
 

 

Жалал-Абад облусунун мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү 

уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына конкурстук тандоо 

жүргүзүү 

 

№ Район, шаар, айыл Мектептин аталышы 

 Аксы району.   

1.  Кербеш шаар башкармалыгы, Кербен 

шаары 

№36 Ж.Бөкөнбаев атындагы орто мектеби 

2.  Кербеш шаар башкармалыгы, Кербен 

шаары 

№14 Ж.Мавлянов атындагы лицей 

3.  Кербеш шаар башкармалыгы, Кербен 

шаары 

№1 С.Качикеев атындагы орто мектеби 

4.  Кербеш шаар башкармалыгы, Күлүк-

Дөбө айылы 

№27 А.Жоробеков атындагы орто мектеби 

5.  Кербен шаары  

Жардуу-Колот айылы 

№48 К.Өмүралиев  атындагы негизги 

мектеби 

6.  Кашка-Суу айыл өкмөтү, Кара-Төбө 

айылы 

№29 Б.Айтматов атындагы орто мектеби 

7.  Жерге-Тал айыл өкмөтү, Боспиек 

айылы 

№37 Алтынай атындагы орто мектеби 

8.  Авлетим айыл өкмөтү, Мукур айылы №25 К. Алымкулов атындагы орто 

мектеби 

9.  Кара-Жыгач айыл өкмөтү, Сыны 

айылы 

№3 А.Молдокеев атындагы орто мектеби 

10.  Жаңы-Жол айыл өкмөтү, Кой-Таш 

айылы 

№13 К.Керимбеков атындагы орто мектеби 

11.  Жаңы-Жол айыл өкмөтү 

Таштак айылы 

№62 Р.Темиров атындагы негизги мектеби 

12.  Кызыл-Туу айыл өкмөтү, Жол-Сай 

айылы 

№18 Э.Арстанбаев атындагы орто мектеби 

13.  Кызыл-Туу айыл өкмөтү, Жылгын  

айылы 

№19 М.Барпиев атындагы орто мектеби 

14.  Кош-Дөбө айыл өкмөтү, Семет 

айылы 

№7 Ш. Тойматов атындагы орто мектеби 

15.  Ак-Жол айыл өкмөтү, Тегене айылы №16 Т.Тыныбеков атындагы орто мектеби 

16.  Үч-Коргон айыл өкмөтү, Кум айылы №32 О.Көчкөнов атындагы орто мектеби 

17.  Үч-Коргон айыл өкмөтү, Жыл-Кол 

айылы 

№50 Токтогул ажы атындагы орто мектеби 



18.  Ак-Жол айыл өкмөтү, Разан-Сай 

айылы 

№57 Ж.Жуманазаров атындагы башталгыч 

мектеби 

19.  Кербен шаар мэриясы, Курулуш 

участкасы 

№49 В.Д.Линский атындагы орто мектеби 

20.  Ак-Суу айыл өкмөтү, Жаңы-Талап 

айылы 

№12 К.Шеркулов атындагы орто мектеби 

21.  Кербен шаар мэриясы, Кербен 

шаары. 

