
 

Педагогикалык чеберчиликтин ресурстук борборлорун уюштуруу 

жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамына 

ылайык, алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларды жана инновациялык 

методологияларды жайылтуу, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана 

Кыргыз Республикасында педагогикалык кызматкерлердин кесиптик 

өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү максатында буйрук кылам: 

 

1. 2023-жылдын 1-апрелинен тартып мектепке чейинки жана мектептеги 

билим берүү программаларын ишке ашыруучу менчигинин түрүнө 

карабастан билим берүү уюмдарына өз базасында бекитилген формага 

ылайык милдеттүү түрдө кабарлоо менен Педагогикалык 

чеберчиликтин ресурстук борборлорун (мындан ары – Ресурстук 

борборлор) түзүүгө укук берилсин:  

- Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 

(мамлекеттик менчик түрүндөгү билим берүү уюмдары); 

-  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана райондук 

(шаардык) билим берүү бөлүмдөрүнүн (менчиктин муниципалдык 

формасындагы билим берүү уюмдары); 

- райондук (шаардык) билим берүү бөлүмдөрүнүн (жеке менчик 

формасындагы билим берүү уюмдары). 

2. Ресурстук борборлор юридикалык жак формасында Уюштуруучунун 

макулдугу менен жана бюджеттен тышкаркы каржылоо булактарынын 

эсебинен, башка учурларда юридикалык жакты түзбөстөн жана 

кошумча штаттык бирдиктерди бөлбөстөн түзүлүшү мүмкүн экендиги 

белгиленсин. 

3. Ресурстук борборлорду түзүүдө кабарлоонун формасы тиркемеге 

ылайык бекитилсин. 

4. Кыргыз билим берүү академиясы бир жумалык мөөнөттө эксперттерди 

жана жарандык коомдун өкүлдөрүн тартуу менен мектепке чейинки 

билим берүү жана жалпы билим берүү уюмдарынын алдындагы 

Педагогикалык чеберчиликтин ресурстук борборлору жөнүндө типтүү 

жобону иштеп чыксын. 

5. Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү (Н.А. Касымова) жана 

Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясаты башкармалыгы 

(М.Дж. Усеналиев) 2023-жылдын 30-апрелине чейин региондордо 

класстердик Ресурстук борборлорду түзүү боюнча зарыл чараларды 

көрсүн. 

6. Бул буйруктун аткарылышын контролдоону Кыргыз Республикасынын 

Билим берүү жана илим министринин тейлөөчү орун басарлары                  

Н.С. Джусупбековага жана Т.А. Ашымбаевага жүктөлсүн.  



 

Об организации Ресурсных центров педагогического мастерства 

 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», в 

целях распространения передового педагогического опыта и инновационных 

методологий, повышения качества образования и содействия 

профессиональному развитию педагогических работников в Кыргызской 

Республике,   приказываю: 

 

1. С 1 апреля 2023 года предоставить право образовательным 

организациям, независимо от форм собственности, реализующим 

программы дошкольного и школьного образования, создавать на своей 

базе Ресурсные центры педагогического мастерства (далее – Ресурсные 

центры) с обязательным извещением согласно утвержденной форме: 

- Министерства образования и науки Кыргызской Республики  

(образовательные организации государственной формы собственности); 

-  органов местного самоуправления и районных  (городских) отделов 

образования (образовательные организации муниципальной формы 

собственности); 

- районных  (городских) отделов образования (образовательные 

организации частной формы собственности). 

2. Установить, что Ресурсные центры могут создаваться в форме 

юридического лица только с согласия Учредителя и за счет 

внебюджетных источников финансирования, в иных случаях – без 

образования юридического лица и выделения дополнительных штатных 

единиц. 

3. Утвердить форму извещения при создании Ресурсных центров согласно 

приложению. 

4. Кыргызской Академии образования в недельный срок разработать, с 

привлечением экспертов и представителей гражданского общества, 

Типовое положение о Ресурсных центрах педагогического мастерства 

при дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях.  

5. Отделу политики дошкольного образования (Н.А. Касымова) и 

Управлению политики школьного образования и книгоиздания (М. Дж. 

Усеналиев) до 30 апреля 2023 года принять необходимые меры по 

созданию класстерных Ресурсных центров в регионах. 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

курирующих  заместителей министра образования и науки Кыргызской 

Республики Н.С. Джусупбекову и Т.А. Ашымбаеву. 
 

 

Министр        К.К. Иманалиев  



Приложение  

к приказу МОН КР  

№ _________от «_____»  

__________ 2023 года 

 

 

Министерство  

образования и науки  

Кыргызской Республики  

 

Отдел образования  

__________ района (города)  

____________ области 

 

Айыл окмоту 

 _________ района  

____________ области 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

_________________________________________________, ОКПО ________ 
(полное наименование юридического лица)  

 

ИНН _______________________________, форма собственности _________   

 

_________________________________________________________________,  
(государственная, муниципальная, частная),  

юридический/фактический адрес  ____________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

уведомляет о том, что создан Ресурсный центр педагогического мастерства 

по вопросам дошкольного или школьного образования (нужное 

подчеркнуть) с образованием юридического лица (указать ИНН, ОКПО), без 

образования юридического лица (нужное подчеркнуть). 

 

 

Директор   ____________________  ФИО  
    (подпись, печать) 

 

дата ____________ 2023 г. 



2023-жылдын 

«_____»__________ 

 № ______________ 

КР БИМ буйругунун 

Тиркемеси 

 

Кыргыз Республикасынын 

Билим берүү жана илим 

министрлиги  

 

____________ облусунун 

__________ районунун 

(шаардын)  

Билим берүү бөлүмү 

 

____________ облусунун 

__________ районунун 

Айыл өкмөтү 

 

 

 

КАБАРЛОО 

 

_________________________________________________, ОКПО ________ 
(юридикалык жактын толук аталышы)  

 

ИНН _______________________________, менчиктин формасы _________   

 

_________________________________________________________________,  
(мамлекеттик, муниципалдык, жеке менчик),  

юридикалык/фактылык дареги  ______________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

мектепке чейинки же мектептеги билим берүү маселелери боюнча 

Педагогикалык чеберчиликтин ресурстук борбору түзүлгөндүгү 

(керектүүсүнүн астын сызуу) юридикалык жакты түзбөстөн, юридикалык 

жакты түзүү (ИНН, ОКПО көрсөтүлсүн) менен (керектүүсүнүн астын сызуу 

жөнүндө кабарлайт. 

 

 

Директор   ____________________  Аты-жөнү  
    (колу, мөөрү) 

дата ____________ 2023-ж. 


