
Чүй облусунун мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын 

жетекчилеринин бош кызмат орундарына конкурстук тандоо жүргүзүү 

№ Шаар/айыл Мектептин аталышы 

1.  Кара-Балта шаары  Кара-Балта шаарындагы №1 орто мектеби 

2.  Кара-Балта шаары  Кара-Балта шаарындагы №4 орто мектеби 

3.  Кара-Балта шаары Кара-Балта шаарындагы №5 орто мектеби 

4.  Кара-Балта шаары Кара-Балта шаарындагы №6 орто мектеби 

5.  Кара-Балта шаары  Кара-Балта шаарындагы Дүйшөнкул Шопоков 

атындагы №9 орто мектеби 

6.  Кара-Балта шаары  Кара-Балта шаарындагы А.С Макаренко атындыгы 

интернат түрүндөгү №10 инновациялык гимназия 

орто мектеби 

7.  Новониколаевка айылы Инновациялык Новониколаевка гимназия орто 

мектеби 

8.  Ак-Башат айылы 

 

Ат-Башат жалпы билим берүү орто мектеби 

9.  Бекитай айылы Самудин Молдосанов атындагы Бекитай жалпы 

билим берүү орто мектеби 

10.  Талды-Булак айылы К.Дербишев атындагы Талды-Булак жалпы билим 

берүү орто мектеби 

11.  Жон Арык айылы Усенкан Сатыбалдиев атындагы орто мектеби 

12.  Малтабар айылы Абдрашит Бердибаев атындагы Малтабар жалпы 

билим берүү орто мектеби 

13.  1-Май айылы 1-Май айылындагы Карабеков Сатынбай атындагы 

орто мектеби 

14.  Кожомкул айылы Сапарбек Мырзакматов атындагы жалпы билим 

берүү орто мектеби  

15.  Кызыл-Ой айылы  

 

Түркмөн атындагы жалпы билим берүү орто 

мектеби 

16.  Тунук айылы Тунук айылындагы Иманжан Бегимкулов 

атындагы орто мектеби 

 

 

№ Район/шаар, айыл Мектептинаталышы 

 

1 Панфилов району, Каптал-

Арык айылы 

А.Осмонов атындагы жалпы билим берүү орто 

мектеби 

2 Панфилов району, 

Октябрь айылы  

Октябрь жалпы билим берүү орто мектеби 

3 Панфилов району, Каинда 

шаары 

В.В.Казаченко атындагы Кайынды  мектеп-лицейи 

№1 

4 Панфилов району, Букара 

айылы 

Орозалы Текеев атындагы жалпы билим берүү орто 

мектеби 

5 Панфилов району, 

Чорголуайылы 

Чорголу жалпы билим берүү негизги мектеби 

6 Панфилов району, 

Жайылма айылы 

Асан Раимкулов атындагы Жайылма орто мектеби 



7 Панфилов району, Ровное 

айылы 

Ровное жалпы билим берүү орто мектеби 

8 Панфилов району, 

Панфилов айылы 

Панфилов районунун К.Тилебалиев атындагы жетим 

жана кароосуз калган балдар жатак мектеби 

9 Панфилов району,  

Каинда шаары 

Кайынды №3 орто мектеби 

10 Первомайское айылы “Чалдыбар” совхозунун жалпы билим берүү орто 

мектеби 

 

№ Район,шаары,айылы Мектептин аталышы 

1 Шопоков шаары Шопоков шаарынын экологиялык мектеп-лицейи 

2 Сокулук району  

Чат-Кель айылы 

Украинская көчөсү,111 

Зууракан Кайназарова атындагы орто мектеби 

3 Сокулук району Шалта 

айылы Восточная көчөсү 

номери жок 

Дайыр Доронбеков атындагы орто мектеби 

4 Сокулук району 

Сокулук айылы 

Пионерская көчөсү,98 

Муса Жангазиев атындагы Сокулук №4 орто 

мектеби 

5 Сокулук району Арал 

айылы Картанбаев  

көчөсү,202 

Арал толук эмес орто мектеби 

6 Сокулук району Сокулук 

айылы Токтогул көчөсү,1. 

