
 

 

БИШКЕК ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫНЫН                УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

БИЛИМ БЕРҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫ                      МЭРИИ Г.БИШКЕК 

  №70  МЕКТЕП - ГИМНАЗИЯ        УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ОКУУ-ТАРБИЯЛЫК КОМПЛЕКСИ                                            КОМПЛЕКС                                                 

                    ШКОЛА- ГИМНАЗИЯ №70 

 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ        

   

31-январь  2017-жыл  № 17/2                                          Бишкек шаары 
 

Мыйзамсыз акчалай жана башка каражаттарды чогултууга тыюу салуу жѳнүндѳ 

 

КРнын Ɵкмѳтʏнʏн 2015-жылдын 30-августундагы “КРнын Ɵкмѳтʏнʏн коррупцияга 

каршы  иш-чараларынын Программасын жана Планын бекитʏʏ тууралуу” №596  Токтомун 

аткаруу максатында,  Биринчи Май райондук билим берүү борборунун  2017- жылдын  12-

январындагы №4/1  Буйругунун  негизинде буйрук беремин: 
 

1. КРнын “Билим берүү жѳнүндѳ” мыйзамын ишке ашыруу максатында, Биринчи Май 

райондук билим берүү борборунун “Билим берүү мекемелеринде  мыйзамсыз 

акчалай жана башка каражаттарды чогултууга тыюу салуу жѳнүндѳ” буйругу так 

аткарылсын.  

 

2. №70 мектеп-гимназия окуу- тарбиялык комплексинде  мыйзамсыз акчалай жана 

башка каражаттарды чогултууга тыюу салынсын. 

 

3. Мыйзамсыз акчалай жана башка каражаттарды чогултуу фактыларынын бетин 

ачууда, балдарга, ата-энелерге моралдык-психологиялык кысым көрсөтүүдө, окуу- 

тарбиялык процессин бузууда күнөөкөрлөрдүн жеке жоопкерчилиги менен гана 

чектелбестен, иштен четтетүү жагы да  каралсын. 

 

4. Берилген буйрукту аткаруу жооркерчилиги директордун окуу-тарбия иштери боюнча 

орун басарлары   Л.Н.Аникинага, О.А.Шугальскаяга, директордун тарбия иштери 

боюнча орун басарынын милдетин аткаруучуга, класс жетекчилерге   бекитилсин.  

 

7. Берилген буйруктун  аткарылышын көзөмөлдөөнү  өзʏмѳ  аламын.  

 

 

 

Директор                                                                   Ч.М. Джунушева    
 

 

 

 

Буйрук менен тааныштырылды: 

Аникина Л.Н. 

Шугальская  О.А. 

 

 

 

 

 



 

 

БИШКЕК ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫНЫН                УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

БИЛИМ БЕРҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫ                      МЭРИИ Г.БИШКЕК 

  №70  МЕКТЕП - ГИМНАЗИЯ        УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ОКУУ-ТАРБИЯЛЫК КОМПЛЕКСИ                                            КОМПЛЕКС                                                 

                    ШКОЛА- ГИМНАЗИЯ №70 

 

 

БУЙРУК 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31-январь  2017-жыл  № 17/3                                          Бишкек шаары 
 

 

 

Коррупциялык укук бузуу фактылары тууралуу маалымдоо  эрежелери жөнүндө 

 

Биринчи Май райондук билим берүү борборунун 2017-жылдын 12-январындагы  

№ 4/2  “Коррупциялык укук бузуу фактылары тууралуу маалымдоо  эрежелери 

 жөнүндө” буйругунун негизинде буйрук кыламын: 

 

1. КРнын 2012-жылдын 08-августундагы №153  “Коррупцияга каршы аракеттер 

тууралуу” Мыйзамынын талаптары так аткарылсын. 

 

2. 2017-жылдын 21-февралына чейин педагогикалык коллективде коррупциялык укук 

бузуу фактылары тууралуу маалымдоо эрежелери жөнүндө түшүндүрүү иштери 

жүргүзүлсүн. 

