 

24.  №9 Р.Санатбаев 

атындагы 

инновациялык 

мектеп-гимназиясы 

3км География Орус тили  

18саат 

шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом, айлык маянага 15% гимназия кл.үчүн 

 

25.  №13 АР.азимов 

атндагы жалпы орто 

билим берүучү мектеп  

5км Математика Орус тили 18 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом 

 

26.  №13 Р.Азимов 
атндагы жалпы орто 

билим берүучү мектеп  

5км Баш.класс Орус тили 18 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 
500сом 

 

27.  №14 С.Давлетов 
атындагы 

инноваиялык мектеп-

лицейи 

3 км Орус тили Орус тили 20 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 
500сом, айлык маянага 20% лицей кл.үчүн 

 

28.  №14 С.Давлетов 
атындагы 

инноваиялык мектеп-

лицейи 

3 км Баш.клас Орус тили 20 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 
500сом, айлык маянага 20% лицей кл.үчүн 

 

29.  №14 С.Давлетов 
атындагы 

инноваиялык мектеп-

лицейи 

3 км География Орус тили 20 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 
500сом, айлык маянага 20% лицей кл.үчүн 

 

30.  №14 С.Давлетов 

атындагы 

инноваиялык мектеп-

лицейи 

3 км Дене тарбия Орус тили 20 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом, айлык маянага 20% лицей кл.үчүн 

 

31.  №16 жалпы орто 

билим берүүчү мектеп 

7,5км Баш .класс Орус тили 20 саат шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом 

 

32.  №17 жалпы орто 

билим берүүчу 

5 км Орус тили кыргыз 28 саат шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом 

 

33.  №18 “Манас 1000” 

жалпы орто билим 

берүу мектеби 

12км Дене тарбия 

АЧД 

кыргыз 18 саат шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом 

 

34.  №19 И.Сатыбаев 

атындагы жалпы орто 

билим берүүчү мектеп 

12 км тарых кыргыз 18 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом 

 



35.  №21 Ж.Болотов 
атындагы жалпы орто 

билим берүүчү мектеп 

3км баш.класс орус 18 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 
500сом 

 

36.  №22 жалпы орто 
билим берүучү мектеп 

7км Орус тили кыргыз,өзбек 16 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 
500сом 

 

37.  №22 жалпы орто 

билим берүучү мектеп 

7км Баш.класс орус тили 19 шаардык мэрия тарабынан берилүүчү компенсация 

500сом 

 

38.  Жалпы: 38       

Көк-Жаңгак шаары 

1 №1М.В.Фрунзе 

атындагы орто 

мектеби 

3км Орус тили орус 18 Убактылуу үйлөр  

2 №1М.В.Фрунзе 

атындагы орто 

мектеби- 

3км Математика орус 16                   Кышында  көмүр  

3 №1М.В.Фрунзе 
атындагы орто 

мектеби 

3км Физика орус 12 -  

4 №1М.В.Фрунзе 

атындагы орто 
мектеби 

 Биология орус 12   

5 №1М.В.Фрунзе 

атындагы орто 
мектеби 

3км Химия орус 13 -  

6 №1М.В.Фрунзе 

атындагы орто 

мектеби 

3км Музыка орус 12 -  

7 №1М.В.Фрунзе 

атындагы орто 

мектеби 

3км Башталгыч 

класс 

орус 20 -  

8 №2 А.С Макаренко 
атындагы 

инновациялык 

мектеп- гимназиясы 

3км Химия кыргыз 18 -  

9 №3 Т. Сатылганов  
атындагы орто 

мектеби 

2км Орус тили кыргыз 24 -  

10 №4 Ю.А.Гагарин 
атындагы орто 

мектеби  

4км Химия кыргыз 10 -  



11 №6 М.В Ломоносов 
атындагы орто 

мектеби 

4км Музыка 
 

кыргыз 3 
 

-  

12 №6 М.В Ломоносов 
атындагы орто 

мектеби 

4км Сүрөт кыргыз 3 -  

 Жалпы: 12       

Кара-Көл  шаары 

1 Токтогул атындагы № 
1 мектеп-гимназиясы 

2 км  Музыка кыргыз 12 Коммуналдык төлөмдөр айына  
300 сом 

 

2 Токтогул атындагы № 

1 мектеп-гимназиясы 

2 км  Физика кыргыз 12 Коммуналдык төлөмдөр айына  

300 сом 

 

3 Токтогул атындагы № 

1 мектеп-гимназиясы 

2 км  Англис тили кыргыз 18 Коммуналдык төлөмдөр айына  

300 сом 

 

