
Тиркеме 2 

 

Кыргыз Республикасынын 

Билим берүү жана илим  

министрлигинин 2022-жылдын 

«______» ___________  

№ _________буйругу менен 

бекитилди 
 

Кайрадан конкурс өткөрүлө турган мамлекеттик жана муниципалдык 

жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат 

орундарынын тизмеси  

Ысык-Көл облусу 

№ Район/шаар/айыл Билим берүү уюму 

 Ак-Суу району  

1 Жылдыз айылы Д. Бейшенов атындагы жалпы билим берүү 

мектеби 

2 Тепке айылы К. Жөнтөшев атындагы жалпы орто билим 

берүү мектеби 

3 Боз-Булуң айылы Д. Туратбеков атындагы жалпы орто билим 

берүү мектеби 

4 Энилчек айылы Энилчек башталгыч мектеби 

5 Бөрү баш айылы Токоев орто мектеби 

 Жети-Өгүз району 

 

 

1 Боз-Бешик  айылы Жайнак Желденбаев атындагы Боз-Бешик 

жалпы орто билим берүү мектеби 

2 Ак-Дөбө айылы Самак Давлетов атындагы жалпы орто билим 

берүү мектеби 

 

3 Ырдык айылы Турдубек  Дыйканбаев атындагы жалпы орто 

билим берүү мектеби 

 

4 Ак-Кочкор айылы О.Эсенканов  атындагы  негизги жалпы билим 

берүү мектеби 

 Тоң району 

 

 

1 Туура-Суу  айылы “Сагынтай   

атындагы жалпы орто билим  берүү  мектеби” 

мекемеси 

2 Бар - Булак айылы Н.Мамбетов атындагы жалпы орто билим 

берүү мектеби 

3 

 

Боконбаева айылы Ж.Алтымышбаев орто мектеби 

 Түп району 

 

 



1 Кош-Дөбө айылы 

 

Ш.Тезеков атындагы № 34 башталгыч мектеби 

2 Сары-Дөбө айылы Тагаев Шаршенкул атындагы жалпы орто 

билим берүү мектеби 

 Ысык-Көл району  

1 Кароол Дөбө айылы Ж.Бейшекеев атындагы жалпы орто билим 

берүү мектеби 

2 Өрүктү айылы И.Бейшембаев атындагы жалпы орто билим 

берүү мектеби 

3 Чоң Сары-Ой айылы О.Джумаев атындагы жалпы орто билим берүү 

мектеби 

 Балыкчы шаары    

 

 

1 Балыкчы шаары    Ж. Бөкөнбаев атындагы №2  жалпы орто 

билим берүү мектеби 

2 Балыкчы шаары К.А. Абдылдаев атындагы №3 жалпы билим 

берүү мектеби 

 

Нарын облусу 

№ Район/шаар/айыл Билим берүү уюму 

 Ак-Талаа району 

 

 

1 Чолок-Кайын айылы 

 

Б.Календеров атындагы орто мектеби 

 Ат-Башы району 

 

 

1 Терек-Суу айылы 

 

А.Чортеков атындагы орто мектеби 

2 Дыйкан айылы 

 

А.Капаров атындагы орто мектеби 

3 Калинин айылы 

 

Т.Адыранов атындагы орто мектеби 

 Жумгал району 

 

 

1 Кызыл-Жылдыз айылы 

 

Калык Акыев атындагы орто мектеби 

2 Жаңы-Арык айылы 

 

Р.Солтонбеков атындагы орто мектеби 

3 Жумгал айылы 

 

М.Омурканова атындагы орто мектеби 

4 Чаек айылы 

 

Т. Турсунбаева атындагы мектеп-гимназиясы 

5 Арал айылы 

 

Б.Кожоналиева атынгдагы орто мектеби 

 Нарын району 

 

 

1 Куланак айылы Абдылда Аралбаев атындагы орто мектеби 

 

2 Достук айылы Достук орто мектеби 



 

3 Казан-Куйган айылы Түгөл уулу Усупбек атындагы орто мектеби 

 

4 Төш-Булак айылы Төш-Булак башталгыч мектеби 

 

5 Лахол айылы Кылыч Рысмендиев атындагы орто мектеби 

 

6 Орто-Нура айылы Бейшенаалы Бекжанов атындагы орто мектеби 

 

 

Чүй облусу 

№ Район/шаар/айыл Билим берүү уюму 

 Жайыл району 
 

 

