
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

«Э л баасы »
АККРЕДИТАЦИЯЛЫК АГЕНТТИГИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АККРЕДИТАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
«Э л баасы »

KYRGYSTAN, ACCREDIT MON AGENT "ЭЛ БААСЫ"
Ош т . ,  723500, К-Датка к., 287/30 
Тел.: +996 773 50-00-54

287/30. K-Datka Street, Osli, 723500 
Phone: +996 111 64-41-21

г. Бишкек, ул. Киевская. 77/12Sa 
Тел.: +996 772 62 89-36

2020-жылдын V июну

Буйрук

№ Бишкек ш.

“Ала-Бука районундагы 
А.Балтагулова атындагы №21 
Кесиптик лицейинде ишке 
ашырылып жаткан башталгыч 
кесиптик билим беруу 
программаларын онлайн 
программалык аккредитациялоонун 
жыйынтыгы женунде»

Ала-Бука районундагы А. Балтагулова атындагы №21 Кесиптик лицейинде ишке 
ашырылып жаткан башталгыч кесиптик билим беруу программаларын онлайн программалык 
аккредитациялоонун жыйынтыгы боюнча Аккредитациялык Кецештин чечиминин 
негизинде жана коомдогу кырдаалга байланыштуу (ЧП. карантин)

1. Ала-Бука районундагы А.Д.Балтагулова атындагы №21 Кесиптик лицейинде ишке 
ашырылып жаткан томонку баштапкы кесиптик билим беруу программаларын 5 (беш) 
жылдык моонетке программалык аккредитациялоодон етту деп эсептелсин:

• 8331, 8322, 7212 «Айыл-чарба ондурушунун мастери (фермер), Айыл-чарба 
ондурушунун (А, В, Г категориясындагы тракторист-машинисти, “С” категориясындагы 
автотранспорт каражаттарынын айдоочусу, электр газ менен ширетуучу»;

• 7212, 8322 «Электр жана газ менен ширетуучу, “С” категориясындагы автотранспорт 
каражаттарынын айдоочуларын даярдоо»;

• 8331,^8322 «Айыл-чарба ондурушунун (А, В, Г категориясындагы тракторист- 
машинисти, С категориясындагы автотранспорт каражаттарынын айдоочусу)»;

• 5122, 7412 «Ашпозчу-кондитер»;
• 5146 «Тикмечи».

БУИРУК КЫЛАМЫН:

« в  жана “С” категориясындагы автотранспорт каражаттарынын айдоочусу»,



3. Аталган окуу жайына мамлекеттик улгудегу документ беруу укугуна ээ деген 
сертификат берилсин;

4. Агенттиктин бухгалтери “Тартип” ЖАК на (типографияга) сертификаттарды даярдоо 
чыгымдарын телеп берууну уюштурсун;

5. Окуу жайынын жетекчилиги “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги менен 
аккредитациялоодон кийин бирге иштее (мониторинг жургузуп туруу) боюнча 2020-жылдын 
10-июнуна чейин келишим тузсун жана эксперттик комиссия тарабынан керсетулген 
кемчиликтерди жоюу боюнча иш чараларды уюштурсун;

6. Буйруктун аткарылышын козомелдео Агенттиктин директорунун орун басары Асилбек 
кызы Жыпарага тапшырылсын.

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

Приказ № З Р

«О итогах онлайн программной аккредитации 
образовательных программ 
Профессионального лицея №21 имени 
А.Д. Балтагуловой Ала-Букинского района»

Во исполнение решения Аккредитационного Совета по аккредитации программ начального 
и дополнительного профессионального образования , реализуемых в Профессиональном 
лицее №21 имени А.Д. Балтагуловой Ала-Букинского района

Приказываю:

1. Считать аккредитованными сроком на 5 (пять) лет следующих программ
начального профессионального образования:

• 8331, 8322, 7212 «Мастер сельскохозяйственного производства (фермер), 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории “А, В, Г”, водитель 
автотранспортных средств категории “С”, Электрогазосварщик»;

• 7212, 8322 «Электрогазосварщик, подготовки водителей автотранспортных средств 
категории “С”»;

• 8331, 8322 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории 
“А, В. Г”, водитель автотранспортных средств категории "С”»;

• 5122, 7412 «Повар-кондитер»;
• 5146 «Портной»;

2. Считать аккредитованным сроком на 5 (пять) лет следующую программу 
допонительного образования:

«Подготовка водителей автотранспортных средств категории “В” и “С”».

