
 

Ысык-Көл облусунун мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын 

жетекчилеринин бош кызмат орундарына конкурстук тандоо жүргүзүү 

 

№ Район/шаар, айыл Мектептин аталышы 

 

1.  Ак-Суу району, Кереге-Таш айылы Академик Жумагул Алышбаев атындагы 

жалпы орто билим берүү мектеби 

2.  Ак-Суу району, Кызыл-Кыя айылы Кызыл-Кыя жалпы орто билим берүү мектеби  

3.  Ак-Суу району, Курбу айылы Ч. Осмонов атындагы жалпы билим берүү 

мектеби 

4.  Ак-Суу району, Жылдыз айылы Д. Бейшенов атындагы жалпы билим берүү 

мектеби 

5.  Ак-Суу району, Тепке айылы К. Жөнтөшев атындагы жалпы орто билим 

берүү мектеби 

6.  Ак-Суу району, Боз-Булуң айылы Д. Туратбеков атындагы жалпы орто билим 

берүү мектеби 

7.  Ак-Суу району, Бөрү-Баш айылы К.Токоев атындагы жалпы орто билим берүү 

мектеби 

8.  Ак-Суу району, Боз-Учук айылы Мамыркул Чөкүев атындагы Боз-Учук жалпы 

орто билим берүү мектеби 

9.  Ак-Суу району, Үч Кайнар айылы Ж. Асаналиев атындагы жалпы орто билим 

берүү  мектеби  

10.  Ак-Суу району, Челпек айылы Т.Искаков атындагы жалпы билим берүү 

мектеби 

11.  Ак-Суу району, Шапак айылы Усуп Мурзакматов атындагы Шапак жалпы 

орто билим берүү мектеби  

12.  Ак-Суу району, Теплоключенка 

айылы 
С.М.Киров атындагы мектеп-гимназиясы 

13.  Ак-Суу району, Энилчек айылы Энилчек башталгыч мектеби 

14.  Ак-Суу району, Качыбек айылы Качыбек атындагы жалпы орто билим берүү 

мектеби 

 Жети-Өгүз району  



15.  Жети-Өгүз району, Үч-Кошкон айылы Талып Жамгырчиев атындагы Ак-Шыйрак 

негизги жалпы билим берүү жатак - мектеби 

16.  Жети-Өгүз району, Барскоон айылы                       К.Чылабаев атындагы жалпы орто билим 