 

3. Класс жетекчилер мыйзамсыз акча каражаттарын чогултпоо, ошондой эле  

кайрымдуулук, демөөрчүлүк жардамдар тууралуу ата-энелер чогулушунда 

маалымдоо иштерин  өткөрүп, анын тартибин түшүндүрүшсүн. 

 

4. Жыл сайын кошумча финансы каражаттарынын колдонулушу жана эсеп-кысабы 

тууралуу жалпыга айкын отчет берилсин. 

 

5. Кошумча билим берүү кызматын көрсөтүү тартиби боюнча маалымат илинсин. 

 

6. Берилген буйрукту аткаруу жооркерчилиги директордун окуу-тарбия иштери боюнча 

орун басарларына бекитилсин. 

 

7. Берилген буйруктун  аткарылышын көзөмөлдөөнү  өзʏмѳ  аламын. 

 

 

 

Директор                                                                   Ч.М. Джунушева    
 

Буйрук менен тааныштырылды: 

Аникина Л.Н. 

Шугальская  О.А. 

Беловолова Н.В. 

Айдаралиева Д.А. 

Виноградова Н.В. 



 

БИШКЕК ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫНЫН                УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

БИЛИМ БЕРҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫ                      МЭРИИ Г.БИШКЕК 

  №70  МЕКТЕП - ГИМНАЗИЯ        УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ОКУУ-ТАРБИЯЛЫК КОМПЛЕКСИ                                            КОМПЛЕКС                                                 

                    ШКОЛА- ГИМНАЗИЯ №70 

 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ        

   

01-сентябрь  2017-жыл  № 01/7                                          Бишкек шаары 

 
 

Мыйзамсыз акчалай жана башка каражаттарды чогултууга тыюу салуу жѳнүндѳ 

 

 

КРнын Ɵкмѳтʏнʏн 2015-жылдын 30-августундагы “КРнын Ɵкмѳтʏнʏн коррупцияга 

каршы  иш-чараларынын Программасын жана Планын бекитʏʏ тууралуу” № 596  Токтомун 

аткаруу максатында,  Биринчи Май райондук билим берүү борборунун  2017- жылдын  12-

январындагы № 4/1  Буйругунун  негизинде буйрук беремин: 
 

1. КРнын “Билим берүү жѳнүндѳ” мыйзамын ишке ашыруу максатында, Биринчи Май 

райондук билим берүү борборунун “Билим берүү мекемелеринде  мыйзамсыз 

акчалай жана башка каражаттарды чогултууга тыюу салуу жѳнүндѳ” буйругу так 

аткарылсын.  

 

2. №70 мектеп-гимназия окуу- тарбиялык комплексинде  мыйзамсыз акчалай жана 

башка каражаттарды чогултууга тыюу салынсын. 

 

3. Мыйзамсыз акчалай жана башка каражаттарды чогултуу фактыларынын бетин 

ачууда, балдарга, ата-энелерге моралдык-психологиялык кысым көрсөтүүдө, окуу- 

тарбиялык процессин бузууда күнөөкөрлөрдүн жеке жоопкерчилиги менен гана 

чектелбестен, иштен четтетүү жагы да  каралсын. 

 

4. Берилген буйрукту аткаруу жооркерчилиги директордун окуу-тарбия иштери боюнча 

орун басарлары   Л.Н.Аникинага, А.В.Прокудинага, директордун тарбия иштери 

боюнча орун басары Г.К.Жумалиевага, класс жетекчилерге   бекитилсин.  

 

5. Берилген буйруктун  аткарылышын көзөмөлдөөнү  өзʏмѳ  аламын. 

 

 

 

Директор                                                                   Ч.М. Джунушева    
 

 

 

 

Буйрук менен тааныштырылды: 

Аникина Л.Н. 

Прокудина А.В. 

Жумалиева Г.К. 