№35 Т.Уметалиев атындагы орто мектеби 

22.  Ак-Суу айыл айыл өкмөтү, Мор-

Булак айылы 

Н.Рыскулов атындагы негизги мектеби 

 Ала-Бука  району   

1 Ала-Бука району, Сары-Талаа айылы  А.Акпаралиев атындагы №4 жалпы орто 

билим берүүчү мектеби 

2 Ала-Бука району, Ак-Коргон айылы . А.Юсупалиев №10 жалпы орто билим 

берүүчү мектеби 

3 Ала-Бука району, Ажек айылы  №20 Ажек жалпы орто билим берүүчү 

мектеби 

4 Ала-Бука району, Ала-Бука айылы  Т.Балтагулов №1 жалпы орто билим 

берүүчү мектеби 

5 Ала-Бука району, Өрүктү-Сай айылы  №18 Ж.Бешимов атындагы орто мектеби 

6 Ала-Бука району, Жаңы-Шаар 

айылы  

№26 Жаны-Шаар жалпы орто билим 

берүүчү мектеби 

7  Ала-Бука району, Кызыл-Ата айылы  Ы.Чангылов №5 жалпы орто билим 

берүүчү мектеби 

8 Ала-Бука району, Баястан айылы,  №12 А.Атамов жалпы билим берүүчү орто 

мектеби 

9 Ала-Бука району, Ак-Там айылы  Н.Бекменбетов №7 жалпы орто билим 

берүүчү мектеби 

10 Ала-Бука району, Кош-Алмурут 

айылы айылы,  

М.Сарыбаев №27 жалпы орто билим 

берүүчү мектеби 

11 Ала-Бука району, Ак-Башат айылы  Ч.Кулумбетов №23 жалпы орто билим 

берүүчү мектеби 

12 Ала-Бука району, Кара-Үнкүр айылы  №30 Кара-Ункур жалпы орто билим 

берүүчү мектеби 

13 Ала-Бука району, Күлпек-Сай айылы  Ү.Азимова  атындагы №43 жалпы 

башталгыч мектеби 

14 Ала-Бука району, Сафед-Булан 

айылы  

№35 Сафед-Булан гимназия мектеби 

 Базар Коргон  району  

1  Базар –Коргон району, Акман а/а, 

Акман айылы  

Токтогул атындагы №5 мектеп-гимназия 

2  Базар-Коргон району, Сейдикум а/а, 

Кызыл-Ай айылы  

Жалал Асанов атындагы №9 жалпы билим 

берүүчү орто мектеби 



3  Базар-коргон району, Могол а/а, 

Ооган-Талаа айылы  

№17 Сатбалды Далбаев  атындагы 

гимназия мектеби 

4 Базар-Коргон району, Талдуу-Булак 

а/а,   

Рыскул Чойбеков атындагы №27 жалпы 

билим берүүчү орто мектеби мекемеси 

5 Базар-коргон Арстанбап а/а, Жай-

Терек айылы  

Акмат Монокбаев атындагы №29 жалпы 

билим берүүчү орто мектеби мекемеси 

6  Базар-Коргон, Талдуу-Булак а/а, 

Каба айылы  

Жоробай Канашев атындагы №32 жалпы 

билим берүүчү орто мектеби мекемеси 

7 Базар-Коргон району, Арстанбап а/а, 

Арстанбап айылы  

Юрий Исламов атындагы №34 жалпы 

билим берүүчү орто мектеби мекемеси 

8 Базар-Коргон району,  Сейдикум а/а, 

Хажир-Абад айылы  

Сайдикум атындагы №37 жалпы орто 

билим берүүчү мектеби 

9 Базар-Коргон району Арстанбап а/а, 

Жай-Терек айылы  

№39 "Бел-Терек" жалпы билим берүүчү 

орто мектеби 

10 Базар –Коргон району, Бешик-Жон 

а/а, Жон айылы  

№42 К.Сооронбаев атындагы орто мектеби 

11 Базар_Коргон району,  Сейдикум а/а, 

Чоң-Курулуш айылы  

Анакыз Жумабаева атындагы №44 жалпы 

билим берүүчү орто мектеби мекемеси 

12 Базар –Коргон району,  Талдуу-

Булак а/а, Каба айылы  

Акун Тарыхчиев атындагы №45 жалпы 

билим берүүчү орто мектеби мекемеси 

13 Базар-коргон району,  Талдуу-Булак 

а/а, Кыргоо айылы  

№46 “Кыргоо” жалпы билим берүүчү орто 

мектеби мекемеси 

14 Базар –Коргон району,  Кызыл-

Үнкүр а/а, Жаз-Кечүү айылы  

№48 Чыйбылов Манап атындагы орто 

мектеби 

15 Базар-Коргон району,  Акман а/а, 

Жаңы-Акман айылы  

ПалвановОсоатындагы№51 жалпы билим 

берүүчү ортомектеби 

16 Базар-Коргон району,  Кеңеш а/а, 

Кенгоо айылы  

№52 генерал Кубанычбек Бакиев атындагы 

орто мектеби 

17 Базар-Коргон району, Талдуу-Булак 

а/а, Ак-Терек айылы  

Мамажан Эргешов атындагы №53 жалпы 

билим берүүчү орто мектеби мекемеси 

18 Базар-Коргон району,  Акман а/а, 

Таш-Булак айылы  

Мураталиев Замир атындагы негизги 

мектеби 

19 Базар-Коргон району, Арстанбап а/а, 

Кош-Терек айылы  

“Кош-Терек” негизги билим берүүчү 

мектеби мекемеси 

20 Базар-Коргон району, Кеңеш а/а, 

Тандоо айылы  

Турдумат Исманов атындагы негизги 

билим берүүчү мектеби мекемеси 

21 Базар-Коргон ш., Сай-Коргон айылы  Колдошова Урматкан атындагы жалпы 

негизги билим берүүчү мектеби 



22 Базар-Коргон шаары  Т.Жумабаева атындагы негизги билим 

берүүчү мектеби 

23 Базар-Коргон району Сейдикум а/а, 

айылы  

Дүкүр башталгыч мектеби 

24 Базар-Коргон шаары  Ж.Бөкөнбаев атындагы гимназия-жатак 

мектеби 

 Ноокен району    

1 Ноокен району, Масы айыл өкмөтү, №1 Ж.Бөкөнбаев атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеби 

2 Ноокен району, Масы айыл өкмөтү, №2 С.Ногоева атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеби 

3 Ноокен району, Масы айыл өкмөтү, №3 Р.Алибаев атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеби 