К.Шопокова атындагы №3 орто мектеп-лицейи 

7 Сокулук району  

Чон-Джар айылы (көчөсү, 

номери жок) 

Нурлан Рахманов атындагы орто мектеби 

8 Сокулук району 

Студенческое айылы 

Зеленая көчөсү номери 

жок 

Фрунзе №2 орто мектеби 

9 Сокулук району Жаны-

Жер айылы Садык 

Абдыманапов көчөсү,1 

Жаны-Жер орто мектеп-комплекси 

10 Сокулук району  

Ак-Жол айылы 

Школьная көчөсү,33 

Раздольный орто мектеби 

11 Сокулук району 

Фрунзе айылы 

Институтская көчөсү 

номери жок 

Фрунзе №1 орто мектеп-лицейи 

12 Сокулук району Сокулук 

айылы Фрунзе көчөсү,218 

Сокулук №2 орто мектеби 

13 Сокулук району 

Первомайское айылы 

Спортивная көчөсү,49 

№2 Краснооктябр орто мектеби 

14 Сокулук району Нижне-

Чуйское айылы Школьная 

көчөсү,1 

Төмөнкү-Чүй №1 орто мектеби 



15 Сокулук району 

Мирное айылы Мира 

көчөсү,5 

Нуржамал Маткасымова атындагы жалпы билим 

берүү орто мектеби 

16 Сокулук району Кунтуу 

айылы Сейдесимбаев 

көчөсү номери жок 

Бегималы Джамгырчинов атындагы орто мектеби 

17 Сокулук району Шалта 

айылы Шопоков 

көчөсү,24  

Дүйшөнкул Шопоков атындагы орто мектеби 

18 Сокулук району Төш-

Булак айылы көчөсү 

номери жок 

Рабком Кулданов атындагы орто мектеби 

19 Сокулук району Саз 

айылы Ынтымак көчөсү 

номери жок 

Мамбеталы Жаныбаев атындагы орто мектеби 

20 Сокулук району Биринчи-

Май айылы  

Малабек көчөсү,31 

Биринчи-Май орто мектеби 

21 Сокулук району Жал 

айылы Сулайман көчөсү,1 

Рустамбек Мамыралиев атындагы мектеп-

гимназиясы 

22 Сокулук району 

Селекционное айылы 

Кипкалов көчөсү,1. 

Орок орто мектеби 

23 Сокулук району Сокулук 

айылы 

Фрунзе көчөсү,120 

Алымкул Жакшылыков атындагы Сокулук №1 

мектеп-гимназиясы 

24 Сокулук району Мирное 

айылы Ленин көчөсү,22 

Нижне-Чуйск толук эмес орто мектеби 

25 Сокулук району Асылбаш 

айылы Норузбай көчөсү 

номери жок 

Бейшеналы атындагы орто мектеби 

26 Сокулук Шопоков шаары, 

Фрунзе көчөсү, 25 

Шопоков шаарындагы №1 мектеп-гимназиясы 

 

 

№ Район/шаар, айыл Мектептин аталышы  

 

1 Аламүдүн району,  

Аламүдүн айылы, 

Гоголь к. №145 

№1 Аламүдүн жалпы билим берүү орто мектеби 

2 Аламүдүн району,  

Аламүдүн айылы, 

А.Пушкин к. №2 

№2 Аламүдүн жалпы билим берүү орто мектеби 

3 Аламүдүн району,  Таш-

Дөбө айылы 

О.Турсуматов к. №11 

Ормонбек Турсуматов атындагы  Бер-Булак жалпы 

билим берүү орто мектеби 



4 Аламүдүн району,  

Беш-Күнгөй айылы,    

Школьная ч/к. №4  

И. Таранчиев атындагы Беш-Кунгей жалпы билим 

берүү орто мектеби 

5 Аламүдүн району 

Виноградное айылы 

Спорттук к. №41 

№2 Васильевка жалпы билим берүү орто мектеби 

6 Аламүдүн району,  

Арчалы айылы,    

Кочок к.№33 

генерал С. Самсалиев атындагы Жогорку-Аларча 

орто мектеби 

7 Аламүдүн району,  

Горная Маевка айылы 

Насип уулу Садырбек к. 

