
 

Т. Сатылганов атындагы  № 69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын 

2017-2018-окуу жылындагы педагогикалык кеңешинин 

№6 протоколу 

21-май, 2018-жыл 

Катышкандардын саны-84 

Себепсиз-жок 

Күн тартибинде каралуучу маселелер: 

1. 2017-2018-окуу жылында 9-11-класстардын окуучуларын жыйынтыктоо 

аттестациясына киргизүү; 

2. Ден-соолугуна байланыштуу ВККдан маалымкаты  бар окуучуларды бошотуу; 

3. Республикалык олимпиадада жана УТБ нун жыйынтыгы менен “4” же “5” деген 

баа алган окуучуларды жана өзгөчө үлгүдөгү жалпы орто билим жөнүндө  

аттестатка талапкерлерди бошотуу; 

 

Биринчи маселе боюнча окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары 

Мырзаева Р.А. 2017-2018-окуу жылында жыйынтыктоо аттестациясынын 

расписаниеси администрация ичинде талкууланып, графиги бекитилгендигин 

маалымдады.  Экзамендик билеттер усулдук кеңеште талкууланып, экзамендик 

комиссиянын курамы такталып,  Бишкек шаарындагы Билим берүү 

башкармалыгынан бекитилгендиги айтылды.  Бүтүрүүчү класстын класс 

жетекчилери ар бир классы боюнча маалымат беришти: 

11-класстар боюнча: 

11-А класс-22 окуучу 

11-Б класс-20 окуучу 

11-В класс-26 окуучу 

Бардык 68 окуучунун сабакка катышуу, жетишүүсү  “канаатандырарлык”. 

9-класстар боюнча: 

9-А класс-32 окуучу 

9-Б класс-29 окуучу 

9-В класс-23 окуучу 

9-Г класс -22 окуучу 

9-Д класс-23 окуучу 

9-Е класс-27 окуучу 

Бардык 156 окуучунун сабакка катышуу, жетишүүсү “канааттандырарлык”. 

Экинчи маселе боюнча ден  соолугуна байланыштуу 9-Б классын окуучулары 

Айдаров өмүрбек жана Равхатбекова Лейланын  ВККдан справкасы бар экендигин 

класс жетекчиси айтып өттү. 

Үчүнчү маселе боюнча окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары 

Мырзаева Р.А. Кыргыз Билим берүү жана илим министрлигинин   Улуттук тест 

борборунун жүргүзгөн  тесттин  жыйынтыгынын негизинде “эн жакшы”, “жакшы” 

деген баа алгандыгына байланыштуу жобого ылайык 9-класста-67 окуучуну, 11-

класста-20 окуучуну тандоо сабактарынан бошотууга  мүмкүнчүлүк бар экендигин 

айтып өттү . 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогикалык кеңеш чечим кылат: 

 

1. Негизги билим берүү курсунун жыйынтыктоо  аттестациясына кирүүгө 

төмөнкү 9-класстын жана 11-класстын окуучуларына уруксат берилсин: 

9-А класс-32 окуучу 

9-Б класс-29 окуучу  

     9-В класс-23 окуучу 

     9-Г класс -22 окуучу 

     9-Д класс-23 окуучу 

      9-Е класс-27 окуучу 

     11-А класс-22 окуучу 

     11-Б класс-20 окуучу 

     11-В класс-26 окуучу 

2. Ден соолугуна байланыштуу ВККнын маалымкатынын негизинде бүтүрүү 

экзамендеринен 9-Б класстын окуучулары  Айдаров өмүрбек жана 

Равхатбекова Лейла     бошотулсун.  

3. КР Билим берүү жана илим министрлигинин тест жүргүзүү боюнча улуттук 

борборунун жүргүзгөн тестинин негизинде “эң жакшы”,”жакшы” деген  

бааларды алгандыгына байланыштуу жобого ылайык тандоо сабагынан 

жыйынтыктоо  аттестациядан  окуучунун арызынын негизинде тизмеде 

жазылган окуучулар бошотулсун. 

4. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жанан илим министрлигинин 2018-

жылдын 2-майындагы №532/1, 2018-жылдын 07-майындагы №563/1 буйругун 

аткаруу менен  өзгөчө үлгүдөгү аттестатка көрсөтүлгөн 11-А класстын 

окуучулары Мелисова Айзат Мелисовна, Орозбеков Баккелди Рысманбетович    

кыргыз тили жана адабияты, орус тили, алгебра, Кыргызстан тарыхы 

предметтеринен мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациядан бошотулсун. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Т. Сатылганов атындагы  № 69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын 

2017-2018-окуу жылындагы педагогикалык кеңешинин 

№8 протоколу 

20-июнь, 2018-жыл 

Катышкандардын саны-22 

Себепсиз-жок 

Күн тартибинде каралуучу маселелер: 

1. 2017-2018-окуу жылындагы 9-класстардын  жыйынтыктоо аттестациясынын 

жыйынтыгы. 

 

Угулду: Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары Мырзаева Р.А. 9-

класстардын жыйынтыктоо мамлекеттик аттестациясы боюнчатөмөндөгүдөй 

маалымат берди: 

9-класстарда мамлекеттик жыйынтыктоо  аттестациясын  тапшырууга 156 окуучу 

киргизилген.Анын ичинен 9-Б класстын 2 окуучусу ден соолугуна байланыштуу 

(ВКК дан справканын негизинде) бошотулган. 

9-А класс-32 окуучу 

9-Б класс-29 окуучу 

    9-В класс-23 окуучу 

 9-Г класс -22 окуучу 

   9-Д класс-23 окуучу 

 9-Е класс-27 окуучу 

 

Педагогикалык кеңеш чечим кылат: 

 

1. 2017-2018-окуу жылындагы мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынын 

негизги жалпы билим берүү жөнүндө күбөлүктү төмөнкү окуучуларга берүү 

менен 9-класстын бүтүрүүчүлөрү деп эсептелсин: (аты-жонү толук жазылган) 

9-А класс-32 окуучу 

9-Б класс-29 окуучу 

      9-В класс-23 окуучу 

      9-Г класс -22 окуучу 

      9-Д класс-23 окуучу 

      9-Е класс-27 окуучу 

      Бардыгы 156 окуучу. 

2. 9-А класстын бүтүрүүчүлөрү  Исламбекова Азиза жана Шамбетова Эркеайым  

КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин Мактоо баракчасы менен 

сыйлансын жана окуудагы “эң жакшы” жетишкендиги үчүн жалпы негизги 

билим жөнүндө артыкчылык күбөлүк берилсин. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Т. Сатылганов атындагы  № 69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын 

2017-2018-окуу жылындагы педагогикалык кеңешинин 

№9  протоколу 

23-июнь, 2018-жыл 

Катышкандардын саны-23 

Себепсиз-жок 

Күн тартибинде каралуучу маселелер: 

2. 2017-2018-окуу жылындагы 11-класстардын жыйынтыктоо  аттестациясынын 

жыйынтыгы. 

 

Угулду: Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары Мырзаева Р.А.    

11-класстардын жыйынтыктоо  аттестациясы боюнча төмөндөгүдөй маалымат 

берди: 

11-класстарда бардыгы жыйынтыктоо аттестацияны тапшырууга 68 окуучу 

киргизилген. Тандоо сабактары боюнча немец тилинен, кытай тилинен, 

геометриядан  экзамен тапшырышкан. 

11-А класс-22 окуучу 

11-Б класс-20 окуучу 

11-В класс-26 окуучу 

Бул окуучулардын ичинен 11-А класстын окуучулары Мелисова Айзат жана 

Орозбеков Баккелди жалпы орто билим жөнүндө артыкчылык аттестатына 

татыктуу болушту. 11-А класстын окуучусу Исаев Бексултан Маратович өзгөчө 

алтын сертификатка ээ болду. 

 

Педагогикалык кеңеш чечим кылат: 

 

1. 2017-2018-окуу жылындагы жыйынтыктоо  аттестациясынын негизинде  орто 

билим жөнүндө аттестат төмөнкү окуучуларга берүү менен 11-класстын 

бүтүрүүчүлөрү деп табылсын: (аты-жөнү толук жазылган) 

 

11-А класс-22 окуучу 

11-Б класс-20 окуучу 

11-В класс-26 окуучу 

   Бадыгы 68 окуучу. 

 

2. 11-А класстын 2 бүтүрүүчүсу Мелисова Айзат жана Орозбеков Баккелди 

КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин Мактоо баракчасы менен 

сыйлансын жана жалпы орто  билим жөнүндө артыкчылык аттестаты  берилсин. 

 

 

 

 

 

 



 

 