4 Ноокен району, Ноокен айыл өкмөтү, №7  А.Төрөгелдиев атындагы  жалпы  

билим  берүүчү  орто  мектеби 

5 Ноокен району, Ноокен айыл өкмөтү, Т.Орозматов  атындагы  №8 жалпы орто  

билим  берүү    мектеби 

6 Ноокен району, Кочкор-Ата шаары,  №15  Беки  уулу  Семетей  атындагы  

жалпы  билим  берүүчү  орто  мектеби 

7 Ноокен району, Бургөнндү айыл 

өкмөтү, 

№18  М.Молдалиев атындагы  жалпы  

билим  берүүчү  орто  мектеби 

8 Ноокен району, Достук  айыл 

өкмөтү, 

№21  Фуркат атындагы  жалпы  билим  

берүүчү  орто  мектеби 

9 Ноокен району, Момбеков айыл 

өкмөтү, 

№23  Ж.Жунусалиев  атындагы  жалпы  

билим  берүүчү    орто мектеби 

10 Ноокен району, Достук айыл өкмөтү, №26  Т.Анаркулов  атындагы орто билим  

берүүчү    мектеби 

11 Ноокен району, Шайдан айыл 

өкмөтү, 

№27   “Бирдик” жалпы  билим  берүүчү  

орто  мектеби 

12 Ноокен району Кочкор –Ата шаары  №28 Ч. Айтматов атындагы жалпы  билим  

берүүчү  орто  мектеби 

13 Ноокен району, Масы айыл өкмөтү, №29  Я.Мирзаходжаев  атындагы  жалпы  

билим  берүүчү  орто  мектеби 

14 Ноокен району, Бүргөндү айыл 

өкмөтү, 

Т.Дуйшембиев  атындагы     атындагы  

жалпы  билим  берүүчү  №32 орто  мектеби 

15 Ноокен району, Бүргөндү айыл 

өкмөтү, 

№39 Зайнидинов  атындагы  жалпы  билим  

берүүчү  орто  мектеби 

16 Ноокен району, Достук айыл өкмөтү, №40 Токтогул  атындагы  жалпы  билим  

берүүчү  орто  мектеби 

17 Ноокен району, Бүргөндү айыл 

өкмөтү, 

№46  Э.Төлөмырзаев атындагы негизги  

билим  берүүчү  мектеби 

18 Ноокен району, Бүргөндү айыл 

өкмөтү, 

№47  А.Ташиев  атындагы  негизги  билим  

берүүчү   мектеби 



19  Ноокен району, Шайдан айыл 

өкмөтү, 

Ж.Ниязов  атындагы көмөкчү-жатак  

мектеп  интернаты 

20 Ноокен району, Шайдан айыл 

өкмөтү, 

Э.Арапов  атындагы  башталгыч  мектеби 

 Сузак  району  

1 Сузак районунун  Сузак айыл 

аймыгына караштуу  Сузак 

айылындагы  

№1 Мадумар Ата атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

2 Сузак районунун Сузак айыл 

аймагына караштуу Сузак 

айылындагы мектеп 

№90 Манас атындагы жалпы билим берүү 

иновациялык орто 

3 Сузак районунун Сузак айыл 

аймагына караштуу  Сузак 

айылындагы  

№16 С.Акбаров атындагы жалпы  билим  

берүүчү  орто  мектеби 

4 Сузак районунун Сузак айыл 

аймагына караштуу  Арал 

айылындагы  

№36 Г.Гулям атындагы жалпы  билим  

берүүчү  орто  мектеби 

5 Сузак районунун Сузак айыл 

аймагына караштуу Төш 

айылындагы  

№97 А.Сабитов атындагы жалпы билим 

жалпы  билим  берүүчү  орто  мектеби 

6 Сузак районунун Сузак айыл 

аймагына караштуу  Садда 

айылындагы  

№103 Садда жалпы билим берүүчү негизги 

мектеби 

7 Сузак районунун Сузак айыл 

аймагына караштуу  Благовешенка 

айылындагы  

№29 Т.Муратов атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеби 

8 Сузак районунун Сузак айыл 

аймагына караштуу  Сузак 

айылындагы  

№2 Дома Ата атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеби 

