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“Кек-Ж ацгак шаарындагы №71
Кесиптик лицейинде ишке
ашырылып жаткан кесиптерди
онлайн программалык
аккредигациялоонун жыйынтыгы
женунде»
“Кек-Ж ацгак шаарындагы №71 Кесиптик лицейинде ишке ашырылып жаткан башталгыч
кесиптик билим беруу программаларын онлайн форматта программалык аккредитациялоонун
жыйынтыгы боюнча Аккредитациялык Кецештин чечиминин негизинде жана коомдогу
кырдаалга байланыштуу (ЧП, карантин)
БУЙРУК КЫЛАМЫН:
1. №71 Кесиптик лицейинде ишке ашырылып жаткан башталгыч кесиптик билим беруу
боюнча
7212, 8322 «Электр жабдууларын оцдоо жана тейлоо боюнча электромонтер», «С 1»
категориясындагы автоунаа каражаттарынын айдоочусу» кесиби
5 жылдык меенетке программалык аккредитациялоодон отту деп эсептелсин;
2. Аталган окуу жайына мамлекеттик улгудогу документ беруу укугуна ээ деген сертификат
берилсин;
3. Агенттиктин бухгалтери “Тартип” ЖАК на (типографияга) сертификатты даярдоо
чыгымдарын толоп 6epyYHY уюштурсун;
4. Окуу жайынын жетекчилиги “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги менен
аккредитациялоодон кийин бирге иш тее (мониторинг жургузуп туруу) боюнча 2020-жылдын
1-июлуна чейин келишим тузсун жана Тиркемеге ылайык, эксперттик комиссия тарабынан
керсетулген кемчиликтерди жоюу боюнча иш чараларды уюштурсун;
5. Буйруктун аткарылышын кеземелдоо Агенттиктин директорунун орун басары Асилбек
кызы Жыпарага тапшырылсын.

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

Приказ № W)
«Об итогах онлайн программной аккредитации
образовательных программ
Профессионального лицея №71
города Кок-Ж ангак»
Во исполнение решения Аккредитационного Совета по аккредитации образовательных
программ начального профессионального образования реализуемых, в Профессиональном
лицее №71 города Кок-Жангак

Приказываю:
i.

Считать аккредитованной программу начального профессионального образования:
•
7212, 8322 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
водитель автотранспортных средств категории “С 1” »
сроком на 5 (пять) лет

Ь. Выдать данному учебному заведению сертификат по аккредитованной образовательной
программе с правом выдачи документа государственного образца;
3. Бухгалтеру агентства 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 решения до 10
июня 2020 года и принять 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 №3 от 30 мая 2020 года.

№71 Кесиптик лицейинде
аккредитациялоо боюнча 2020-жылдын
у
июнундагы № УУ)
буйругуна
Тиркеме
Эксперттик топ тарабынан, “Озун езу баалоо отчеттунун” негизинде даярдалган кыскача
корутунду (сунуштар)
Окуу жайдын жетекчилиги окуу жайынын Сайтын 2020-жылдын 1-октябрына чейин
уюштурууну чечуу сунушталат жана темонкулорго кенул буруу зарылдыгын эскертет:
•

окуу жайдын жетекчилиги 2020-2021 - окуу жылында материалдык техникалык базаны

чындоо боюнча конкреттуу иш чаларды уюштурсун: ар бир кесип боюнча “Окуу планында”
корсотулгон атайын окуу кааналарын жана лабораторияларын заманбап окуу куралдары
менен камсыздалышын колго алуу;
• окуу жайынын жабык спорт залын куруу боюнча маселени чечууну колго алуу, о.э.,
2021-2020-окуу жылына чейин кыргыз тилинде кесиптик электрондук китепкана тузууну
камсыздасын;
• окуу жылдары боюнча окутуучулардын оз адистиги боюнча квалиф икациямн
жогорулатуунун графиги тузуу жана анын аткарылышын камсыз кылуу;
• жыл сайын академиялык мобилдуулук боюнча иштерди жургузууну еркундотуу, 20202021 окуу жылында анын башталышын далилдеген иш чараларга жетишуу;
• сабактардын мазмундарына мониторинг жургузуу жана актуалдуулугун камсыздоо
максатында илимдин жана алдынкы тажрыйбанын жетишкендиктерин системалаштыруу;
• окуу жайынын Миссиясын, максатын жана милдеттерин корсоткен жетектеечу окуу
жана уюштуруу документтерин учурдун тащ бын^ыЛайык озгертууну колго алуу.