1 Полтавка айыл өкмөтү 

Малтабар айылы 

Абдрашит Бердибаев атындагы Малтабар 

жалпы билим берүү орто мектеби 

2 Суусамыр айыл өкмөтү  

1-Май айылы 

1-Май айылындагы Карабеков Сатынбай 

атындагы орто мектеби 

3 Суусамыр айыл өкмөтү 

Кожомкул айылы 

Сапарбек Мырзакматов атындагы жалпы 

билим берүү орто мектеби  

4 Сарыкоо  айыл өкмөтү 

Алтын  айылы 

Буденовка орто мектеби 

 Панфилов району 
 

 

1 Чорголу айылы 

 

Чорголу жалпы билим берүү негизги мектеби 

2 Ровное айылы 

 

Ровное жалпы билим берүү орто мектеби 

 Сокулук району 
 

 

1 Сокулук району Шалта айылы 

Восточная көчөсү номери жок 

Дайыр Доронбеков атындагы орто мектеби 

2 Сокулук району Первомайское айылы 

Спортивная көчөсү,49 

№2 Краснооктябр орто мектеби 

3 Сокулук району Мирное айылы Ленин 

көчөсү,22 

Нижне-Чуйск толук эмес орто мектеби 

4 Сокулук району Асылбаш айылы 

Норузбай көчөсү номери жок 

Бейшеналы атындагы орто мектеби 

5 Сокулук району, Ак-Жол айылы Раздольный орто мектеби 

6 Сокулук району Маловодный айылы 

Новая көчөсү,7 

Маловодный орто мектеби 

7 Сокулук району Садовое айылы Южная  

көчөсү 

№2 Нижне-Чуйск орто мектеби 

 Кемин району 
 

 

1 Кемин шаары Насыр Давлесов атындагы    № 3 Кемин жалпы 

билим берүү орто мектеби 

2 Кызыл-Октябрь айылы Апсамат Ашырбаев атындагы Кызыл-Октябрь 

жалпы билим берүү орто мектеби 

3 Кичи-Кемин айылы Болот Юнусалиев атындагы Кичи-Кемин 

жалпы билим берүү орто мектеби 



4 Алмалуу айылы Тентике Өмүралиев атындагы Алмалуу жалпы 

билим берүү орто мектеби 

5 Алтымыш айылы 

 

Алтымыш негизги мектеби 

6 Ак-Тюз айылы Ак-Тюз жалпы билим берүү орто мектеби 

 Токмок шаары. Чүй району 
 

 

1 Токмок шаары Токмок шаарынын Т.Сатылганов атындагы 

№13 толук эмес орто мектеби 

2 Чүй району, Совет айылы Совет айылындагы орто мектеби 

 

3 Чүй району, Арал айылы Арал айылынын орто мектеби 

 

4 Чүй району, Чапаев айылы Чүй облусунун Чуй районундагы А.Жаманбаев 

атындагы толук эмес орто мектеби 

5 Чүй району, Чоң – Жар айылы Токторбаев Жумагазы атындагы толук эмес 

орто мектеби 

6 Чүй району, Менеткеч айылы Асан Жансейитов атындагы толук эмес орто 

мектеби 

7 Чүй району, Онбир - Жылга айылы А.Керимбаев атындагы орто мектеби 

 

8 Чүй району, Ленин айылы Р.К.Тельтаева атындагы толук эмес орто 

мектеби 

 Москва району 
 

 

1 Ак-Башат айылы Сабыркул Сасанбаевич Усубалиев атындагы 

жалпы орто билим берүүчү мектеби 

2 Кош-Дөбө айылы Акмат Сыдыков атындагы жалпы билим берүү 

орто мектеби 

3 Заря айылы Ташмат Арыков атындагы жалпы орто билим 

берүүчү мектеби 

4 Аң - Арык айылы Шаршенкул Баялиев атындагы жалпы орто 

билим берүү мектеби 

5 Ак-Торпок айылы Ленин атындагы орто мектеби 

 

6 Бала-Айылчы айылы Абдыкул Жапаров атындагы жалпы билим 

берүү орто мектеби 

7 Беш-Терек айылы «Беш-Терек» жалпы билим берүү мектеби 

 

8 
 

Беловодск айылы №3 Беловодск лицей мектеби 

 Ысык-Ата району  

 

1 Кировское айылы “Киров жалпы билим берүү орто мектеби”  

 

2  

Хунчи айылы 
“Ак-Кудук орто мектеби”  

3  Первомай айылы “Первомайское айылынын жалпы билим берүү 

негизги мектеби”  

4  

Сары-Жон айылы 

“А.Сакебаев атындагы жалпы билим берүү 

орто мектеби”  



5 Карагай-Булак айылы “Абдрахман Сулайманов атындагы жалпы 

билим берүү орто мектеби”  

6  

Норус айылы 

“Шайкул Рахманов атындагы жалпы билим 

берүү орто мектеби”  

