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Кыргыз Республикасынын Билим
беруу жана илим министрлигинин
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БВКИТИЛДИ

БиIltкек шаарыlrыll мапtJIскеттик яialta муtlиципалдык жалпы билим
беруу уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына

конкурстук тандоонун жеttyyчyлорyнyн тизмеси

мектептин аталышы
16 жмпы билим берlry орго

еlil,еп

! 96 жал

9

ек,tсп

9

TI 
билим беруу o1lTo

ек,l,еп

9 мектеп - гимназия окг -

арбия комплекси
94 жалпы билим берlry оllто

Ош шаарынын мамJIекеттик жаttа ,иуниципалдык жалпы билпм беруу

уюмдарынын жетекчиJtериItин боlп кызмат оруItдарына конк:урстук
таrtдооItун жецYYч YJIорYпYн,гизмеси

Мектепr,rrrl атilлышr,I

Оtu шаары 5 l Ж.Бмасагын аl,ыlIдагы с рто
мекгеби +

MeKTetrTttH аlп.цыIrIы

ALraii ра rioIIy

умабаев Токтоплаьtат

атындагы Ne15 орто

лЪ Район/шаар
I Бlrшкек шаilры

1 Бишкек шаары

_) Бишкек шаары

,1 Биrrrкек шаары

Жецуучунуп аты-жонy
Сарыгулова Гулназ
Токтогуловна

jб ,70

!оота:tиева Аида
Арьшбековпа '

t55 81,3

5,7 71,з

6,7 sАlItыr,у:trlва Кенжскан
Ка;lыровttа

54

j\"!r БiаллЖечуучупуп аты-жопy

5l 63,8Yсен уryлу Жыргалбек

Pai'loH/rrraap,\'|r

Каракол айылы.

Алай району, Yч-
обо а.а, Кичи

БаrлЖецуучуtlун аты-жоIIy

,7 |,з57

Бердимаматовва
ва Назryл

ектебимекемеси

Ош облусуllУн мамлеке,r-Гик жа}lа :rIУНИЦИПаJlдык я(алпы билпм беруу

уюмдарынЫн жетекчилериtIиН бош кызмат орундарына KoHl(ypcTyк
,гаIIдооtlув жецYYlIYлорYнYII тизмеси

l

ъ

l

Балл

Район/пrаар

l



62,550Ташболот уулу Тологен14 Акматов Максут
атындагы орто мектеби-

eKe\lcc1,1

Алай району,
К.Белекбаев
атындагы айыл
oKMoTy, Аскалы

l,i ЫЛIll.

2

Ap:tBall райо
6048ашполотова Зуура

Сапаралиевна'
12 Мамцияр Кадьцов
ьшдагы орто мектеои

мекеNlсси
ат

Ку ttгой айылы

ApaBarr району,
оо-моюн а а.

62
,7,7,5

камилова Маликахон
урсунбаевна

Мухаммал Саид а,гындагы

eKTeIl гимназиясы)
['епе-коргон
иылы

Драван району,
Тепе-Коргон а а,

2

50 62,5ирзаев Жамо-llилдин

ук,гамурадович
7 Эргеlш Кебекбаев

гы негизги мектеби
J Араван району,

Керме-Тоо а а,

Гулбахор айылы
50 62,5йдаров Мустафа

Самарович

аиылы
ны-Араваlr

раван району,
.Анаров а а,

34 I[азыл Абылкасыпrов
атындагы ltегизги мектеби

49 61 .з9 Аблурашил Саламов
даьI gpTo мектеби

Тургинова Юлдузхон
Гуламжановна

) Араван

районуТепе-
Коргон а.а, Тепе-
Коргон айылы

6

ltиылы
епе-Коргон

Драван райоlrу,
'Гепе-Коргон а а,

1 Сайлыкан Маткасымова
дагы орто лrектеби

кеева Гулшанай
апаралиевна

48 60о/о

Iia у раионуп

l I(apa-Cyy

району, Кара-
Суу шаары,

ультурнм
очосу,32

'Лb68 Каримжан Рахимов
дагы орто мектеби"