4 Токтогул атындагы № 

1 мектеп-гимназиясы 

2 км  Математика кыргыз 16 Коммуналдык төлөмдөр айына  

300 сом 

 

5 Ч.Түлөбердиев 

атындагы № 2 жалпы 

билим берүү 

инновациялык 
мектеби 

4 км Химия кыргыз 18 Коммуналдык төлөмдөр айына  

300 сом 

 

6 Фрунзе атындагы № 3 

жалпы билим берүү 
мектеби 

3 км  Математика орус 30 Коммуналдык төлөмдөр айына  

300 сом 

 

7 Фрунзе атындагы № 3 

жалпы билим берүү 

мектеби 

3км  Физика орус 20 Коммуналдык төлөмдөр айына  

300 сом 

 

8 Фрунзе атындагы № 3 

жалпы билим берүү 

мектеби 

3 км  Музыка орус 20 Коммуналдык төлөмдөр айына  

300 сом 

 

9 Фрунзе атындагы № 3 
жалпы билим берүү 

мектеби 

3 км  Музыка кыргыз 20 Коммуналдык төлөмдөр айына  
300 сом 

 

10 Темиров Туралы 

атындагы № 6 жалпы 
орто билим берүү 

мектеби 

8 км Математика кыргыз 28 Коммуналдык төлөмдөр айына  

300 сом 

 

 Жалпы: 10       

Майлуу-Суу шаары 

 

1 

Ч.Т.Айтматов  

атындагы  №1  жалпы 

 

1,8 км 

математика  

 

 

орус 

20 саат 

 

- Коммуналдык төлөмдөр келишимдин   

негизинде; 

 



билим берүүчү орто  
мектеби 

Барган жолун төлөө 

2 .Т.Айтматов  

атындагы  №1  жалпы 
билим берүүчү орто  

мектеби 

1,8 км информатика орус 20 саат - Коммуналдык төлөмдөр келишимдин   

негизинде; 
- Барган жолун төлөө 

 

3 №2  жалпы билим  

берүү орто  мектеби 

1, 5 км математика орус 20 саат - Коммуналдык төлөмдөр келишимдин   

негизинде; 
- Барган жолун төлөө 

 

4 №2  жалпы билим  

берүү орто  мектеби 

1, 5 км физкультура орус 20 саат - Коммуналдык төлөмдөр келишимдин   

негизинде; 

- Барган жолун төлөө 

 

5 Ю.А.Гагарин  

атындагы №4  

инновациялык 
гимназия 

1,8 км математика орус 75 саат - Коммуналдык төлөмдөр келишимдин   

негизинде; 

- Барган жолун төлөө 

 

6 Ю.А.Гагарин  

атындагы №4  

инновациялык 
гимназия 

1,8 км информатика орус 20 саат - Коммуналдык төлөмдөр келишимдин   

негизинде; 

- Барган жолун төлөө 

 

7 Ю.А.Гагарин  

атындагы №4  

инновациялык 
гимназия 

1,8 км английский язык орус 20 саат - Коммуналдык төлөмдөр келишимдин   

негизинде; 

- Барган жолун төлөө 

 

8 Ю.А.Гагарин  

атындагы №4  
инновациялык 

гимназия 

1,8 км химия орус 20 саат - Коммуналдык төлөмдөр келишимдин   

негизинде; 
- Барган жолун төлөө 

 

9 №5  жалпы билим  

берүү орто  мектеби 

1,6 км физика кыргыз 27  саат - Коммуналдык төлөмдөр келишимдин   

негизинде; 
- Барган жолун төлөө 

 

10 №7  жалпы билим  

берүү орто  мектеби 

12 км математика кыргыз 20  саат - Коммуналдык төлөмдөр келишимдин   

негизинде; 

- Барган жолун төлөө 

 

11 №8  жалпы билим  

берүү орто  мектеби 

2,5 км Орус тили жана  

адабияты 

кырг 24  саат - Коммуналдык төлөмдөр келишимдин   

негизинде; 

- Барган жолун төлөө 

 

 Жалпы: 11     -   

Таш-Көмүр шаары 

        



1 №1Н.Островский  
атындагы орто 

мектеби 

борбордо Орус тили  орус 10 Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 
коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 

кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 

жардамдар каралган эмес. 

 

2 №1Н.Островский  

атындагы орто 

мектеби 

борбордо Химия орус 14 Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 

коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 

кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 

жардамдар каралган эмес. 

 

3 №1Н.Островский  

атындагы орто 

мектеби 

борбордо Инфорамтика орус 20 Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 

коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 

кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 
жардамдар каралган эмес. 