7 Жетиген айылы “Сулайманкул Жекшенбаев ат. Жетиген жалпы 

билим берүү башталгыч мектеби”  

8  

Өтөгөн айылы 

“Жапаркул Алыбаев атындагы жалпы билим 

берүү орто мектеби”  

9  

Ысык-Ата курорту 
“Ысык-Ата толук эмес орто мектеби”  

10  

Кенеш айылы 

“Кенеш атындагы  жалпы билим берүү орто 

мектеби”  

11 Красная Речка айылы “Красная Речка атындагы жалпы билим берүү 

орто мектеби”  

12 Гидростроитель айылы “В.И.Ленин атындагы жалпы билим берүү 

орто мектеби”  

13 Ивановка станциясы “Акылбек Турсуналиев атындагы №2 жалпы 

билим берүү орто мектеби ст. Ивановка”  

14 
 

Ивановка айылы 
“Ивановка № 3 башталгыч мектеби”  

15 Ивановка станциясы “Ивановка б. №4 башталгыч жалпы билим 

берүү мектеби”  

16 Дмитриевка айылы “Дмитриевка айылынын жалпы билим берүү 

орто мектеби” 

17 Милянфан айылы “М.Ванахун атындагы жалпы билим берүү 

орто мектеби” 

18  

Кант шаары 

№3 жалпы билим берүү орто мектеп-

гимназиясы”  

19 Буденовка айылы “Будёновка айылынын жалпы билим берүү 

орто мектеби” 

20  Алмалуу айылы “Осмонкул Бөлөбалаев атындагы жалпы билим 

берүү орто мектеби”  

21  

Жер-Казар айылы 

 

 К.Айдарбеков атындагы жалпы билим берүү 

орто мектеби” 

22 Жээк айылы “Жээк айылынын Кычае Жакыпов атындагы 

жалпы билим берүү орто мектеби” 

 Аламүдүн району  

1 Аламүдүн айылы №2 Аламүдүн жалпы билим берүү орто 

мектеби 

2 Ленинское айылы В.И. Ленин атындагы жалпы билим берүү орто 

мектеби 

3 Константиновка айылы Чүй жалпы билим берүү орто мектеби 

 

4 Кой - Таш айылы Сакин Бегматова атындагы Таш-Мойнок 

жалпы билим берүү орто мектеби 

5 Мыкан айылы Жакыпбек Бердыбеков атындагы жалпы билим 

берүү орто мектеби 

 

 

 



 

Талас облусу 

 

№ Район/шаар/айыл Билим берүү уюму 

 

 Кара Буура району 

 

 

1 Чолпонбай айыл аймагы, Чымгент 

айылы  

“Жалпы билим берүүчү Жеңижок атындагы  

орто мектеп” мекемеси 

2 Чолпонбай айыл аймагы,Чымгент 

айылы  

“Жалпы билим берүүчү    Байсылда  

Мырзабаев атындагы  орто мектеп” 

мекемеси 

3 Шекер айыл аймагы, Арчагул айылы   “Жалпы билим берүүчү Дуйшен атындагы  

орто мектеп” мекемеси 

 Талас району 

 

 

1 
Талас шаары 

Жолчубек уулу Урмат атындагы №9  орто 

мектеби 

2 Талас  

 

Асанбек Оторбаев атындагы орто мектеп 

3 

Талас  

Касымкул Нанаев атындагы Арал орто 

мектеби 

 

4 Талас району 

 

Арашан жалпы билим берүүчү орто мектеби 

 Манас району 

 

 

1 Талас айылы 

 

Н. Цыренин атындагы жалпы билим берүү 

орто мектеби 

2 Үч-Коргон айылы  

   

 

Жалпы билим берүүчү Газы Малаев атындагы 

орто мектеби 

3 Үч-Коргон айылы  

   

 

Б. Миршакиров атындагы жалпы башталгыч 

билим берүүчү мектеби 

4 Кайыңды айылы 

  

Жалпы билим берүүчү Кайыңды орто мектеби 

 Бакай-Ата району 
 

 

1 Миң-Булак айыл өкмөтү, Миң –Булак 
айылы 

 Д.Батырбашиев  атындагы  Чалдовар  мектеп-

гимназиясы 

2 Оро айыл окмоту, Кыргызстан айылы Тойчубек уулу Жанадил атындагы орто 

мектеби 

3 Шадыкан айыл өкмөтү, Ынтымак 
айылы 

Эшимбек Капалов  атындагы орто  мектеби 

 

Жалал-Абад облусу 

 

           



 

 

№ Район/шаар/айыл Билим берүү уюму 

 Токтогул району 

 

 