берүү мектеби 

17.  Жети-Өгүз району, Кичи-Жаргылчак 

айылы 

С.Мендебаев атындагы жалпы орто билим 

берүү мектеби 

18.  Жети-Өгүз району, Саруу айылы Ж.Чабалдаев  атындагы Саруу жалпы орто 

билим берүү мектеби 

19.  Жети-Өгүз району, Боз-Бешик айылы Жайнак Желденбаев атындагы Боз-Бешик 

жалпы орто билим берүү мектеби 

20.  Жети-Өгүз району, Мундуз айылы К.Байбеков атындагы негизги жалпы билим 

берүү мектеби 

21.  Жети-Өгүз району, Жети-Өгүз айылы Д. Иманов атындагы жалпы орто билим берүү 

мектеби 

22.  Жети-Өгүз району, Липенка айылы Т.Г.Шевченко 

атындагыжалпыортобилимберүүмектеби 

23.  Жети-Өгүз району, Ырдык айылы Юсуф-Хазрети атындагы жалпы орто билим 

берүү мектеби 

24.  Жети-Өгүз району, Балтабай айылы Арстаке уулу Абдылда атындагы жалпы орто 

билим берүү мектеби 

 Тоӊ району  

25.  Тоӊ району, Кажы-Сай айылы Александр Сергеевич Пушкин   

атындагы мектеп-гимназиясы 

26.  Тоӊ району, Боконбаев айылы Токтобай  уулу Шамей  

 атындагы жалпы орто билим  берүү  мектеби 

27.  Тоӊ району, Боконбаев айылы Жолочу  Алтымышбаев   

атындагы жалпы орто билим  берүү  мектеби 

28.  Тоӊ району, Темир –Канат айылы К. Тилеков  атындагы жалпы орто билим  

берүү  мектеби 

29.  Тоӊ району, Жер-Уй айылы  А. Колбаев атындагы жалпы орто билим  

берүү  мектеби 

30.  Тоӊ району, Шор-Булак айылы Эркинбаев  Самыйбек  

атындагы жалпы орто билим  берүү  мектеби 

31.  Тоӊ району, Оттук айылы М.Мамбетов атындагы жалпы орто билим  

берүү  мектеби 

32.  Тоӊ району, Туура-Суу  айылы Сагынтай  атындагы жалпы орто билим  

берүү  мектеби 

33.  Тоӊ району, Ак-Олон айылы Саякбай Каралаев   



 

атындагы жалпы орто билим  берүү  мектеби 

34.  Тоӊ району, Кок-Мойнок 1 айылы Кѳк-Мойнок-1 жалпы орто билим  берүү  

мектеби 

35.  Тоӊ району, Кок-Мойнок 2 айылы Кѳк-Мойнок-2   негизги  жалпы  билим  берүү  

мектеби 

36.  Тоӊ району, Кажы-Саз айылы М. Аламанов атындагы негизги  жалпы орто 

билим  берүү  мектеби 

 Түп району  

37.  Түп району, Ысык-Көл айылы Э.Мамырканов атындагы № 24 Маяк жалпы 

орто билим берүү мектеби 

38.  Түп району, Долон айылы К. Уметалиев атындагы № 22 Долон жалпы 

орто билим берүү мектеби 

39.  Түп району, Тогуз-Булак айылы Жакшылык Асаналиев атындагы жалпы орто 

билим берүү мектеби 

40.  Түп району, Арал айылы Ж.Ашымов атындагы № 20 Арал жалпы орто 

билим берүү мектеби 

41.  Түп району, Кош-Дөбө айылы Ш.Тезеков атындагы № 34 башталгыч 

мектеби 

42.  Түп району, Сары-Дөбө айылы Касымалы Карачев атындагы № 21                 

Сары-Дөбө жалпы орто билим берүү мектеби 

43.  Түп району, Күрмөнтү айылы Ж.Мукамбаев атындагы № 4 жалпы орто 

билим берүү мектеби 

44.  Түп району, Жылуу-Булак айылы № 14 Ɵмүр баатыр атындагы жалпы орто 

билим берүү мектеби 

45.  Түп району, Ой-Булак айылы Салих Исмаев атындагы Ой-Булак жалпы 

орто билим берүү мектеби 

46.  Түп району, Сары-Дөбө айылы Тагаев Шаршенкул атындагы жалпы орто 

билим берүү мектеби 

47.  Түп району, М.В.Фрунзе айылы М.В.Фрунзе атындагы № 26 жалпы орто 

билим берүү мектеби 

48.  Түп району Ак-Булун айылы № 3 Ак-Булун жалпы орто билим берүү 

мектеби 

49.  Түп району, Шаты айылы Д. Молдогазиев атындагы № 8 жалпы орто 

билим берүү мектеби 



50.  Түп району, Тасма айылы Асан Сопиев атындагы № 19 Тасма жалпы 

орто билим берүү мектеби 

51.  Түп району, Байзак айылы Аалы Муканов атындагы № 15 Санташ 

жалпы орто билим берүү мектеби 

52.  Түп району, Ой-Тал айылы Ш.Султанов атындагы жалпы орто билим 

берүү мектеби 

53.  Түп району, Көөчү айылы Абдылда Кайдуев атындагы № 11 жалпы орто 

билим берүү мектеби 

 Ысык-Көл району  

54.  Ысык-Көл району, Сары-Камыш 

айылы 

Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

Сары-Камыш айылынын Молдош Ноорузбаев 

атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 

55.  Ысык-Көл району, Тору-Айгыр айылы Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы 

орто билим берүү мектеби 

56.  Ысык-Көл району, Өрнөк айылы Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

Өрнөк жалпы орто билим берүү мектеби 

57.  Ысык-Көл району, Кара-Ой айылы Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

К.Бектенов атындагы Кара-Ой жалпы орто 

билим берүү мектеби 

58.  Ысык-Көл району, Чолпон-Ата шаары Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