 

 

 



 

 

БИШКЕК ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫНЫН                УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

БИЛИМ БЕРҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫ                      МЭРИИ Г.БИШКЕК 

  №70  МЕКТЕП - ГИМНАЗИЯ        УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ОКУУ-ТАРБИЯЛЫК КОМПЛЕКСИ                                            КОМПЛЕКС                                                 

                    ШКОЛА- ГИМНАЗИЯ №70 

 

 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ        

   

30-ноябрь  2017-жыл  № 13/2                                          Бишкек шаары 

 
 

Мыйзамсыз акчалай жана башка каражаттарды чогултууга тыюу салуу жѳнүндѳ 

 

  Биринчи Май райондук билим берүү борборунун  2017- жылдын  29-ноябрындагы 

“Мыйзамсыз акчалай чогултуулар үчүн билим берүү мекемелеринин жетекчилеринин 

жоопкерчилиги тууралуу ” №81  Буйругунун  негизинде буйрук беремин: 
 

6. КРнын “Билим берүү жѳнүндѳ” мыйзамын ишке ашыруу максатында, Биринчи Май 

райондук билим берүү борборунун “Билим берүү мекемелеринде  мыйзамсыз 

акчалай жана башка каражаттарды чогултууга тыюу салуу жѳнүндѳ” буйругу так 

аткарылсын.  

 

7. №70 мектеп-гимназия окуу- тарбиялык комплексинде  мыйзамсыз акчалай жана 

башка каражаттарды чогултууга тыюу салынсын. 

 

8. Мыйзамсыз акчалай жана башка каражаттарды чогултуу фактыларынын бетин 

ачууда, балдарга, ата-энелерге моралдык-психологиялык кысым көрсөтүүдө, окуу- 

тарбиялык процессин бузууда күнөөкөрлөрдүн жеке жоопкерчилиги менен гана 

чектелбестен, иштен четтетүү жагы да  каралсын. 

 

9. Берилген буйрукту аткаруу жооркерчилиги директордун окуу-тарбия иштери боюнча 

орун басарларына, класс жетекчилерге   бекитилсин.  

 

10. Берилген буйруктун  аткарылышын көзөмөлдөөнү  өзʏмѳ  аламын. 

 

 

 

Директор                                                                   Ч.М. Джунушева    
 

 

 

 

Буйрук менен тааныштырылды: 

 

Аникина Л.Н. 

Прокудина А.В. 

Жумалиева Г.К. 

Баймырзаева Э.К. 

Виноградова Н.В. 

Беловолова Н.В. 



 

 

БИШКЕК ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫНЫН                УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

БИЛИМ БЕРҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫ                      МЭРИИ Г.БИШКЕК 

  №70  МЕКТЕП - ГИМНАЗИЯ        УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ОКУУ-ТАРБИЯЛЫК КОМПЛЕКСИ                                            КОМПЛЕКС                                                 

                    ШКОЛА- ГИМНАЗИЯ №70 

 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ        

   

 

07-июнь   2018-жыл  № 36                                           Бишкек шаары 

 
 

Мыйзамсыз акчалай жана башка каражаттарды чогултууга тыюу салуу жѳнүндѳ 

 

  Биринчи Май райондук билим берүү борборунун  2018- жылдын  06-июнундагы    

 № 44  “Мыйзамсыз акчалай жана башка каражаттарды чогултууга тыюу салуу жѳнүндѳ” 

    Буйругунун  негизинде буйрук беремин: 
 

1. КРнын “Билим берүү жѳнүндѳ” мыйзамын ишке ашыруу максатында, Биринчи Май 

райондук билим берүү борборунун “Билим берүү мекемелеринде  мыйзамсыз 

акчалай жана башка каражаттарды чогултууга тыюу салуу жѳнүндѳ” буйругу так 

аткарылсын.  

 

2. №70 мектеп-гимназия окуу- тарбиялык комплексинде  мыйзамсыз акчалай жана 

башка каражаттарды чогултууга тыюу салынсын. 