9 Сузак районунун Кара-Дария айыл 

аймагына караштуу Төш 

айылындагы  

№18 А.Караев атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

10 Сузак районунун Таш-Булак айыл 

аймагына караштуу Таш-Булак 

айылындагы  

№23 Таш-Булак жалпы билим берүүчү 

орто мектеп 

11 Сузак районунун Таш-Булак айыл 

аймагына караштуу  Чолок-Терек 

айылындагы  

№81 Т.Идирисова атындагы жалпы  билим  

берүүчү  орто  мектеби 



12 Сузак районунун Кара-Алма айыл 

аймагына караштуу Кара-Алма 

айылындагы   

№97 Багыш агай атындагы жалпы  билим  

берүүчү  орто  мектеби 

13 Сузак районунун Кыз-Көл айыл 

аймагына караштуу  Кашка-Терек 

айылындагы  

№37 А.Мамбетаипов атындагы жалпы  

билим  берүүчү  орто  мектеби 

14 Сузак районунун Кыз-Көл айыл 

аймагына караштуу  Кара-Булак 

айылындагы  

№59 А.Молдоисаев атындагы жалпы  

билим  берүүчү  орто  мектеби 

15 Сузак районунун Кыз-Көл айыл 

аймагына караштуу  Ак-Булак 

айылындагы  

№82 Б.Камбаров атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

16 Сузак районунун Кыз-Көл айыл 

аймагына караштуу  Кызыл-Кыя 

авйылындагы  

№84 М.Токтогулов атындагы жалпы 

билим берүүчү орто мектеп 

17 Сузак районунун Ырыс айыл 

аймагына караштуу Жар-Кыштак 

айылындагы  

№5 З.Бабур атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

18 Сузак районунун Ырыс айыл 

аймагына караштуу  Тотия 

айылындагы  

№75 М.Улугбек атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

19 Сузак районунун Ырыс айыл 

аймагына караштуу   Ырыс 

айылындагы  

№34 Ырыс атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

20 Сузак районунун Ырыс айыл 

аймагына караштуу   Лавдан-Кара 

айылындагы  

№78 З.Бакиров атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

21 Сузак районунун Ырыс айыл 

аймагына караштуу   Чымчык-ЖАр 

айылындагы  

№89 П.Жуманазаров атындагы жалпы 

билим берүүчү орто мектеп 

22 Сузак районунун Ырыс айыл 

аймагына караштуу   Кыржол 

айылындагы  

№43 И.Карабаев атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

23 Сузак районунун Ырыс айыл 

аймагына караштуу   Кумуш-Азиз 

айылындагы  

№94 Айбек атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

24 Сузак районунун Ырыс айыл 

аймагына караштуу   Аралсай 

айылындагы  

№104 Х.Халдаров атындагы жалпы билим 

берүүчү негизги мектеп 



25 Сузак районунун Курманбек айыл 

аймагына караштуу Кара-Чолок 

айылындагы  

№54 Ысмайыл  атындагы жалпы билим 

берүүчү негизги мектеп 

26 Сузак районунун Курманбек айыл 

аймагына караштуу  Жоон-Күнгөй 

айылындагы  

№107 К. Тайгараев  атындагы жалпы 

билим берүүчү башталгыч мектеп 

27 Сузак районунун Курманбек айыл 

аймагына караштуу  Жоон-Кунгөй 

айылындагы  

№28 Т.Кочкоров атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

28 Сузак районунун Курманбек айыл 

аймагына караштуу  Саты 

айылындагы  

№57 Саты жалпы билим берүүчү орто 

мектеп 

