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2020-жылдын c l /  июну № Бишкек ш.

«Майлуу-Суу шаарындагы №76 Кесиптик лицейинде 
ишке ашырылып жаткан баштапкы кесиптик билим 

беруу программаларын (кесиптерин) программалык 
аккредитациялоонун женунде»

Майлуу-Суу шаарындагы №76 Кесиптик лицейинде ишке ашырылып жаткан баштапкы 
кесиптик билим беруу программаларын (кесиптерин) аккредитациялоо боюнча даярдалган 
документтерди иликтеенун жыйынтыгы боюнча Аккредитациялык Кенешинин чечиминин 
негизинде жана коомдогу кырдаалга байланыштуу (ЧП, карантин)

БУЙРУК КЫЛАМЫН:

1. Майлуу-Суу шаарындагы №76 Кесиптик лицейинде ишке ашырылып жаткан томонку 
кесиптик билим беруу программаларынын (кесиптеринин) мурдагы аккредитациясынын 
меенету, сертификат берилбей эле, шарттуу турде 2020-жылдын 1-октбрына чейин 
узартылсын:

Башталгычкесиптик билим беруу программасы (кесиптери)
№ шифр Аталышы
1 7443, 8263 Тикмечи, тигуу жабдууларынын оператору
2 7121, 8322 Курулуш иштеринин чебери, Электр жана газ менен ширетуучу, “С”

категориясындагы автоунаа аидоочусу
3 7233,8322 Электр жабдууларын оцдоо жана тейлоо боюнча электромонтер.

“С” категориясындагы автоунаа айдоочусу
4 7212, 8332 Электр жана газ менен ширетуучу, «С» категориясындагы

автоунаа аидоочусу.
5 5122 Повар

2. Окуу жайынын жетекчилиги Тиркемеде керсетулген, окуу процессии уюштуруудагы 
кемчиликтерди 2020-жылдын 1 - октябрына чейин жоюу боюнча иш чараларды уюштурсун 
жана жыйынтыгы боюнча аталган датага карата Агенттикке тиешелуу маалымат 
жолдомолосун;

3. Окуу жайынын жетекчилигине, билим беруу ишмердуулугун сырттан (эксперттик) 
баалоо 2020-жылдын 1-октябрынан баштап жургузулеру, программалык аккредитациялоо 
боюнча Агенттиктин негизги, толукталган Чечими ошол учурда кабыл алынаары жана анын 
жыйынтыгына жараша тиешелуу сертификат берилери эскертилсин;

4. Буйруктун аткарылышын козомолдее Агенттиктин директорунун орун басары Асилбек 
к. Жыпарага тапшырылсын.



Приказ № JS
«О программной аккредитации 
образовательных профессиональных 
программ (профессий) Профессионального 

лицея №76 города Майлуу-Суу»

Согласно Решения Аккредитационного Совета по результатам изучения документов по 
аккредитации образовательных профессиональных программ (профессий) 
Профессионального лицея №76 города Майлуу-Суу и с учетом ситуации в обществе (ЧП, 
карантин)

Приказываю:
1. Считать продленным срок предыдущей аккредитации, условно до 1-го октября 2020 

года, следующих программ начального профессионального образования (профессий):)

Негизи: Аккредитациялык кецештин 2020-жылдын 30 майындагы № 3 Чечими.

№ шифр Название

1 7443, 8263 Швея. Оператор швейного оборудования
2 7121,8322 Мастер отделочно-строительных работ” “Электро-газосварщик, 

водитель автомобиля категории “С”
3 7233, 8322 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
4 7212,8332 Электро-газосварщик, водитель автотранспортных средств 

категории «С»
5 5122 Повар

2. Руководству профессионального лицея принять меры по устранению отмеченных 
недостатков в образовательной деятельности, согласно Приложении и предоставить 
соответствующую информацию Агентству о проделанной работе к 1-му октябрю 2020 года

3. Руководству профессионального лицея обратить внимание на то, что основное решение 
по программной аккредитации, с возможным продлениям её срока, принимается по 
результатам внешней (экспертной) оценки образовательной деятельности в октябре 2020 года.