 

3. Мыйзамсыз акчалай жана башка каражаттарды чогултуу фактыларынын бетин 

ачууда, балдарга, ата-энелерге моралдык-психологиялык кысым көрсөтүүдө, окуу- 

тарбиялык процессин бузууда күнөөкөрлөрдүн жеке жоопкерчилиги менен гана 

чектелбестен, иштен четтетүү жагы да  каралсын. 

 

4. Берилген буйрукту аткаруу жооркерчилиги директордун окуу-тарбия иштери боюнча 

орун басарларына,  класс жетекчилерге   бекитилсин.  

 

5. Берилген буйруктун  аткарылышын көзөмөлдөөнү өзʏмѳ  аламын. 

 

 

 

 

Директор                                                                   Ч.М. Джунушева    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БИШКЕК ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫНЫН                УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

БИЛИМ БЕРҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫ                      МЭРИИ Г.БИШКЕК 

  №70  МЕКТЕП - ГИМНАЗИЯ        УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ОКУУ-ТАРБИЯЛЫК КОМПЛЕКСИ                                            КОМПЛЕКС                                                 

                    ШКОЛА- ГИМНАЗИЯ №70 

 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ        

   

 

14-сентябрь   2018-жыл  № 03/1                                           Бишкек шаары 

 
 

 

Иш- чараларды өткөрүү тууралуу 

 

Буйрук беремин: 

 

1. КРнын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрындагы “ Бийлик органдарындагы 

саясий жана системалык коррупциянын себептерин жок кылуу жөнүндө” № 215  

Жарлыгынын талаптары толук аткарылсын. 

 

2. Педагогикалык коллективде коррупциялык укук бузуу фактылары тууралуу 

маалымдоо эрежелери жөнүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлсүн. 

 

3. Коррупцияга каршы ачык сабактар жана мелдештер өткөрүлсүн. 

 

4. Директордун тарбия иштери боюнча орун басары Г.К.Жумалиева коррупциянын 

алдын алуу жана болтурбоо боюнча маалыматтарын уюштурсун. 

 

5. Берилген буйрукту аткаруу жооркерчилиги № 70 мектеп-гимназия окуу- тарбиялык 

комплексинин директорунун орун басарларына  жүктөлсүн. 

 

6. Берилген буйруктун  аткарылышын көзөмөлдөөнү өзʏмѳ  аламын. 

 

 

 

Директор                                                                   Ч.М. Джунушева    
 

Буйрук менен тааныштырылды: 

 

Аникина Л.Н.                                                          

Виноградова Н.В. 

Байботоева А.Ч.  

Беловолова Н.В.   

Прокудина А.В. 

Жумалиева Г.К 

 

 

 



 

БИШКЕК ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫНЫН                УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

БИЛИМ БЕРҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫ                      МЭРИИ Г.БИШКЕК 

  №70  МЕКТЕП - ГИМНАЗИЯ        УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ОКУУ-ТАРБИЯЛЫК КОМПЛЕКСИ                                            КОМПЛЕКС                                                 

                    ШКОЛА- ГИМНАЗИЯ №70 

 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ        

   

16-январь   2019-жыл  № 16                                           Бишкек шаары 

 

    Коррупциялык укук бузууулардын фактыларын кабарлоо жол-жобосу тууралуу 

 

Биринчи Май райондук билим берүү борборунун  2019- жылдын  14- январындагы  

 № 2 буйругунун негизинде буйрук кылам: 

 

1. КРнын “Коррупцияга каршы иш аракеттер тууралуу” 2012-жылдын 08-августундагы 

№ 153  Мыйзамынын талаптары толук аткарылсын. 

 

2. Педагогикалык коллективде коррупциялык укук бузуу фактылары тууралуу 

маалымдоо эрежелери жөнүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлсүн. 

 

3. Окуучулардын ата-энелеринен мыйзамсыз акчалай чогултууларды болтурбоо 

боюнча чара көрүлсүн. 