Чолпон-Ата шаарындагы “БИЛИМ ОРДО” 

мектеп-комплекси 

59.  Ысык-Көл району, Чолпон-Ата шаары Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

Чолпон-Ата шаарындагы И.А.Абдуразаков 

атындагы жалпы орто билим берүү мектеп-

лицейи 

60.  Ысык-Көл району, Бактуу-Долоноту 

айылы 

Ысык-Көл облусундагы Ысык-Көл районунун 

Т.Атаев атындагы жалпы орто билим берүү 

мектеби 

61.  Ысык-Көл району, Бостери  айылы Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

Академик Аман Мамытов атындагы мектеп-

гимназиясы 

62.  Ысык-Көл району, Булан-Сөгөттү 

айылы 

Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

Ч.Иманкулов атындагы жалпы орто билим 

берүү мектеби 



 

 

63.  Ысык-Көл району, Корумду айылы Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

К.Орозов атындагы жалпы орто билим берүү 

мектеби 

64.  Ысык-Көл району, Кожояр айылы Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

Кожояр жалпы орто билим берүү мектеби 

65.  Ысык-Көл району, Ананьево айылы Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

Николай Григорьевич Лященко атындагы 

жалпы орто билим берүү мектеби 

66.  Ысык-Көл району, Ананьево айылы Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

Ю.Абдрахманов атындагы жалпы орто билим 

берүү мектеби 

67.  Ысык-Көл району, Көк-Дөбө айылы Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

Шүкүрбек Эсеналиев атындагы жалпы орто 

билим берүү мектеби 

68.  Ысык-Көл району, Жаркымбаев 

айылы 

Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

Казакбек Маматов атындагы жалпы орто 

билим берүү мектеби 

69.  Ысык-Көл району, Кароол-Дөбө 

айылы 

Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

Жалий Бейшекеев атындагы Кароол-Дөбө 

орто мектеби 

70.  Ысык-Көл району, Өрүктү айылы Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

И.Бейшембаев атындагы жалпы орто билим 

берүү мектеби 

71.  Ысык-Көл району, Орто-Өрүктү 

айылы 

Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

Жапар Шабиров атындагы Орто-Өрүктү 

жалпы орто билим берүү мектеби 

72.  Ысык-Көл району, Бостери айылы Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

Х.Жээнбаев атындагы мектеп-лицейи 

73.  Ысык-Көл району, Бает айылы Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы 

Бает жалпы орто билим берүү мектеби 

 Каракол шаары  

74.  Каракол шаары Каракол шаарындагы №2 мектеп-гимназиясы 

75.   Каракол шаары Каракол шаарындагы Абит Ахматов 

атындагы №4 мектеп-гимназиясы 



 

 

 

                                

 

 

76.  Каракол шаары Каракол шаарындагы №11 жалпы орто билим 

берүү мектеп-гимназиясы 

77.  Каракол шаары Каракол шаарынын  Карга Мендегул уулу 

атындагы №15 жалпы билим берүү мектеби 

78.  Каракол шаары Каракол шаарындагы №9 жалпы орто билим 

берүү мектеби 

79.  Каракол шаары Ысык-Көл областтык Т.Сатылганов атындагы 

мектеп-лицей-интернаты 

 Балыкчы шаары  

80.  Балыкчы шаары Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарындагы  

Лев Толстой атындагы №1 жалпы орто билим 

берүүчү мектеп-гимназиясы 

81.  Балыкчы шаары Ысык-Көл облусунун  Балыкчы шаарындагы 

Ж. Бөкөнбаев атындагы №2  жалпы орто 

билим берүү мектеби 

82.  Балыкчы шаары Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарындагы 

№4 гимназия мектеби 

83.  Балыкчы шаары Ысык- Көл  облусунун Балыкчы  шаарындагы  

Калыгул  Бай  уулу  атындагы  №7  жалпы  

орто  билим берүү  мектеби 

84.  Балыкчы шаары Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарындагы 

К.Жакыпов атындагы №8 жалпы орто билим 

берүү мектеби 

85.  Балыкчы шаары Ысык-Көл облусундагы Балыкчы 

шаарындагы Н.К.Крупская атындагы №9 

жалпы орто билим берүү мектеби 