екеме(]и

aMarroBa Таттуугул
Ады.ltовна

52 65

району, O,гуз-
А.цыр а./а, О,r,уз-
Алыр айылы

2 ара-Суу ".Itlb75 Медет Жшlаrкуlrов
атындагы орто мектеби"-

eKeMcc},i

кмматова Рахат
ыокуловна

54 6,7,5

Кара-Суу

I Iариман айы,ltы

ариман а-lа,

ону,
57 71,з_)

Га,чдык айылдык
аймагы, Эшме
иы]Iы

7 Турсунали Сулайманов
атындагы 0рто мектеби

уратов атындагы орто

еке]\,Iеси

109 Абдыразак

мектеби

омоева !арикат
ражаповтlа

52 65

раl"Iоп},Кара-К ),,,lrKa
Кара-Кулжа
айону, Кызыл-

дкимrrtан Жацыбаев
агы орто мектеби м геrtбаевна

ттокурова Гулгакы 5з oo,J

L,,
I

4 IKlpa-Cyy
|району. Катга-



бдыразак Мырзаибраимr lB
АтыIIдаI,ы 0рто мек-l.еби -

Белелбай Исаев
тыIIдагы орто мек.геби

HorrKar J aй<lll
'Ак-Чабуу" орто мектеби

"Ак-Терек" башталгыч
екL,еби

бу Райхан Беруний атыrt цагы
рто мектеби

Мирза Улугбек аты]Iдагы срто
пtекr,еби

'Кызыл-Телjит" орто лtект эби

Эркин Эргешов атындагы орто
мектеби

.Атишев атындагы орто
ектеби

-Хоразм;ий атындагы
MIIilз}l,Iсы

"Чечме-Сай]' орто мектеб r

озгон аи()

К.Эрма,гов атындагы Np4 5

орl,о },leк tеп

М.Жолl(ошалиев атындаl ы
78 орто мектеп9

"Бахмал" Nч45 орто MeKr еби

Т.Оморкулов атындагы Jr!5 l
орто мектеп

аш а}iылы

ар айы:I
магы, Куйо-

2 Кара-Кулжа
olty, Карагуз

аиыл аимагь] ,

ы- Talaa
иьIлы

розбеков Майрамбек
Орозбекович

б() 75

_) Кара-Кулжа
айопу,Ча,тма
йыл аймагы,

JЪкбай -'l'аrIаа
,Iылы

шимова Гулжан
Жожуевна

51 бз,8

егеден айылы
оокат району,

Мадакимовла
ушбакова Ашура 54 67,5

2 Ноокат району,
ктерек айы;tы

Мам атка..,tилова Шарипа
ргешовна

56 ]0

_)

Yч-Бай айылы
оокат райоttу, "Yч-Бай" орто мектеби Курбанбаева Жыпарryл

Урустамбековiа
55 68,8

Ноокат району,
арын айылы IcaKoBHa

илова Бегайым 7з,8

_) Ноокат району,

аиьшы

ойчибаев Хабийбилло
ахаби2цинович

51 63,8

6 оокат райопу,
IзыrгТейит
LIлы

унуоов Тургунбай
Абдиллаевич

53 66,ЗО/о

7 Ноокат району,
Арык-Тейит
айыльт

маматова Сюита
камытовна

49 61,3

8 оока,г району,
гаrrсрек айы-tlы

смаилова Зульфия
арипжановна

56
,70

апаев аиыл
оокат району,

eKoBlIa
роза-пиева Айгуль 50 6)\

10 оока,г раиону,
Чечме-Сай

и Iп.]lы

Абдимlхтар кызы Назгуль 48 60

бl,3хмаджанова Назгуль
бдыкадыровна

19
Шагыlt аi]iы",rы

згон району,

Камбарова Жыпарryл
YЙluеевна

50 62,5Озt,он району

52 65

,)

