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

 2018-2019- окуу жылында педагогикалык кеңешинин  

 №8 протоколу 

22-апрель, 2019-жыл 

Катышкандардын саны-115 

Себептүү-17 

Себепсиз -жок 

Кун тартибинде каралуучу маселелер: 

1. 2018-2019- окуу жылындагы  9-11- класстын бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу 

аттестацияга киргизүү. 

2. Ден-соолугуна байланыштуу ВКК дан маалымкаты бар окуучуларды бошотуу. 

3. Республикалык олимпиадада жана УТБ нун жыйынтыгы мененӨзгөчө үлгүдөгү 

жалпы орто билим жөнүндө аттестатка талапкерлерди бошотуу. 

 

Биринчи маселе боюнча  окуу- тарбия иштери  боюнча директордун орун басары 

Мырзаева Р. А. 2018-2019- 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 класс 

боюнча маалымат беришти: 

11- класстар боюнча: 

11- А класс-23 окуучу 

11-Б класс- 20 окуучу 

11- В класс-26 окуучу 

Бардык 69 окуучунун сабакка катышуу, жетишүүсү “канаатандырарлык” 

9-класстар боюнча: 

 

       9-А-класс  (32 окуучу) 

      9-Б-класс (27 окуучу) 

      9-В-класс (32 окуучу) 

      9-Г-класс (28- окуучу) 

      9-Д-класс (28 окуучу) 

      9-Е-класс (34 окуучу) 

      9-Ж класс ( 28 окуучу) 

Бардык 209 окуучунун сабакка катышуу, жетишүүсү “канаатандырарлык” 

 

     Экинчи маселе боюнча ден соолугуна байланыштуу   9-Б  класстын окуучусу Кадырбек 

у. Казбектин, Тапышев Бекзаттын ВКК дан справкасы бар экендигин класс жетекчиси 

айтып өттү. 

Үчүнчү маселе боюнча окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары Мырзаева 

Р. А. КР нын  Билим берүү жана илим министрлигинин Улуттук тест борборунун 

жүргүзгөн тесттин жыйынтыгынын негизинде “эң жакшы”, “жакшы” деген баа 

алгандыгына байланыштуу жобого ылыйык 9-класстан 58 окуучуну, 11-класстан 42 

окуучуну  тандоо сабактарынан бошотууга мүмкүнчүлүк бар экендиги 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 -27 окуучу 

            9-В-класс -32 окуучу 



            9-Г-класс -28- окуучу 

        9-Д-класс -28 окуучу 

        9-Е-класс -34 окуучу 

        9-Ж класс -28 окуучу 

        11- А класс-23 окуучу 

11-Б класс- 20 окуучу 

11- В класс-26 окуучу 

 

2. Ден соолугуна байланыштуу ВКК дан маалымкатынын негизинде бүтүрүү 

экзамендеринен 9-Б класстын окуучулары бошотулсун: 

- Кадырбек у. Казбек-9-Б класс 

- Тапышев Бекзат-9-Б класс 

 

3. 11-А класстын окуучусу Октонов Орозкул математика, кыргыз тили, кыргыз 

адабияты, химия, Кыргызстан тарыхынан жыйынтыктоо аттестациядан бошотулсун. 

 

4. КР нын  Билим берүү жана илим министрлигинин Улуттук тест борборунун 

жүргүзгөн тесттин жыйынтыгынын негизинде “эң жакшы”, “жакшы” деген 

бааларды алгандыгына байланыштуу жобого ылайык тандоо сабагынан тизмеде 

жазылган окуучулар бошотулсун. 
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Т. Сатылганов атындагы № 69 окуу- тарбия комплекс-гимназиясынын 

 2018-2019- окуу жылында педагогикалык кеңешинин  

 №10 протоколу 

21-июнь, 2019-жыл 

Катышкандардын саны-23 

Себепсиз -жок 

Кун тартибинде каралуучу маселелер: 

 

1. 2018-2019- окуу жылындагы  9- класстардын бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу 

аттестациясынын жыйынтыгы. 

      Угулду: 

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

окуу жылында  9- класстардын бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоо мамлекеттик  

аттестациясы боюнча төмөндөгүдөй маалымат берди: 

 9- класстарда  жыйынтыктоо мамлекеттик  аттестациясын тапшырууга 209 окуучу 

уруксат алышкан. 

       9-А-клас-с  32 окуучу 

      9-Б-класс- 27 окуучу 

      9-В-класс -32 окуучу 

      9-Г-класс- 28- окуучу 

      9-Д-класс -28 окуучу 

      9-Е-класс -34 окуучу 

      9-Ж класс  -28 окуучу 

 

 Педагогикалык кеңеш чечим кылат: 

 

1. 2018-2019- окуу жылында  9- класстардын б жыйынтыктоо мамлекеттик  

аттестациясынын жалпы негизги билим берүү жөнүндө күбөлүктү төмөнкү 

окуучуларга берүү менен комплекс-гимназиянын 9-класстын бүтүрүүчүлөрү деп 

эсептелсин: 

      9-А-класс-  32 окуучу 

      9-Б-класс- 27 окуучу 

      9-В-класс -32 окуучу 

      9-Г-класс- 28- окуучу 

      9-Д-класс -28 окуучу 

      9-Е-класс -34 окуучу 

      9-Ж класс  -28 окуучу 

      Бардыгы 209 окуучу 

2. 9- А класстын бүтүрүүчүсү  Узбеков Темирлан 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  

 №11 протоколу 

21-июнь, 2019-жыл 

Катышкандардын саны-23 

Себепсиз -жок 

Кун тартибинде каралуучу маселелер: 

 

2. 2018-2019- 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 69  окуучу мамлекеттик аттестацияга киргизилген. 

 

11- А класс-23 окуучу 

11-Б класс- 20 окуучу 

11- В класс-26 окуучу 

3.  Бул окуучулардын ичинен 11- А класстын бүтүрүүчүсү Октонов Орзкул 

Табылдыевич жалпы орто билим жөнүндө артыкчылык аттестаты “ Алтын тамга” 

менен жана Алтын сертификатка ээ болду, о.э.  КР нын  Билим берүү жана илим 

министрлигинин мактоо баракчасы менен сыйланды. 

 

 

 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-23 окуучу 

      11-Б класс- 20 окуучу 

      11- В класс-26 окуучу 

        

       Бардыгы 69 окуучу. 

 

 