1 Бала-Чычкан айылы   Айылчы Иманбаев атындагы №8 жалпы 

билим берүүчү орто мектеби 

2 Кызыл Ураан айылы  Жалал-Абад облусунун Токтогул районундагы 

№32 Бекназар атындагы жалпы орто билим 

берүүчү мектебин 

3 Ак Жар айылы  Жалал-Абад облусунун Токтогул районундагы 

№42 Молдомусаев атындагы башталгыч 

мектеби 

4 Саргата айылы  Жалал-Абад облусунун Токтогул районундагы  

Кулманбет Токторалиев атындагы №30 жалпы 

билим берүүчү орто мектебин 

 Ноокен  району 

 

 

1 Бүргөндү   айылы №18  М.Молдалиев атындагы  жалпы  билим  

берүүчү  орто  мектеби  

2 Достук   айылы №21  Фуркат атындагы  жалпы  билим  

берүүчү  орто  мектеби  

3 Момбеков  айылы №23  Ж.Жунусалиев  атындагы  жалпы  билим  

берүүчү    орто мектеби  

4 Достук айылы №26  Т.Анаркулов  атындагы орто билим  

берүүчү    мектеби  

5 Масы  айылы №29  Я.Мирзаходжаев  атындагы  жалпы  

билим  берүүчү  орто  мектеби  

6 Жениш  айылы Т.Дуйшембиев  атындагы     атындагы  жалпы  

билим  берүүчү  №32 орто  мектеби  

7 Кокондук  айылы №39 Зайнидинов  атындагы  жалпы  билим  

берүүчү  орто  мектеби  

8 Кыпчак-Талаа  айылы №46  Э.Төлөмырзаев атындагы негизги  билим  

берүүчү  мектеби  

9 Ууру-Жар  айылы №47  А.Ташиев  атындагы  негизги  билим  

берүүчү   мектеби  

10 Тоскоол  айылы 

 

Э.Арапов  атындагы  башталгыч  мектеби 

11 Арал айыл өкмөтү, 

Арал  айылы 

№36   М.Мамаев атындагы  жалпы  билим  

берүүчү  орто  мектеби  

12 Ноокен айыл өкмөтү 

Шалка  айылы 

№13 Рахманжан атындагы  жалпы  билим  

берүүчү  орто  мектеби  

13 Момбеков айыл өкмөтү, Жазгак айылы №34 “Жазгак” жалпы орто билим берүүчү 

мектеби 

 Ала-Бука району 

 

 

1 Жаңы-Шаар айылы №26 Жаны-Шаар жалпы орто билим берүүчү 

мектеби 

2 Кызыл-Ата айылы   Ы.Чангылов атындагы №5 жалпы орто билим 

берүүчү мектеби 



3 Ак-Башат айылы Ч.Кулумбетов атындагы №23 жалпы орто 

билим берүүчү мектеби 

4 Күлпек-Сай айылы Ү.Азимов  атындагы №43 жалпы башталгыч 

мектеби 

 Көк-Жаңгак шаары 

 

 

1 Көк-Жаңгак №4  Ю.А Гагарин атындагы орто мектеби  

Ленина  көчөсү №2 

 Тогуз-Торо району 

 

 

1 Арал айылы №3Бейше Урстомбеков атындагы жалпы билим 

берүүчу орто мектеби 

2 Кош-Булак айылы №12Ыдырыс Кадыркулов атындагы жалпы 

билим берүүчу орто мектеби 

3 Казарман айылы №13М.Жаныбаева атындагы жалпы билим 

берүүчу орто мектеби 

 Базар –Коргон району 

 

 

1 Акман а/а, Акман айылы  

 

 Токтогул атындагы №5 мектеп-гимназия  

2 Бешик-Жон а/а, Карача айылы   Сулайманкулов Жоробек атындагы №8 жалпы 

билим беүүчү орто мектеби 

3 Сейдикум а/а, Кызыл-Ай айылы   Жалал Асанов атындагы №9 жалпы билим 

берүүчү орто мектеби 

4 

 

Кеңеш а/а, 1-Май айылы  №14 "1-Май" мектеп-гимназиясы 

5 Талдуу-Булак а/а, Каба айылы   Анвар Махмадалиев атындагы №20 жалпы 

билим берүүчү орто мектеби мекемеси 

6 Талдуу-Булак а/а,  Көк-Алма айылы  Рыскул Чойбеков атындагы №27 жалпы 

билим берүүчү орто мектеби мекемеси 

7 Талдуу-Булак а/а, Каба айылы   Жусуп Турусбеков атындагы №33 жалпы 

билим берүүчү орто мектеби мекемеси 

8 Акман а/а, Колот айылы  Тешебай Исак уулу атындагы №35 жалпы 

билим берүүчү орто мектеби мекемеси 

9 Арстанбап а/а, Жай-Терек айылы  №39 "Бел-Терек" жалпы билим берүүчү орто 

мектеби 

10 Талдуу-Булак а/а, Каба айылы  Акун Тарыхчиев атындагы №45 жалпы билим 

берүүчү орто мектеби мекемеси 

11 Талдуу-Булак а/а, Кыргоо айылы  №46 “Кыргоо” жалпы билим берүүчү орто 

мектеби мекемеси 

12 Кызыл-Үнкүр а/а, Жаз-Кечүү айылы  

 