 

4 №1Н.Островский  

атындагы орто 

мектеби 

борбордо Дене тарбия орус 20 Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 

коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 

кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 
жардамдар каралган эмес. 

 

5 №1Н.Островский  

атындагы орто 

мектеби 

борбордо Музыка орус 22 Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 

коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 

кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 
жардамдар каралган эмес. 

 

6 №1Н.Островский  

атындагы орто 
мектеби 

борбордо Тарых орус 10 

 

Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 

коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 
кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 

жардамдар каралган эмес. 

 

7 №2К.Осмонкулов 

атындагы орто 
мектеби 

5 км Орус тили жана 

адабияты 

кыргыз 36 Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 

коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 
кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 

жардамдар каралган эмес. 

 

8 №2К.Осмонкулов 

атындагы орто 
мектеби 

5 км Химия  кыргыз  

10 

Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 

коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 
кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 

жардамдар каралган эмес. 

 

9 №2К.Осмонкулов 
атындагы орто 

мектеби 

5 км Биология кыргыз 22 Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 
коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 

кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 

жардамдар каралган эмес. 

 

10 №2К.Осмонкулов 
атындагы орто 

мектеби 

5 км Технология, кыргыз 18 Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 
коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 

кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 

жардамдар каралган эмес. 

 



11 №2К.Осмонкулов 
атындагы орто 

мектеби 

5 км сүрөт кыргыз 19 
 

Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 
коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 

кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 

жардамдар каралган эмес. 

 

12 №3Тоголок Молдо 

атындагы орто 

мектеби 

5 км Математика  кыргыз 18 Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 

коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 

кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 

жардамдар каралган эмес. 

 

13 №5 В.И.Ленин 

атындагы орто 

мектеби  

6км Орус тили жана 

адабияты 

кыргыз 20 Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 

коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 

кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 
жардамдар каралган эмес. 

 

14 №6Т.Уметалиев 

атындагы орто 

мектеби 

20км Дене тарбия кыргыз 18 Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 

коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 

кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 
жардамдар каралган эмес. 

 

15 №8 М.В.Фрунзе 

атындагы орто 

мектеби 

25км Башталгыч 

класс 

Дене-тарбия  

Орус 

 

 

18 

 

16 
 

 

Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 

коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 

кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 
жардамдар каралган эмес. 

 

16 №12 А.С.Пушкин 
атындагы орто 

мектеби 

2км Тарых 
 

орус 28 
 

Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 
коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 

кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 

жардамдар каралган эмес. 

 

17 №12 А.С.Пушкин 
атындагы орто 

мектеби 

2км География кыргыз 17 Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 
коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 

кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 

жардамдар каралган эмес. 

 

18 №14 Т.Шадыханов 
инновациялык 

гимназия мектеби 

борбордо Орус тили жана 
адабияты 

кыргыз 36 Келген жаш адистерге эч кандай кошумча акылар, 
коммуналдык төлөмдөр, убактылуу үйлөр, 

кышында отун, көмүр, жол кирелерин төлөө ж.б. 

жардамдар каралган эмес. 

 

 Жалпы: 18       

 Област боюнча  :  317       

 

Областтык билим берүү усулдук борборунун директору:                                        А.Токтосунов 

Даярдаган: Ж.Абдукаримов 

Тел:0773513138 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалал-Абад областы боюнча 2022-2023 – окуу жылына ( сентябрь) айына карата жетишпеген мугалимдерге талапнаама ( заявка)  

 

Таблица түрүндө  . 

 

 

Район,  шаарлар, Кыргыз класс  Орус класс 
Өзбек 

класс 

Өзбек –
Орус 

класс 

Кыргыз -

Орус класс  

Кыргыз-
Өзбек  

класс  

Жетишпеген кадрлардын саны 

Аксы 31 0 0 0 0 0 31 

Ала-Бука 17 8 0 0 0 0 25 

Базар-Коргон 31 2 0 0 0 0 2 

Ноокен 23 17 0 2 3 0 45 

Сузак. 19 33 14 0 1 0 67 

Токтогул 11 14 0 0 0 0 25 

Тогуз-Торо 7 1 0 0 0 0 8 

Чаткал 16 10 0 0 0 0 26 

Жалал-Абад 3 31 2 0 0 1 37 

Кара-Көл 7 3 0 0 0 0 10 

Көк-Жаңак 5 7 0 0 0 0 12 

Майлуу-Суу 3 8 0 0 0 0 11 

Таш-Көмүр 10 8 0 0 0 0 18 



Област боюнча  : 152 142 16 2 4 1 317 

 

 