29 Сузак районунун Көк-Арт айыл 

аймагына караштуу Жалгыз Жанак 

айылындагы  

№100 Б.Төрөгелдиев атындагы жалпы 

билим берүүчү негизги мектеп 

30 Сузак районунун С.Атабеков айыл 

аймагына караштуу Бек-Абад 

айылындагы  

№4 Б.Шамшиев атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

31 Сузак районунун С.Атабеков айыл 

аймагына караштуу  Атабеков 

айылындагы  

№72 К.Юлдашев атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

32 Сузак районунун С.Атабеков айыл 

аймагына караштуу  Бек-Абад 

айылындагы  

№88 С.Атабеков атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

33 Сузак районунун С.Атабеков айыл 

аймагына караштуу  Мундуз 

айылындагы  

№69 Ж.Узаков  атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

34 Сузак районунун С.Атабеков айыл 

аймагына караштуу  Найман 

айылындагы  

№98 Найман жалпы билим берүүчү 

башталгыч мектеп 

35 Сузак районунун Багыш айыл 

аймагына караштуу  Кедей-Арык 

айылындагы  

№50 Т.Тайгараев атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

36 Сузак районунун Барпы айыл 

аймагына караштуу  Комсомол 

айылындагы  

№35 Комсомол жалпы билим берүүчү орто 

мектеп 

37 Сузак районунун Барпы айыл 

аймагына караштуу   Мин-Өрүк 

айылындагы  

№6 Т.Темирбаев атындагы гимназия 

мектеп 



38 Сузак районунун Барпы айыл 

аймагына караштуу   Барпы 

айылындагы  

№71 Н.Алыкулов атындагы жалпы билим 

берүүчү ото мектеп 

39 Сузак районунун Барпы айыл 

аймагына караштуу   Үлгү 

айылындагы  

№21 С.Эшматов атындагы жалпы билим 

берүүчү ото мектеп 

40 Сузак районунун Барпы айыл 

аймагына караштуу   Чокмор 

айылындагы  

№102 М.Сарыков атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

41 Сузак районунун Барпы айыл 

аймагына караштуу   Таштак 

айылындагы  

№85 Ынтымак жалпы билим берүүчү орто 

мектеп 

42 Сузак районунун Барпы айыл 

аймагына караштуу   Ачы 

айылындагы  

№110 К.Осмонов атындагы жалпы билим 

берүүчү негизги мектеп 

43 Сузак районунун Кызыл-Туу айыл 

аймагына караштуу Орто-Азия 

айылындагы   

№13 А.Базаров атындагы жалпы билим 

берүүчү негизги мектеп 

44 Сузак районунун Кызыл-Туу айыл 

аймагына караштуу  Шатырак 

айылындагы  

№14 К.Абдраимов атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

45 Сузак районунун Кызыл-Туу айыл 

аймагына караштуу  Кара-Кол 

айылындагы  

№70 Ж.Омуралиев атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

46 Сузак районунун Кызыл-Туу айыл 

аймагына караштуу  Ак-Булак 

айылындагы  

№45 А.Осмонов атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

47 Сузак районунун Кызыл-Туу айыл 

аймагына караштуу  Таштак 

айылындагы  

№86 О.Муратов атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

48 Сузак районунун Ырыс  айыл 

аймагына караштуу Сузак 

айылындагы   

№15 М.Юсупова атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

 Токтогул  району    

1 Токтогул району, Жаңы- Жол айыл 

өкмөтү, Кара- Тектир айылы 