№48 Чыйбылов Манап атындагы орто мектеби 

13 Акман а/а, Жаңы-Акман айылы  Палванов Осо атындагы №51 жалпы билим 

берүүчү орто мектеби 

14 Талдуу-Булак а/а, Ак-Терек айылы  Мамажан Эргешов атындагы №53 жалпы 

билим берүүчү орто мектеби мекемеси 

15 Акман а/а, Таш-Булак айылы  Мураталиев Замир атындагы негизги мектеби 

 

16 Базар-Коргон шаары, Сай-Коргон 

айылы  

Колдошова Урматкан атындагы жалпы негизги 

билим берүүчү мектеби 



17 Базар-Коргон шаары  Т.Жумабаева атындагы негизги билим берүүчү 

мектеби 

18 
Абдраимов айылы 

"№11 Маматжан Алыкулов атындагы мектеп-

гимназиясы" мекемеси 

19 
Жети-Кошкон айылы 

№24 Сатар Нурдавлетов атындагы орто 

мектеби 

 Таш-Көмүр шаары 

 

 

1 Таш-Көмүр шаары 

 

№7 К.Кузембаев атындагы орто мектеп 

2 Таш-Көмүр шаары №14 Т.Шадыханов атындагы инновациялык 

мектеп гимназиясы 

 Кара-Көл шаары 

 

 

1 Кара-Көл шаары 

 

Ч.Түлөбердиев атындагы №2 жалпы билим 

берүү инновациялык мектеби 

2 Кара-Көл шаары 

 

Шопоков атындагы №4 жалпы орто билим 

берүү мектеби 

3 Кара-Көл шаары 

 

Т.Темиров атындагы №6 жалпы орто билим 

берүү мектеби 

 Чаткал району 

 

 

1 Чаткал району Ж.Ташкеев атындагы негизги мектеп 

 

2 Чаткал району “Чакмак-Суу” орто мектеби  

 

 Аксы району 

 

 

1 Кербен шаары №36 Жоомарт Бөкөнбаев атындагы жалпы 

билим берүүчү орто мектеби 

2 Кербен шаары Сармат Качыкеев атындагы Таш-Дөбө №1 

жалпы орто билим берүүчү мектеби 

3 Курулуш айылы Виктор Линский атындагы №49 Ынтымак 

жалпы орто билим берүүчү мектеби 

4 Жардуу-Колот айылы Кубатбек Өмүралиев атындагы №48 жалпы 

негизги билим берүүчү мектеби 

5 Жерге-Тал айыл аймагы, 

Боспиек айылы 

Алтынай атындагы Боспиек №37 жалпы орто 

билим берүүчү мектеби 

6 Кара-Жыгач айыл аймагы, 

Сыны айылы 

Алишер Молдокеев атындагы №3 жалпы орто 

билим берүүчү мектеби 

7 Жаңы-Жол айыл аймагы, 

Кой-Таш айылы 

 

Кабай Керимбеков атындагы №13 Кой-Таш 

жалпы орто билим берүүчү мектеби 

8 Жаңы-Жол айыл аймагы, 

Таштак айылы 

 

Райымбек Темиров атындагы №62 «Таштак» 

негизги жалпы билим берүүчү мектеби 

9 Ак-Суу айыл аймагы, 

Жаңы-Талап айылы. 

Кадыркул Шеркулов атындагы №12 жалпы 

орто билим берүүчү мектеби 

10 Аксы району 

Үч-Коргон айыл аймагы 

Жыл-Кол айылы. 

