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“Ж алал-Абад педагогикалык
колледжинде ишке ашырылып жаткан
орто кесиптик билим беруу боюнча
программаеын онлайн форматта
программалык аккредитациялоонун
жыйынтыктары женунде»
Жалал-Абад педагогикалык колледжинде ишке ашырылып жаткан орто кесиптик билим беруу
боюнча 050709 “Башталгыч класстарда окутуу” адистигин онлайн форматта программалык
аккредитациялоонун жыйынтыгы боюнча Аккредитациялык Кенештин чечиминин негизинде
жана коомдогу кырдаалга байланыштуу (ЧП, карантин)
БУЙРУК КЫЛАМЫН:
1. Жалал-Абад педагогикалык колледжинде ишке ашырылып жаткан орто кесиптик
билим беруу боюнча:
050709 “Башталгыч класстарда окутуу”
адистиги 5 жылдык меонетке программалык аккредитациялоодон отту деп эсептелсин;
2. Аталган окуу жайына мамлекеттик улгудегу документ беруу укугуна ээ деген сертификат
берилсин;
3. Агенттиктин бухгалтери “Тартип” ЖАК на (типографияга) сертификатты даярдоо
чыгымдарын телеп берууну уюштурсун;
4. Окуу жайынын жетекчилиги “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги менен
аккредитациялоодон кийин бирге иш тее (мониторинг жургузуп туруу) боюнча 2020-жылдын
1-июуна чейин келишим тузсун жана Тиркемедеги эксперттик комиссия тарабынан
керсетулген кемчиликтерди жоюу боюнча иш чараларды уюштурсун;
5. Буйруктун аткарылышын кезомолдео Агенттиктин директорунун орун басары Асилбек
кызы Жыпарага тапшырылсын.

Негизи: АКтин Отурумунун 2020-жылдын 30-майындагы № 3 протоколу.

Приказ №
« 0 6 итогах программной аккредитации
в онлайн формате специальности
Ж алал-Абадского педагогического колледжа»
Во исполнение решения Аккредитационного Совета по аккредитации образовательной
программы 050709 «Преподавание в начальных классах» Жалал-Абадского педагогического
колледжа»

Приказываю:
1. Считать аккредитованным программу среднего профессионального образования
(специальности):
050709 «Преподавание в начальных классах»
сроком на 5 (пять) лет;
2. Выдать сертификат по аккредитованной образовательной программе с правом выдачи
документа государственного образца;
3. Бухгалтеру АА «Эл баасы» оплатить расходы ЗАО “Тартип” (типографию) по
изготовлению соответствующего сертификата;
4. Руководству данного учебного заведения составить договор с АА «Эл баасы» на
проведения постаккредитационного мониторинга за ходом исполнения данного приказа до 1го июля 2020 года и принять, согласно Приложении, меры по устранению отмеченных в ходе
аккредитации недостатков;
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
Асилбек кызы Жыпаре.
Основание: Протокол заседания АС № от 30 мая 2020 года.

Ж алал-А бад педагогикалык колледжи
аккредитациялоо бою нча 2020-жылдын
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Тиркеме
Эксперттик топ тарабынан, “в зу н езу баалоо отчеттунун” негизинде даярдалган кыскача
корутунду (сунуштар)
•
•
•
•

•
•
•

•
•

2021-жылдын 1-сентябрына чейин Спорттук зал менен камсыздоо чечилсин;
2023 жылга 1-сентябрына чейин жатакана менен камсыздоо чечилсин
Электрондук китепкананын базасы еркундетулсун;
2021-жылдын декабрына чейин орто кесиптик окуу жайлары учун акыркы 5 жылда жары к
керген милдеттуу окуу китептери жана окуу-методикалык колдонмолорду узгултуксуз
толуктоо ишке ашырылсын;
Академиялык мобилдуулуктун иштерин кучетуу жана мейкиндигин кецейтуу сунушталат;
Окутуу процессии автоматташтыруу максатында AVN информациялык системасын 2021 жылдын май айына чейин ишке киргизуу сунушталат;
2022-жылдын сентябрына чейин студенттик ашкананын орундуктарын кенейтуу жана заманбап
инфраструктураны тузуу;
Бутуруучулердун Ассоциациясын тузуу жана карьера борборун уюштуруу 2020-жылдын 1сентябрына чейин аткаруу сунушталат.
Сайтка маалыматтарды жайнаштыруу кучетулсун^узгУлтуксуз).