4. Контроль за ходом выполнения данного приказа возлагаю на заместителя директора 
Асилбек к.Жыпара.

Основание: Решение Аккредитационного Совета № 3 от 30 мая 2020 года.

Директор М. Бабакулов

Подготовила: Стамбаева М. тел. 0777 543 468



№76 Кесиптик лицейин аккредитациялоо боюнча 
2020-жылдын июнундагы № _буйругуна

Тиркеме

Эксперттик топ тарабынан, “взун озу баалоо отчеттунун” негизинде даярдалган
кыскача корутунду (сунуштар)

1. Коомчулукка окуу жайынын измердуулугу женундо маалымат жеткируу (мезгилдуу басма 
соз каражаттарына маалымат чыгаруу, акипресс (интернет), буклет даярдоо) колго алынган эмес, 
откорулген иш чаралардын далили жок, ошондуктан алардын аткарылышына конул беруу зарыл;

2. Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2020-жылдын 22-январындагы №18 Токтомуна 
ылайык окуу жайдын езунун Сайтын уюштурууга жана тиешелуу маалыматтарды жуктеп 
турууга жетишуу;

3. Окуу жайынын миссиясы жана ага ылайык окуу жайынын максатын (милдеттерин) 
чагылдырган уюштуруу документтери жок (ошондуктан 2020-жылдын октябрга чейин 
Педогогткалык кецеш откоруп, атайын Чечим катары кабыл алуу), ал эми келечекте аны окуу 
жайынын уставына киргизуу;

4. Окуу жайына мугалимдерди жана ендуруштук окутуу мастерлерин жацыдан ишке кабыл 
алуу шарттары боюнча Жобого толуктоолорду киргизуу (алдын ала жарыя беруу, конкурс 
откоруу ж.б.) жана аны Педагогикалык кецештин протоколу менен бекитуу;

5. Окуу жайында ишке ашырылып жаткан кесиптиктердин ‘‘Окуу пландарын”, учурдун 
талабына жараша толуктоо (жацылоо) боюнча откоруло турган Педагогикалык кецешмелерге 
“жумуш беруучулерду” катыштырууну жана алардын сунуштарын Протоколго кошууну (Окуу 
планына жана окуу программаларына киргузууну) колго алуу;

6. Окуу жайынын бутуруучулорунун адистик потенциалынан пайдалануу максатындагы 
атайын иш чараларды пландаштырууну жана аны турмушка ашырууну (жок дегенде жылына 
эки жолу жолугушууларды уюштурууну) колго алуу.

7. “Окуу планына” киргизилген окуу предметтерин окутууга сунушталган тиешелуу “окуу 
китептери”, окуу колдонмолору жана электрондук окулмалар менен камсыздалуу денгээлин 
анализдоену, алардын санынын жана сапатынын лицензиялык талаптарга ылайыктуулугун 
аныктоо процессии жургузууну салтка айландыруу, ал эми 2020-2021 окуу жылына карата 
мындай анализди 2020-жылдын октябрында откоруло турган аккредитациялоо процессине 
маалымат катары даярдоо сунушталат. Маселени Педагогикалык кецеште кароо (протокол), 
жооптууларды жана аткаруу моонотун белгилее ж.б.

Эскертуу: Урматтуу окуу жайынын жетекчиси! Учурдагы шартка байланыштуу, 2020- 
жылдын октябрь-ноябрь айларында откорулуучу Сырттан (экспперттик) баалоо учурунда, 
жогорку корсотулгон кемчиликтер жана сунуштар жеринде кайрадан такталат, жыйынтыгы 
аккредитациялоо боюнча Чечим кабыл алууга неп«_болушу ыктымал.