Токтомат уулу Токтогул Ажы атындагы №50 

жалпы орто билим берүүчү мектеби 



11 Ак-Жол айыл аймагы, 

Разан-Сай айылы 

Асылбек Жуманазаров атындагы №57 жалпы 

башталгыч билим берүүчү мектеби 

12 Ак-Суу айыл аймагы, 

Ак-Сай айылы 

Наркул Рыскулов атындагы №59 жалпы 

негизги билим берүүчү мектеби 

13 Авлетим айыл аймагы, 

Авлетим айылы 

Асанбек Кабаев атындагы №5 жалпы орто 

билим берүүчү мектеби 

14 Ак-Дөбө айылы Надыр Мамбетов атындагы №6 жалпы орто 

билим берүүчү мектеби 

 Сузак району 

 

 

1 Арал айылы  №36 Г.Гулям атындагы жалпы билим берүүчү 

орто мектеп 

2 Төш айылы  №97 А.Сабитов атындагы жалпы билим 

берүүчү негизги мектеп 

3 Садда айылы  №103 Садда жалпы билим берүүчү негизги 

мектеп 

4 Таш-Булак айылы №23 Таш-Булак жалпы билим берүүчү орто 

мектеп 

5 Кара-Алма айылы №97 Багыш агай атындагы жалпы билим 

берүүчү негизги мектеп 

6 Кашка-Терек айылы №37 А.Мамбетаипов атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

7 Кара-Булак айылы №59 А.Молдоисаев атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

8 Ак-Булак айылы №82 Б.Камбаров атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

9 Кызыл-Кыя айылы №84 М.Токтогулов атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

10 Кыржол айылы №43 И.Карабаев атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

11 Жоон-Күнгөй айылы  №107 К. Тайгараев  атындагы жалпы билим 

берүүчү башталгыч мектеп 

12 Жоон-Күнгөй айылы №28 Т.Кочкоров атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

13 Мундуз айылы  №69 Ж.Узаков  атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

14 Комсомол айылы  №35 Комсомол жалпы билим берүүчү орто 

мектеп 

15 Чокмор айылы №102 М.Сарыков атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

16 Ачы айылы №110 К.Осмонов атындагы жалпы билим 

берүүчү негизги мектеп 

17 Орто-Азия  айылы №13 А.Базаров атындагы жалпы билим 

берүүчү негизги мектеп 

18 Шатырак  айылы №14 К.Абдраимов атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

19 Кара-Көл  айылы №70 Ж.Омуралиев атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

20 Ак-Булак  айылы №45 А.Осмонов атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 



21 Таштак  айылы №86 О.Муратов атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

22 Катыраңкы айылы  №58 О.Абдикамалов атындагы жалпы билим 

берүүчү  орто мектеп 

23 Кара-Март айылы №32 А.Жапарбаев атындагы жалпы билим 

берүү орто мектеп 

24 Сары-Булак айылы   №66 З.Саралаев атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

25 Ширин айылы №106 Ширин жалпы билим берүүчү негизги 

мектеп 

26 Ак-Тоок  айылы №12 Ш.Абдраманов атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

27 Кара-Март айылы №62 К.Бакиев атындагы жалпы билим берүүчү 

орто мектеп 

28 Масадан айылы №44 Фуркат атындагы жалпы билим берүүчү 

орто мектеп 

29 Жашасын 2 айылы №107 Жашасын 2 жалпы билим берүүчү 

негизги мектеп 

30 Уч-Малай айылы №53 Ш.Кенжекулов атындагы жалпы билим 

берүүчү негизги мектеп 

 Жалал-Абад шаары 

 

 

1 Жалал-Абад шаары 

 

№4 жалпы билим берүүчү мектеп гимназиясы 

2 Жалал-Абад шаары №16 Э.Арапбаев атындагы жалпы билим 

берүүчү орто мектеп 

3 Жалал-Абад шаары, Кызыл-Суу айылы №12 жалпы билим берүүчү негизги мектеп 

 

 

 

 

Ош облусу  

№ Район/шаар, айыл Билим берүү уюму 

 

 Алай району 

 

 

1 Күнгөй айылы 

 

№52 “Күнгөй” баштооч мектеби мекемеси 

2 Сары-Таш айылы 

 

№39 Келдибай Эсенов атындагы орто мектеби 

3 Кызыл-Алай айылы 

 

№17 Кызыл-Алай орто мектеби 

4 Аскалы айылы №14 Акматов Максүт атындагы орто мектеби-

мекемеси 

5 Көлдүк айылы 

 

№50 Көлдүк баштооч мектеби мекемеси 

 Араван району 

 

 



1 Авиз айылы №12 Мамадияр Кадыров атындагы орто 

мектеби мекемеси 

2 Араван айылы 

 

№45 «Бирлик» башталгыч мектеби 

3 Тепе-коргон айылы №2 Мухаммад Саид атындагы мектеп 

гимназиясы» 

4 Интернационал айылы 

 