_) Озгон району
Бахмал айылы

49 б 1,з

LI]Iы

Озген району,
Yч-Каптал

1

Чоц-Алаii :lIIotIу

l

| |Жаны-Ноокат

I

lrn

I

Турсунбаева Айдана
каныбековна

,] --t\) шUаков ьороноаи
маltситович



8064алыков Жусуп
йдакматович

"Кыргызсцан" орто мекте биЧон-Алай району

Облусц,к пrсктеlI
70байдуллаева Жайал

исмаиловна
Orrr облустук У.Салиева
тындагы зээItлуу баrlдардын

жатак-лицеtlи

1 ()rlt шаары

Чуй облусупуIt мамлекеттик жаlrа Nrупиципалдык жалпы билим беруу

уюмдарынЫн же,гекч иJlеринин боrП кы3мат оруIIдарына KolrKypcтyK
,гандооllун жецyyчyлорyIlyн l,измеси

llаrrфIt,,rов alIoHy

ПаIIфилов

району, Кайынды
шаары

lIаrлфилов

1lаЁrону. Букара
iiы:lы

Чуii-'l'окпrок

2

БаллI аты-жоIIYжецYYчYMcKTctl1,IlIl атаJIlJIttыI) irr"ro It/ttt а а рjY|r

54 6,7,5Гончарова Ириана
Сергеевна

ульсара Сулайманова
аты}lдагы Кайыtrды лtалпы

билим берlry орто мектеп-
гимIIазиясы

49 61 ,3Сариева I-Iасикат

ыбековнаА
Орозмы Текеев атындагы
rкалпы билим беруу орто
мектеби

49Чуй району,
Арал айыrtы

рал айьтлынын орто мектеби Борченова Айнура
лапаевна

LIytl райоtrу,
J lcItlrtt айыltt,l

. К.Тсльтаева а,l,ыIIдагы -голук

мес орто мекr,еби

Тургумбаева Айзала
Карагуловна

52 65?

_)
LIуй району,
Садовое айылы

уй облусунуrI LIуй

айонундагы. И.Укуев
ндагы орто мектеби

малиева Венера
кемеловна

6)<

Аламluун району

иьlл окмо,г1/.

i'lttlt-N4oйt loli

рашан айылы

Ф.Стрельпикова атындагы
rкалпы билим берlry орто
мектеби

усубакунова Гульнур
БaltltcoBtte

59 7з,8

Кемин plr:iolry
Кызьrл-Октябрь
айыл окмету.

КызьIл-Октябрь
tlьIлы

псамат Ашырбаев атындагы
Кызыл-Октябрь жалпы билим
беруу орто мектеби

ващенко ольга
Александровна

67,5

Москва аиоIIч

l

l

]

56

54

бl,з

50



l Москва району,
Ак-БаrIIат айылы

2 |Москва райоllу.
Заря айылы

J Москва району,
Ак-l'орпок
айылы

4 Москва району,
Александровка
айылы

Москва району,
Ак-
'I'орпок айылы

lсык-Ата
айону, Карагай-

Булак айылы

)

1

Ысык-Ата

раЙоIIу,
Гидростроитель
айылы

Ысык-Ата

району,
Милянфан
айылы

-)

Ысык-Ата

району,

Кант шаары

1

Ысык-Ата
айоrrу, Сарьг
оII аиыJIы

)

. С. Усубалиев атындагы
пы орто билим берlry

ек,rеблt

ашмат Арыков атындагы
алпы орто билим беруу
ектеби

енин ать]ндагы орто меttте(iи

Шиваза атыIIдагы жаллы

рто билилr,беруу мск,r,еби

осква райЬндук сырттан о}:уу

куу жаJIпы орто билим бер 1а
плектеби

Ысык-Ата plriiolty
"Абдрахман Сулайманов
атындагы жалпы билим берl у
орто мектеби"

'В.И.Ленин атыIlдагы )KalllI I

илим беруу орто мек,t,еби"

"М.Ванахун атынлагы жалп] J

илим берlry,орто мектеби"

'Кант ш. Ns3 жмпы билим
epYY орто мектеII-

ги]\{1Iазиясы

"А.Сакебаев атынлагы )KtuIl ы

илим берц орто мектеби"

смоналиева Таа.,-тайбубу

вна
19 бl,3

Баева Касиет
Сарбагышовна

50 r.? 5

Абдымомунова Гулжан
гелдиевна

6,8 85

:2 65мачивчзова Мочеза
[осчпжановна

901,2аршенов Эркинбек
ыпбекович

50 62,5Бейшекеева Нурзада
Самировна

i,з 9l ,зМухарова Зубайда
ихузаевны

62,5j;0иллебаева Римма
шай.пообековна

62,5лкаIrова Нургyп
бдылдабековна

Опrорова Бубумаржа
Шаршеевна

2

I

I

I

50

60