№38 

Эркинбаев Шаршен атындагы Горно-Маевка жалпы 

билим берүү орто мектеби 

8 Аламүдүн району, 

Кашка-Суу айылы 

Медеров к. н/ж 

Тойчу Актанов атындагы Кашка-Суу жалпы билим 

орто мектеби 

9 Аламүдүн району 

Кара-Жыгач айылы 

Кондучалова к. №90 

Каратал Табалдинов атындагы Кара-Жыгач жалпы 

билим берүү орто мектеби 

10 Аламүдүн району 

Лебединовка айылы 

Ленин к. №366 

Иманалы Айдарбеков атындагы №1 Лебединовка 

мектеп-гимназиясы 

11 Аламүдүн району 

Лебединовка айылы 

Школьная №4 

Желкайып Касымбаева атындагы №2  мектеп-

гимназиясы  

12 Аламүдүн району 

Маевка айылы 

Октябрь к. №/ж 

Маевка жалпы билим берүү орто мектеби 

13 Аламүдүн району 

Мрамор айылы 

Северная к. №2 

Мрамор жалпы билим берүү орто мектеби 

14 Аламүдүн району 

Төмөнкү Аларча айылы 

Новая к. н/ж 

Төмөнкү Аларча жалпы билим берүү орто мектеби 

15 Аламүдүн району 

Пригород айылы 

Юбилейная к. № 

Пригород жалпы билим берүү орто мектеби 

16 Аламүдүн району 

Озерное айылы 

Школьная №7 

Озерный жалпы билим берүү орто мектеби 

17 Аламүдүн району Октябрь 

айылы 

Ленин к.№1 

Октябрь жалпы билим берүү орто мектеби 

18 Аламүдүн району 

 Байтик айылы 

Эшмамбет уулу Асылбек 

к. №20 

 

А.Суюнбаев атындагы Орто-Алыш жалпы билим 

орто мектеби 

 

 



 

№ Район/шаар, айыл Мектептин аталышы 

 

1 Ысык-Ата району, 

Кант шаары 

“Кант ш. Д.П.Зубков атындагы №1 жалпы билим 

берүү орто мектеп-гимназиясы” мекемеси 

2 

Ысык-Ата району, Кант 

шаары 

“Кант шаарынын №2 К.Рыскулова атындагы 

мектеп-гимназиясы” Мекемеси 

3 

Ысык-Ата району, Кант 

шаары 

“Кант ш. А.М.Мурсабаева атындагы №4 жалпы 

билим берүү орто мектеп-гимназиясы” мекемеси 

4 

Ысык-Ата району, Кант 

шаары 

“Ысык-Ата районунун Канттын кесиптик даярдоо 

жалпы билим берүү орто мектеби №5” мекемеси 

5 

Ысык-Ата району, 

Интернационал айылы 

“Актилек жалпы билим берүү орто мектеби” 

мекемеси 

6 

Ысык-Ата району, 

Первомай айылы 
“Киров жалпы билим берүү орто мектеби” мекемеси 

7 

Ысык-Ата району, 

Хунчиайылы 
“Ак-Кудук орто мектеби” мекемеси 

8 

Ысык-Ата району, 

Первомай айылы 

“Первомайское айылынын жалпы билим берүү 

негизги мектеби” мекемеси 

9 

Ысык-Ата району, Ново-

Покровка айылы 

“Ново-Покровка айылынын №1 жалпы билим берүү 

орто мектеби” мекемеси 

10 

Ысык-Ата району, Ново-

Покровка айылы 

“Н.С.Баранов атындагы Новопокровка айылынын 

№2 жалпы билим берүү орто мектеп-лицеи” 

