
Бишкек шаарынын муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын 5 жылдан ашык иштеген жетекчилери боюнча маалымат 

 

№ Область/район/шаар Мектептин  аталышы Мектептин дареги  

 Бишкек шаары   

1.   №4 гуманитардык- укуктук  багытындагы  мектеп-гимназиясын Бишкек шаары, Свердлов району 

2.   №10 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Свердлов району 

3.   №11 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Свердлов району 

4.   №12 мектеп-гимназия окуу-тарбиялоо комплексин Бишкек шаары, Свердлов району 

5.   №16 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Свердлов району 

6.   №21 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Свердлов району 

7.   И.В. Гете атындагы №23 окуу тарбия комплекс гимназиясын Бишкек шаары, Свердлов району 

8.   Атайын (жардамчы) №30 мектептин мекемеси Бишкек шаары, Свердлов району 

9.   №33 экономика жана укукту тереңдетип  окутуу гимназия мектебин Бишкек шаары, Свердлов району 

10.   №35 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Свердлов району 

11.    Райкан Шүкүрбеков атындагы № 38 мектеп-гимназия окуу-тарбия 

комплексин 

Бишкек шаары, Свердлов району 

12.   Толук эмес орто мектеп №43 Бишкек шаары, Свердлов району 

13.   №46 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Свердлов району 



14.    жалпы билим    берүү №51 гимназия- мектеп Бишкек шаары, Свердлов району 

15.   №53 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Свердлов району 

16.   №65 экология- экономикалык лицейи Бишкек шаары, Свердлов району 

17.   №66 «Ден соолуктун жана өнүгүүнүн мектеби» гимназия окуу-тарбия 

комплекс 

Бишкек шаары, Свердлов району 

18.    окуу тарбия комплекси  №67  мектеп-гимназиясы Бишкек шаары, Свердлов району 

19.     №76 жалпы орто билим берүү  мектеп- лицейи Бишкек шаары, Свердлов району 

20.   №87 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Свердлов району 

21.   №7 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Ленин району 

22.   №2 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Ленин району 

23.   №8 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Ленин району 

24.   № 13  англис тилин тереңдетип окутуучу гимназия мектеби                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Бишкек шаары, Ленин району 

25.   Атайын (жардамчы) №22 мектептин мекемеси Бишкек шаары, Ленин району 

26.    жалпы билим    берүү №31 гимназия- мектеп Бишкек шаары, Ленин району 

27.   №42 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Ленин району 

28.   №44 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Ленин району 

29.   №55 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Ленин району 

30.   №59 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Ленин району 



31.   №68 мектеп гимназия окуу тарбия комплекси Бишкек шаары, Ленин району 

32.   А. Сыдыков атындагы №72 мектеп-гимназиясы Бишкек шаары, Ленин району 

33.   №74 Айрым предметтерди тереңдетип окутууну камтыган жана билим 

берүүнүн кошумча кызмат көрсөтмөйлөрү бар орто жалпы билим 

берүү мектеп- лицейи 

Бишкек шаары, Ленин району 

34.   №77 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Ленин району 

35.   №80 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Ленин району 

36.   Жалил Садыков атындагы №84 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Ленин району 

37.   Толук эмес орто мектеп №90 Бишкек шаары, Ленин району 

38.   №3 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Октябрь району 

39.   №14 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Ленин району 

40.   №20 мектеп-гимназия окуу-тарбия комплекси Бишкек шаары, Октябрь району 

41.   №26 француз тилин тереңдетип окутууну камтыган гимназия- 

комплекси 

Бишкек шаары, Ленин району 

42.   Атайын (жардамчы) №34 мектептин мекемеси Бишкек шаары, Октябрь району 

43.    жалпы билим    берүү №37 гимназия- мектеп Бишкек шаары, Ленин району 

44.   №56 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Октябрь району 

45.   №62 мектеп гимназия окуу - тарбиялоо  комплекси Бишкек шаары, Ленин району 



46.     Чынгыз  Төрөкулович  Айтматов  атындагы  №63  мектеп- 

гимназиясы 

Бишкек шаары, Октябрь району 

47.   №73 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Ленин району 

48.    Камбаралы  Бобулов  атындагы  №88  жалпы орто билим берүү  

мектеп 

Бишкек шаары, Октябрь району 

49.   №7 жалпы билим берүү жумушчу жаштар орто мектеби Бишкек шаары, Ленин району 

50.   №15 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Биринчи май району 

51.   №18 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Биринчи май району 

52.   №19 жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Биринчи май району 

53.   Аалы Токомбаев атындагы №24 мектеп- гимназиясы Бишкек шаары, Биринчи май району 

54.   №27жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Биринчи май району 

55.    жалпы билим    берүү №48 гимназия- мектеп Бишкек шаары, Биринчи май району 

56.   А. Толубаев атындагы №49 жалпы орто билим   берүү мектеп Бишкек шаары, Биринчи май району 

57.   №61 Е.Б. Якир атындагы автордук физика-математикалык  мектеп-

лицей окуу комплекси 

Бишкек шаары, Биринчи май району 

58.   №70 мектеп-гимназия окуу-тарбия комплекси Бишкек шаары, Биринчи май району 

59.   Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-тарбия комплекс -гимназиясы Бишкек шаары, Биринчи май району 

60.   №81жалпы билим берүү орто мектеп Бишкек шаары, Биринчи май району 



61.   Абдылда Каниметов атындагы №1  жалпы билим берүүчү  гимназия - 

интернат 

Бишкек шаары, Биринчи май району 

62.   № 21 кулагы начар уккан жана кийин дүлөй болгон балдар интернаты

  

Бишкек шаары, Свердлов району 

 