№36 «Эрке-Кашка» орто мектеби 

5 Гулбахор  айылы №47 Эргеш Кебекбаев атындагы негизги 

мектеби 

6 Аччы айылы №36 Төрөкул Айтматов атындагы орто 

мектеби 

7 Жаңы-Араван айылы №34 Пазыл Абылкасымов атындагы негизги 

мектеби 

8 Тепе-Коргон айылы №29 Абдурашид Саламов атындагы орто 

мектеби 

9 Эсенбай айылы №55 Карыбек Абдыкалыков атындагы негизги 

мектеби 

10 Жаңы-жол  айылы 

 

№9 «Бостон» орто мектеби 

11 Тепе-Коргон айылы №1 Сайлыкан Маткасымова атындагы орто 

мектеби 

12 Кызыр-Абад айылы №5 Төлөн Исмаилов атындагы орто мектеби 

мекемеси 

13 Найман айылы №11 Кабыл Асанов атындагы орто мектеби 

мекемеси 

 Кара-Суу району 

 

 

1  

Кара-Суу шаары 

“№68 Каримжан Рахимов атындагы орто 

мектеби” мекемеси 

2 Кызыл-Мехнат айылы 

 

“№103 Кызыл-Мехнат орто мектеби” мекемеси 

3 Нурдар айылы №15 Хакимжан Мирзажанов атындагы орто 

мектеби мекемеси 

4 Шарк айылы 

 

№125 Боболашкар орто мектеби мекемеси 

5 Шарк айылы 

 

“№132 негизги мектеби” мекемеси 

6 Кара-Гур айылы 

 

“№114 Кара-Гур орто мектеби” мекемеси 

7 Калинин айылы “№44 Абдраман Сматов атындагы орто 

мектеби” мекемеси 

8 Бирдик айылы 

 

№59 Бирдик негизги мектеби мекемеси 

9 Кен-Сай айылы 

 

“№56 Кен-Сай орто мектеби” мекемеси 

10 Коңурат айылы №2 Нооса Калмурзаев атындагы орто мектеби 

мекемеси 

11 Кара-Сөгөт айылы №32 Орозбек Кожошев атындагы орто мектеби 

мекемеси 



12 Отуз-Адыр айылы “№75 Медет Жаманкулов атындагы орто 

мектеби”- мекемеси 

13  

Савай-Арык айылы 

“№11 Атабаев Жоош атындагы орто мектеби” 

мекемеси 

14 Жоош айылы 

 

“№26 Жоош негизги мектеби” мекемеси 

15  

Тээке айылы 

№22 Бегай Лапин кызы атындагы орто мектеби 

мекемеси 

16  

Ак-Терек айылы 

“№4 Ак-Терек орто мектеби” мекемеси 

17 Коммунизм айылы Дүлөй балдар үчүн Кара-Суу атайын мектеп-

интернатын 

18 Бору айылы №90 Арзыбай Саипов атындагы орто мектеби 

мекемеси 

19 Тойчу айылы 

 

№120 негизги мектеби мекемеси 

20 Кыш-Абад айылы №102 Мамат Тешебаев атындагы орто мектеби 

мекемеси 

21 Нариман айылы №57 Турсунали Сулайманов атындагы орто 

мектеби мекемеси 

22 Бодур-Таш айылы №99 Нурлан Сайдиев атындагы орто мектеби 

мекемеси 

23 Коммунизм айылы №137 "Коммунизм" негизги мектеби" 

мекемеси 

 Кара-Кулжа району 

 

 

1 Кашка-Жол айыл аймагы, Ынтымак 

айылы 

 "Ынтымак" орто мектеби -Мекемеси 

2 Кызыл-Жар айыл аймагы, Күйө-Таш 

айылы 

Акимжан Жаңыбаев атындагы   орто  мектеби -

Мекемеси 

3 Чалма айыл аймагы, Токбай-Талаа 

айылы 

 

Абдраман Акматов атындагы   орто  мектеби -

Мекемеси 

4 Кызыл-Жар айыл аймагы, Сай-Талаа 

айылы 

 

Сооронбай Жусуев атындагы «Сай-Талаа" орто  

мектеби -Мекемеси 

 Ноокат району 

 

 

1  Чегеден айылы 

 

“Ак-Чабуу”  орто мектеби 

2 Ак-Терек айылы 

 

“Ак-Терек” башталгыч мектеби 

3 Калдай айылы 

 

“Калдай” орто мектеби 

4 Уч-Бай айылы 

 

“Үч-Бай” орто мектеби 

5 Чоң Кыштоо айылы 

 

“Чон-Кыштоо” башталгыч мектеп 

6 Кара-Таш айылы 

 

Абдыманап Мамыров атындагы орто мектеби 

7 Капчыгай  айылы “Капчыгай” башталгыч мектеби 



 

8 Борбаш айылы 

 

“Күнгөй-Нуру”баш.мек 

9 Борбаш айылы 

 