3. Выдать данному учебному заведению сертификат по аккредитованным 
ооразовательным программам с правом выдачи документа государственного образца;



4. Бухгалтеру агентства оплатить расходы ЗАО “Тартип” (типографию) по изготовлению 
соответствующих сертификатов;

5. Руководству данного учебного заведения составить договор с А А «Эл баасы» на 
проведения постаккредитационного мониторинга за ходом исполнения данного решения до 10 
июня 2020 года и принять меры по устранению отмеченных в ходе аккредитации недостатков;

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
Асилбек кызы Жыпаре.

Основание: Протокол заседания АС № от 30 мая 2020 года.

М. Бабакулов

Подготовила: Стамбаева М. тел. 0777 543 468



А.Д.Балтагулова атындагы №21 Кесиптик лицейинде 
аккредитациялоо боюнча 2020-жылдын 
у  июнундагы № буйругуна

Тиркеме

Эксперттик топ тарабынан, “9зун езу баалоо отчеттунун” негизинде даярдалган кыскача
корутунду (сунуштар)

1. Жыл сайын экзаменаторлор учун окуучулардын билимин текшеруунун усулдары жана бул 
тармакта квалификациясын жогорулатуу боюнча иш алып баруусу керек.

2. Окуучуларды шыктандыруучу, алардын билими, кесиптик шык-жендемун, инсандык сапаттарын 
енуктурууге таасир этуучу кээ бир факторлор боюнча (сыйлоо, материалдык—моралдык колдоо 
усулдары) иш алып баруусун кучетуу зарылдыгы.

3. Устаттардын окуу журналдарынын эрежеге ылайык толтурулушун жана жарым жылдык 
отчетторду так керсеотуу жагы колго алынышы керек.

4. 2021-2022-окуу жылында сырткы жана ички академиялык мобилдуулукту кучетуу керек.
5. Кесипке багыт беруу жана абитуриенттерди кабыл алуу боюнча иштерди башка райондордо 

кучетуу иштерин жургузуу керек.
6. 2022-янвырына чейин окутуучуларды окуу-методикалык адабияттар менен камсыздоо жана окуу- 

усулдук керсетмелерду иштеп чыгуу.
7. 2021—2022- окуу жылында окутуучуларды адистик боюнча квалификациясын жогорулатуу керек.
8. 2022-жылдын сентябрына чейин окуу жайдын жетекчилигине заманбап жаны улгудегу керсетме 

куралдар менен камсыздоо маселеси каралсын.
9. Жыл сайын окуу жайдын жетекчилиги материалдык техникалык базаны чындап, жаны 

технологиялар /интерактивдуу доскалар,тренажердук стенддер/ менен камсыз кылуу жагы 
кучетулсун.

10. 2021-жылдын декабрына чейин кыргыз тилинде кесиптик китептердин аздыгы жана бул багытта 
иш алып баруу каралсын.

11. 2021-жылдын сентябрына чейин Электрондук китепкананы уюштуруу жагы каралсын.
12. Лабораториялык сабак етууде керектелуучу азык-тулуктердун камсыздалышы каралсын.
13. Окуу жай тууралуу маалыматтарды жалпы коомчулукка жеткируу максатындагы иш-чараларды 

кучетуу керек.
14. Окуу жайга жаш адистердин келуусуне кучетуу керек жана аларга тиешелуу шарттарды тузуп 

беруу маселеси каралышы керек.
15. 2021-жылдын сентябрь айына чейин 

керек
лицейдин сайтын^гарук кандуу ишке киргизуу тездетилиш

Се ,