мекемеси 

11 

Ысык-Ата району, Ново-

Покровка айылы 

“Чуй областынын Новопокровка айылынын №3 орто 

мектеби” мекемеси 

12 

Ысык-Атарайону, Сары-

Жон айылы 

“А.Сакебаев атындагы жалпы билим берүү орто 

мектеби” мекемеси 

13 

Ысык-Ата району, Чон-

Далыайылы 

“К.Маликов атындагы жалпы билим берүү орто 

мектеби” мекемеси 

14 

Ысык-Ата району, 

Алмалууайылы 

“Осмонкул Бөлөбалаев атындагы жалпы билим 

берүү орто мектеби” мекемеси 

15 

Ысык-Ата району, 

Карагай-Булакайылы 

“Абдрахман Сулайманов атындагы жалпы билим 

берүү орто мектеби” мекемеси 

16 

Ысык-Ата району, 

Норусайылы 

“Шайкул Рахманов атындагы жалпы билим берүү 

орто мектеби” мекемеси 

17 

Ысык-Ата району, Ак-

Сайайылы 

“Иса Байбеков атындагы жалпы билим берүү орто 

мектеби” мекемеси 

18 

Ысык-Ата району, 

Жетиген айылы 

“Сулайманкул Жекшенбаев ат. Жетиген жалпы 

билим берүү башталгыч мектеби” мекемеси 

19 

Ысык-Ата району, 

Тельман айылы 

“Карыпбай Курманов  атындагы жалпы билим берүү 

орто мектеби” мекемеси 

20 

Ысык-Ата району, Өтөгөн 

айылы 

“Жапаркул Алыбаев атындагы жалпы билим берүү 

орто мектеби” мекемеси 

21 

Ысык-Ата району, Ысык-

Ата курорту 
“Ысык-Ата толук эмес орто мектеби” Мекемеси 

22 

Ысык-Ата району, Кенеш 

айылы 

“Кенеш а.  жалпы билим берүү орто мектеби” 

мекемеси 

23 

Ысык-Ата району, 

Красная Речка айылы 

“Красная Речка а. жалпы билим берүү орто мектеби” 

Мекемеси 



24 

Ысык-Ата району, 

Нурмамбетайылы 

“Айдаркан Молдокулов атындагы жалпы билим 

берүү орто мектеби” мекемеси 

25 

Ысык-Ата району, Кен-

Булун айылы 

“О.Лайлиев атындагы Кен-Булун жалпы билим 

берүү орто мектеби” мекемеси 

26 

Ысык-Ата району, 

Гидростроитель айылы 

“В.И.Ленин атындагы жалпы билим берүү орто 

мектеби” Мекемеси 

27 

Ысык-Ата району, 

Ивановка айылы 

“Чынгыз Айтматов атындагы Ивановка №1 мектеп-

гимназиясы” Мекемеси 

28 

Ысык-Ата району, 

Ивановка станциясы 

“Акылбек Турсуналиев атындагы №2 Ивановка орто 

мектеби” Мекемеси 

29 

Ысык-Ата району, 

Ивановка айылы 
“Ивановка № 3 башталгыч мектеби” мекемеси 

30 

Ысык-Ата району, 

Ивановка станциясы 

“Ивановка б. №4 башталгыч жалпы билим берүү 

мектеби” мекемеси 

31 

Ысык-Ата району, 

Ивановка айылы 
“Ивановка № 5 башталгыч мектеби” мекемеси 

 

№ Мектептин жайгашкан 

жери 

Мектептин аталышы 

1 Кемин шаары, 

Космонавтов көчөсү №12 

 А.Сурантаев атындагы Кемин № 2 жалпы билим 

берүү орто мектеби 

2 Кемин шаары, Берикбаев 

көчөсү №55 

Насыр Давлесов атындагы Кемин № 3 орто мектеби 

3 Нур айылы Дружба 

көчөсү № 4 

“Нур” жалпы билим берүү орто мектеби 

4 Орловка шаары 

Центральный көчөсү №55 

Г.П.Кудряшов атындагы Орловка № 1 орто мектеби 

5 Орловка шаары, 

Маяковский көчөсү №3 

Орловка № 2 орто мектеби 

6 Кызыл-Суу айылы Абды 

көчөсү №54 

М.Өмуралиев атындагы Кызыл Суу жалпы билим 

берүү орто мектеби 

7 Чым-Коргон айылы, 

Казакбаев көчөсү №1 

Абдыкайыр Казакбаев атындагы жалпы билим 

берүү  орто мектеби 

8 Жаңы-Алыш айылы 

Бөрүбай көчөсү № 11 

Т.Абдымомунов атындагы  Жаңы-Алыш орто 

мектеби 

9 Бейшеке айылы, 

Боронбаев көчөсү №49 

А.Койгелдиев атындагы Бейшеке жалпы билим 

берүү орто мектеби 

 

 

 

№ Район/шаар, айыл Мектептин аталышы 

 