“Кенеш” орто мектеби 

10 Шалдырама айылы Маматкарим Мырзакаримов атындагы орто 

мектеби 

11 Чапаев айылы 

 

А Беруний  атындагы  орто мектеби  

12 Ноокат шаары Академик Тургунбай Садыков атындагы 

көркөм сүрөт жатак мектеби 

13 Кош Дөбө айылы 

 

Эркин Эргешов атындагы орто мектеби 

14 Живпром айылы 

 

“Герейт-Шорон” орто мектеби  

15 Кызыл Булак айылы 

 

Камал Надиров атындагы орто мектеп 

16 Беш-Буркан айылы “Беш-Буркан” орто мектеби 

 

17 Улуу-Тоо айылы 

 

“Улуу-Тоо” негизги мектеби 

18 Жаңы-Ноокат айылы 

 

Мирза Улугбек атындагы орто мектеби 

19 Кызыл-Тейит айылы 

 

“Кызыл-Тейит” орто мектеби 

20 Найман айылы 

 

“Найман” орто мектеби 

21 Бууудайлык айылы 

 

“Буудайлык” башталгыч мектеби 

22 Ноокат шаары  

 

А.Абдувоитов  атындагы орто мектеби 

23 Көк –Бел айылы  

 

 Н.Исанов атындагы орто мектеби  

 Өзгөн району 

 

 

1 Чечебай айылы 

 

  Чечебай №94 башталгыч мектеби 

2 Мырза-Аке айылы  А.Калмурзаев атындагы №20 орто жалпы 

билим берүүчү мектеп 

3 Мырза-Аке айылы 

 

        К. Раимбеков атындагы мектеп- гимназия 

4  Бабыр айылы 

 

 С.Мойдунов атындагы №57 орто мектеп 

5 Ак-Жар айылы 

 

 М.Кулуев атындагы №22 орто мектеп 

6 Шамал-Терек  айылы 

 

 Э. Атакулов атындагы №75 орто мектеп 

7 Кызыл-Чарба айылы  М. Сагынова атындагы № 63 орто жалпы 

билим берүүчү мектеп 

8 15 жаш айылы 

 

 Ж.Примкулов атындагы орто мектеп 



9 Куршаб айылы 

 

 Токтогул атындагы №49 орто мектеп 

10 Шагым айылы 

 

 К.Эрматов атындагы №46 орто мектеп 

11 Кайнар айылы 

 

 А.Ормонов атындагы башталгыч мектеп 

12 Кочкор-Ата айылы 

 

 К.Өмүрзаков атындагы №48 орто мектеп 

13 Лесхоз айылы 

 

 О.Максутов атындагы №97 башталгыч мектеп 

14 Алча-Башат айылы 

 

“Кысык-Алма” №86 орто мектеби 

15 К.Маркс айылы А.Чиркешов атындагы №80. Башталгыч 

мектеби              

16 Каратарык айылы Т.Жоробеков атындагы №95 орто жалпы 

билим берүүчү мектеп 

17 Кысык-Алма айылы 

 

А.Ташмаматов атындагы башталгыч меткеп 

18 Элчибек айылы 

 

 Ж.Малабаев атындагы №74 негизги мектеп 

19 Ак-Терек айылы 

 

 А.Сазыев атындагы №2 башталгыч мектеп 

20  Кара-Колот айылы 

 

«Октябрь туусу» №85 негизги мектеп 

21 Чангет айылы  И.Жумабаев атындагы №61 орто жалпы 

билим берүүчү мектеп 

22 Алтыбай айылы 

 

 М.Жолдошалиев атындагы №78 орто мектеп 

23 Аюу айылы 

 

  Б. Тешебаев атындагы №33 орто мектеп 

24 Жазы айылы 

 

А.Абдукеримов атындагы №52 орто мектеп 

25 Доңуз-Тоо айылы К.Курманбеков атындагы №84 башталгыч 

мектеп 

26 Кыймыл айылы 

 

 С.Ормонов атындагы №94. негизги мектеп 

27 Мырза-Аке айылы 

 

«Өзгөн райондук сырттан окутуу мектеби» 

28 Какыр айылы Сатыбалды уулу Жолдош атындагы №21 орто 

мектеп 

29 Кутурган айылы 

 

Бекмамат Келдибаев ат. №25 орто мектеп 

30 Өзгөн шаары Захриддин Мухаммад Бабур атындагы №3 

орто мектеби-мекемеси 

 Чоң-Алай району 

 

 

1 Жайылма  айылы 

 
Х.Базаров атындагы орто мектеби 

2  Кабык айылы 

 
“Кабык” орто мектеби  

3  Кулчу айылы Курсанбай Жапаров атындагы орто мектеби  



 

 

 

 

 

 


