
Кыргыз Республикасынын  

Билим берүү жана илим 

министрлигинин  

2022-жылдын “____”____________ 

№______ буйругу менен бекитилди 

 

 

Бишкек жана Ош шаарларынын мамлекеттик жана муниципалдык 

жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат 

орундарына кайрадан конкурс жарыялоо 

 
№ Шаар/ район Мектептин аталышы 

 

1.  Бишкек шаары, Свердлов району №10 жалпы билим берүү орто мектеп 

 

2.  Бишкек шаары, Свердлов району №11 жалпы билим берүү орто мектеп 

 

3.  Бишкек шаары, Свердлов району №12 мектеп-гимназия окуу-тарбиялоо комплекси 

 

4.  Бишкек шаары, Свердлов району №16 жалпы билим берүү орто мектеп 

 

5.  Бишкек шаары, Свердлов району №21 жалпы билим берүү орто мектеп 

6.  Бишкек шаары, Свердлов району И.В. Гете атындагы №23 окуу тарбия комплекс 
гимназиясы 

7.  Бишкек шаары, Свердлов району №33 экономика жана укукту тереңдетип  окутуу 

гимназия мектебин 

8.  Бишкек шаары, Свердлов району №43 жалпы билим берүү орто мектеби толук эмес 
орто мектеби 

9.  Бишкек шаары, Октябрь району №7 жалпы билим берүү жумушчу жаштар орто 

мектеби 

10.  Бишкек шаары, Ленин району №8 жалпы билим берүү орто мектеп 
 

11.  Бишкек шаары, Ленин району №42 жалпы билим берүү орто мектеп 

 

12.  Бишкек шаары, Ленин району №77 жалпы билим берүү орто мектеп 
 

13.  Бишкек шаары, Октябрь району  Француз тилин тереңдетип окутууну камтыган  №26 

гимназия- комплекси 

14.  Бишкек шаары, Октябрь району №56 жалпы билим берүү орто мектеп 

 

15.  Бишкек шаары, Биринчи май району №15 жалпы билим берүү орто мектеп 

 

16.  Бишкек шаары, Биринчи май району Аалы Токомбаев атындагы №24  мектеп- гимназиясы 

 

 

 

 

Ош шаары 

 

№ Район/шаар/айыл Мектетин аталышы 

1 Ош шаары 

№12 Н. Крупская атындагы атайын 

көмөкчү  

мектеп-интернаты 



2 Ош шаары Жолон Мамытов атындагы №32 мектеп 

3 Ош шаары Ч.Айтматов атындагы №36 мектеп 

4 Ош шаары Б.Алыкулов атындагы №38 мектеп 

5 Ош шаары П.Ж.Нышанов атындагы №50 мектеп 

6 Ош шаары Ж.Баласагын атындагы №51 орто мектеп 

 

 

 

№ Район/шаар/айыл Мектетин аталышы 

1 Бишкек шаары 
Азиз жана начар көргөн балдар үчүн атайын 

жалпы билим берүүчү жатак мектеби 

2 Төмөнкү Чүй 
Акыл - эси артта калган балдар үчүн атайын 

башталгыч жатак мектеби 

3 Чүй облусу 
Чүй облустук мектеп-гимназиясы 

 

4 Ош шаары 

Ош шаарындагы атайын жалпы билим берүүчү 

сокур жана начар көргөн балдардын жатак 

мектеби 

5 Ош шаары 
Ош областтык У.Салиева атындагы зээндүү 

балдардын жатак лицейи 

6 Нарын облусу 
Нарын облусунун академик У.Асанов атындагы 

лицей - интернаты 

7 Чүй облусу 
Чүй облусунун Сокулук районундагы Белогорка 

жалпы билим берүүчү санатордук-жатак мектеби 

 