1 Токмок шаары Токмок шаарынын А.С.Пушкин атындагы №1 орто 

гимназия-мектеби 

2 Токмок шаары Токмок шаарынын №3 ортомектеби 

3 Токмок шаары Токмок шаарынын №4 башталгыч мектеби 

4 Токмок шаары Токмок шаарынын №5 орто мектеби 

5 Токмок шаары Токмок шаарынын №6 орто мектеби 

6 Токмок шаары Токмок шаарынын №7 орто мектеби 



 

№ Район/шаар, айыл Мектептин аталышы  

 

1 Москва району, 

Беловодск  айылы 

Курманбек Сыйданов атындагы жалпы билим берүү 

орто мектеби 

2 Москва району, 

Ак-Башат айылы 

Сабыркул Сасанбаевич Усубалиев атындагы жалпы 

орто билим берүүчү мектеби 

3 Москва району,  

Садовое айылы 

Н.П Мирошниченко атындагы Садовое жалпы 

билим берүү орто мектеби 

4 Москва району,  

Беловодск айылы 

№3 Беловодск лицей-мектеби 

5 Москва району,  

Чоң-Арык айылы 

Тилекмат атындагы жалпы билим берүү орто 

мектеби 

6 Москва району,  

Александровка айылы 

Арли Арбуду атындагы жалпы орто билим берүүчү  

мектеби 

7 Москва району,  

Александровка  айылы 

Арзи Исмаев атындагы жалпы орто билим берүүчү  

мектеби 

7 Токмок шаары Токмок шаарынын Алыкул Осмоноватындагы №8 

орто мектеби 

8 Токмокшаары Токмок шаарынын№9 орто мектеби 

9 Токмокшаары Токмок шаарындагы №11 жалпы билим берүү орто 

мектеп-лицейи 

10 Токмокшаары Токмок шаарынын №12 ортомектеби 

11 Токмокшаары Токмок шаарынын Т.Сатылганов атындагы №13 

толук эмес орто мектеби 

12 Чүй айылы Чуй облусунун Чуй районундагы №2 Султан 

Ибраимов атындагыортомектеби 

13 Кош-Коргон айылы Чүй облусунун Чүй районундагы Туйту Каракеев 

атындагы орто мектеби 

14 Совет айылы Чүй облусунун Чүй районундагы Совет айылындагы 

орто мектеби 

15 Ленин-Жол айылы Чүй облусунун Чүй районундагы Исмайыл 

Борончиев атындагы орто мектеби 

16 Арпа тектир айылы Чүй облусунун Чүй районундагы А.Токоев 

атындагы орто мектеби 

17 Прогресс айылы Чүй  облусунун Чүй районундагы Прогресс 

ортомектеби 

18 Арал айылы Чүй облусунун Чүй районундагы Арал айылынын 

орто мектеби 

19 Кегети айылы Чүй облусунун Чүй районундагы Ө.Исаев атындагы 

орто мектеби 

20 Кызыл-Аскер айылы Чүй облусунун Чуй районундагы Ж.Саадаев 

атындагы толук эмес орто мектеби 

21 Чапаев айылы Чүй облусунун Чуй районундагы А.Жаманбаев 

атындагы толук эмес орто мектеби 

22 Чоң-Жар айылы Чүй облусунун Чуй районундагы 

ТокторбаевЖумагазы атындагы толук эмес орто 

мектеби 

23 Калыгул айылы Чүй облусунун Чуй районундагы Т. Онолбаев 

атындагы толук эмес орто мектеби 



8 Москва району,  

Кош-Дөбө айылы 

Акмат Сыдыков атындагы жалпы билим берүү орто 

мектеби 

9 Москва району,  

Предтеченка  айылы 

Мирдин Тугельбаев атындагы жалпы билим берүү 

орто мектеби 

10 Москва району,  

Заря айылы 

Ташмат Арыков атындагы жалпы орто билим 

берүүчү мектеби 

11 Москва району,  

Аң - Арык айылы 

Шаршенкул Баялиев атындагы жалпы орто билим 

берүү мектеби 

12 Москва району,  

Ак-Торпок айылы 

Ленин атындагы орто мектеби 

13 Москва району, Бала-

Айылчы айылы 

 

Абдыкул Жапаров атындагы жалпы билим берүү 

орто мектеби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