 

4. Берилген буйрук №70 мектеп-гимназия окуу- тарбиялык комплексинин 

педагогикалык коллективине жеткирилсин.  

 

5.  Класс жетекчилер мыйзамсыз акча каражаттарын чогултпоо, ошондой эле  

кайрымдуулук, демөөрчүлүк жардамдар тууралуу ата-энелер чогулушунда 

маалымдоо иштерин  өткөрүп, анын тартибин түшүндүрүшсүн. 

 

6. КРнын Өкмөтүнүн 2011- жылдагы №563 Токтомуна ылайык акы төлөнүүчү кошумча 

билим берүү кызматынын тартиби тууралуу маалымат жайылтылсын. 

 

7. Жыл сайын кошумча финансылык каражаттардын болушу жана чыгымдары 

тууралуу жалпыга айкын отчет өткөрүлсүн. 

 

8. Берилген буйрукту аткаруу жооркерчилиги № 70 мектеп-гимназия окуу- тарбиялык 

комплексинин директорунун орун басарларына  жүктөлсүн. 

 

9. Берилген буйруктун  аткарылышын көзөмөлдөөнү өзʏмѳ  аламын. 

 

 

 Директор                                                                   Ч.М. Джунушева    

 

Буйрук менен тааныштырылды: 

Аникина Л.Н.                                                          

Байботоева А.Ч.  

Беловолова Н.В.   

Виноградова Н.В.                                                     

Прокудина А.В. 

Жумалиева Г.К 



 

БИШКЕК ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫНЫН                УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

БИЛИМ БЕРҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫ                      МЭРИИ Г.БИШКЕК 

  №70  МЕКТЕП - ГИМНАЗИЯ        УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ОКУУ-ТАРБИЯЛЫК КОМПЛЕКСИ                                            КОМПЛЕКС                                                 

                    ШКОЛА- ГИМНАЗИЯ №70 

 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ        

   

 

18-март   2018-жыл  № 23/2                                           Бишкек шаары 

 
 

Мыйзамсыз акчалай жана башка каражаттарды чогултууга тыюу салуу жѳнүндѳ 

 

  Биринчи Май райондук билим берүү борборунун  2019- жылдын  01-мартындагы    

№ 10  “Билим берүү мекемелеринде мыйзамсыз акчалай жана башка каражаттарды 

чогултууга тыюу салуу жѳнүндѳ”    буйругунун  негизинде буйрук кылам: 
 

1. КРнын “Билим берүү жѳнүндѳ” мыйзамын ишке ашыруу максатында  Биринчи Май 

райондук билим берүү борборунун  “Билим берүү мекемелеринде  мыйзамсыз акчалай 

жана башка каражаттарды чогултууга тыюу салуу жѳнүндѳ” буйругу так аткарылсын.  

 

2. №70 мектеп-гимназия окуу- тарбиялык комплексинде  мыйзамсыз акчалай жана 

башка каражаттарды чогултууга тыюу салынсын. 

 

3. Мыйзамсыз акчалай жана башка каражаттарды чогултуу фактыларынын бетин 

ачууда, балдарга, ата-энелерге моралдык-психологиялык кысым көрсөтүүдө, окуу- 

тарбиялык процессин бузууда күнөөкөрлөрдүн жеке жоопкерчилиги менен гана 

чектелбестен, иштен четтетүү жагы да  каралсын. 

 

4. Берилген буйрукту аткаруу жооркерчилиги директордун окуу-тарбия иштери боюнча 

орун басарларына,  класс жетекчилерге   бекитилсин.  

 

5. Берилген буйруктун   аткарылышын   көзөмөлдөөнү өзʏмѳ  аламын. 

 

 

 

 

 Директор                                                                   Ч.М. Джунушева    

 
 

Буйрук менен тааныштырылды: 

Аникина Л.Н.                                                          

Байботоева А.Ч.  

Беловолова Н.В.   

Виноградова Н.В.                                                     

Прокудина А.В. 

Жумалиева Г.К 

 

 

 


