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

2019-2020- окуу жылында педагогикалык кеңешинин 

 №6 протоколу 

27-май, 2020-жыл 

Катышкандардын саны-114 

Себепсиз -жок 

Кун тартибинде каралуучу маселелер: 

1. 2019-2020- окуу жылындагы  9-11- класстын бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу 

аттестацияга киргизүү. 

2. Ар түрдүү маселелер 

 

   Биринчи маселе боюнча  окуу- тарбия иштери  боюнча директордун орун басары 

Мырзаева Р. А. 2019-2209- окуу жылында жыйынтыктоо аттестациясынын 

расписаниеси администрация ичинде талкууланып, графиги бекитилгендигин 

маалымдады. 

   Жыйынтыктоо мамлекеттик аттестациясында экзамендик комиссиянын 

председатели, экзаменатор жана ассистент мугалим кырдаалга байланыштуу 

окуучулардын жылдык баасынын жана текшерүү иштеринин негизинде экзамендик 

баа коюла тургандыгы айтылды. 

   Экзаменге бүтүрүүчү класстын окуучулары пандемияга карата катышышпайт, 

жыйынтык бааларга окуучуларга жана ата-энелерге өз убагында жиберүү керектиги 

айтылды. 

    Бүтүрүүчү класстын класс жетекчилери ар бир класс боюнча маалымат беришти: 

11- класстар боюнча: 

11- А класс-21 окуучу 

11-Б класс- 21 окуучу 

11- В класс-23 окуучу 

11- Г класс-25 окуучу 

        Бардык 90 окуучунун сабакка катышуу, жетишүүсү “канаатандырарлык” 

 

9-класстар боюнча: 

       9-А-класс  -28 окуучу 

       9-Б-класс -30 окуучу 

       9-В-класс -28 окуучу 

       9-Г-класс -24  окуучу 

       9-Д-класс -24 окуучу 

       9-Е-класс -25 окуучу 

       9-Ж класс-30 окуучу 

       9-З класс-26 окуучу 

Бардык 215 окуучунун сабакка катышуу, жетишүүсү “канаатандырарлык” 

 

      

Педагогикалык кеңеш чечим кылат: 

1. Негизги билим берүү курсунун жыйынтыктоо аттестациясына кирүүгө төмөнкү 9-

класстын жана 11-класстын окуучуларына уруксат берилсин: 

11- класстар боюнча: 

11- А класс-21 окуучу 

11-Б класс- 21 окуучу 

11- В класс-23 окуучу 

11- Г класс-25 окуучу 

      9-А-класс  -28 окуучу 

      9-Б-класс -30 окуучу 



      9-В-класс -28 окуучу 

      9-Г-класс -24  окуучу 

      9-Д-класс -24 окуучу 

      9-Е-класс -25 окуучу 

      9-Ж класс-30 окуучу 

      9-З класс-26 окуучу 

2. Пандемияга карата ар бир окуучу жана мугалим  дистанциялык эрежелерди сактап, 

антисептик, маска колдонушсун, себепсиз тышка чыгышпасын, гигиеналык 

эрежелер так аткарылсын. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 2019-2020- окуу жылында педагогикалык кеңешинин  

 №8 протоколу 

18-июнь, 2020-жыл 

Катышкандардын саны-22 

Себепсиз -жок 

Кун тартибинде каралуучу маселелер: 

 

1. 2019-2020- окуу жылындагы  9- класстардын бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу 

аттестациясынын жыйынтыгы. 

      Угулду: 

  Окуу- тарбия иштери  боюнча директордун орун басары Мырзаева Р. А. 2019-2020- 

окуу жылында  9- класстардын бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоо мамлекеттик  

аттестациясы боюнча төмөндөгүдөй маалымат берди: 

 9- класстарда  жыйынтыктоо мамлекеттик  аттестациясын тапшырууга 215 окуучу 

уруксат алышкан. Бирок пандемияга байланыштуу КРнын Билим берүү жана илим 

министрлигинин жобосунун негизинде бардык экзамендин баалары комиссиянын 

чечими менен окуучулардын жылдык бааларын эске алып, экзамендик баалар 

протоколго, ведомостко коюлуп, жыйынтыктары окуучуларга жана ата-энелерге 

жеткирилди. 