№7 «Манас» жалпы билим берүүчү орто 

мектеби 

2 Токтогул району, Жаңы- Жол айыл 

өкмөтү, Бала – Чычкан айылы 

№8 Иманбаев жалпы билим берүүчү орто 

мектеби 

3 Токтогул району, Торкен айыл 

өкмөтү, Көтөрмө айыл  

Кубатбек Чокоев атындагы №18 жалпы 

билим берүүчү орто мектебин 



4 Токтогул району, Бел – Алды айыл 

өкмөтү, Сары –Сого айылы 

№21 Ы. Алымбеков атындагы жалпы орто 

билим берүүчү мектеби 

5 Токтогул району, Үч – Терек айыл 

өкмөтү, Кызыл – Ураан айылы  

№32 Бекназар атындагы жалпы орто билим 

берүүчү мектеби 

6 Токтогул району Үч – Терек айыл 

өкмөтү, Ак- Жар айылы  

№42 Молдомусаев атындагы башталгыч 

мектеби 

 Тогуз –Торо  району   

1. Тогуз –Торо району Көк-Ирим айыл 
өкмөтү , Арал айылы   

№3 Б.Урстомбеков жалпы орто билим 

берүүчү мектеби 

2. Тогуз –Торо району , Тогуз-Торо 

айыл өкмөтү, Казарман айылы   

№4 Иманберди уулу Иса жалпы орто билим 

берүүчү мектеби 

3. Тогуз –Торо району , Тогуз-Торо 
айыл өкмөтү, Кош-Булак  айылы   

№12 Ы.Кадыркулов жалпы орто билим 

берүүчү мектеби 

 Чаткал  району.  

1 Чаткал району Айгыр-Жал айылы. Исмаил уулу Матиш атындагы жалпы орто 

билим берүүчү мектеби. 

2 Чаткал району , Кара-Булак айылы Жамалбек Ташкеев атындагы жалпы 

негизги билим берүүчү мектеби. 

3 . Чаткал району,  Чакмак-Суу айылы “Чакмак-Суу” жалпы билим берүү орто 

мектеби 

4 Чаткал району , Жаңы-Базар айылы Таласбай Жаналиев атындагы жалпы орто 

билим берүүчү мектеби. 

5  Чаткал району,  Кара-Суу айылы “Алике Айымбетов атындагы жалпы орто 

билим берүүчү мектеби” 

 Жалал-Абад шаары.   

1 Жалал-Абад шаары Токтогул көчөсү/ 

6.  

№6 жалпы орто билим берүүчү мектеби 

2 Жалал –Абад шаары , Жеңиш кичи 

шаарчасы, Миң-Өрүк көчөсү /57    

№17 жалпы орто билим берүүчү мектеби 

3 Жалал –Абад шаары ,Кызыл-Суу 

айылы,   

№12 негизги билим берүүчү мектеби 

 Кара –Көл  шаары    

1 Кара-Көл шаары   № 1 Токтогул атындагы мектеп-

гимназиясы 

2 Кара-Көл шаары   № 2 Ч.Түлөбердиев атындагы ЖОББИМ 

3 Кара-Көл шаары   № 3 Фрунзе атындагы ЖОББМ 

4 Кара-Көл шаары   № 4 Шопоков атындагы ЖОББМ 

5 Кара-Көл шаары Жазы Кечүү айылы.   № 6 Темиров Туралы атындагы ЖОББМ 

 Көк-Жаңгак шаары  

1.  Көк-Жаңгак шаары, Ленина № 2 ,    №4  Ю.А Гагарин атындагы орто мектеби 



2.  Көк –Жаңгак шаары, Шефченко /66    №6  М.В Ломоносов атындагы орто 

мектеби 

 Майлуу-Суу шаары  

1 Майлуу-Суу шаары Саматова /8  

 

Ч.Т.Айтматов атындагы №1 жалпы орто                                                                      

 билим берүүчү мектеби 

2 . Майлуу-Суу шаары Кутманова /20   №4 Ю.А.Гагарин атындагы  инновациялык 

гимназия –мектеби 

3 Майлуу-Суу шаары Саматова   №8 жалпы билим берүү орто мектеби 

 Таш-Көмүр шаары  

1 Таш-Көмүр шаары   №14 Т.Шадыханов атындагы 

инновациялык гимназия –мектеби 

2 Таш-Көмүр шаары   №7 К.Кузембаев атындагы  орто мектеби 

3 Таш-Көмүр шаары   №1 Н.Островский атындагы  орто мектеби 

 

 