Педагогикалык кеңеш чечим кылат: 

 

1. 2019-2020- окуу жылында  мамлекеттик жыйынтыктоо  аттестациясынын 

жыйынтыгы менен жалпы негизги билим берүү жөнүндө күбөлүктү төмөнкү 

окуучуларга берүү менен комплекс-гимназиянын 9-класстын бүтүрүүчүлөрү деп 

эсептелсин: 

       9-А-класс-  28 окуучу 

       9- А класстын бүтүрүүчүсү Азамат к. С., Дайырбекова Назик, Жумабекова Жаркынай,    

Кабылбеков нурсултан, Эсенова Аяна КР нын Билим берүү жана илим 

министрлигинин мактоо баракчалары жана артыкчылык күбөлүгү менен сыйлансын. 

       9-Б-класс- 30окуучу 

       9- Б  класстын бүтүрүүчүсү  Азамат к. Зейнеп КР нын Билим         берүү жана илим      

министрлигинин мактоо баракчасы жана артыкчылык күбөлүгү менен сыйлансын 

       9-В-класс -28 окуучу 

       9- В класстын бүтүрүүчүлөрү Райымбекова бакзадажана Саитов Марсел КР нын 

Билим         берүү жана илим министрлигинин мактоо баракчасы жана артыкчылык 

күбөлүгү менен сыйлансын 

       9-Г-класс- 24- окуучу 

       9- Г класстын бүтүрүүчүсү Мамыт к. Мээрим КР нын Билим         берүү жана илим 

министрлигинин мактоо баракчасы жана артыкчылык күбөлүгү менен сыйлансын 

      9-Д-класс -24 окуучу 

      9- Д класстын бүтүрүүчүсү  Таирова Айсулуу КР нын Билим         берүү жана илим 

министрлигинин мактоо баракчасы жана артыкчылык күбөлүгү менен сыйлансын 

      9-Е-класс -25 окуучу 

      9-Ж класс  -30 окуучу 

      Бардыгы 209 окуучу 

      9-З-класс -26 окуучу 

      9- З класстын бүтүрүүчүсү  Чолпон к. Нурзат  КР нын Билим         берүү жана илим 

министрлигинин мактоо баракчасы жана артыкчылык күбөлүгү менен сыйлансын 

 

 



 

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

 2018-2019- окуу жылында педагогикалык кеңешинин  

 №9  протоколу 

20-июнь, 2020-жыл 

Катышкандардын саны-23 

Себепсиз -жок 

Кун тартибинде каралуучу маселелер: 

 

1. 2019-2020- окуу жылындагы  11- класстардын мамлекеттик бүтүрүү  

аттестациясынын жыйынтыгы. 

      Угулду: 

  Окуу- тарбия иштери  боюнча директордун орун басары Мырзаева Р. А. 2018-2019- 

окуу жылында  11- класстардын мамлекеттик бүтүрүү  аттестациясы боюнча 

төмөндөгүлөрдү билдирди: 

 11- класстарда  бардыгы 90  окуучу мамлекеттик аттестацияга кирүүгө уруксат 

берилген. 

    Пандемияга байланыштуу КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин жобосунун 

негизинде бардык экзамендин баалары комиссиянын чечими менен окуучулардын 

жылдык бааларын эске алып, экзамендик баалар протоколго, ведомостко коюлуп, 

жыйынтыктары окуучуларга жана ата-энелерге жеткирилди. 

 

11- А класс-21 окуучу 

11-Б класс- 21 окуучу 

11- В класс-23 окуучу 

11- Г класс-25 окуучу 

 

 Педагогикалык кеңеш чечим кылат: 

 

1. 2018-2019- окуу жылында мамлекеттик бүтүрүү  аттестациясынын жыйынтыгы 

менен орто билим жөнүндө аттестат төмөнкү окуучуларга берилүү менен 11- 

класстын бүтүрүүчүлөрү деп табылсын.  

 

 11- А класс-21 окуучу 

11-Б класс- 21 окуучу 

11- В класс-23 окуучу 

11- Г класс-25 окуучу 

Бардыгы 90  окуучу.  

 

 


