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2021-2026-жылдары Кыргыз Республикасында Кыргыз
жараны деп жарандардын =зън таануусун =нъктъръънън
концепциясын ишке ашыруу ж=нънд=
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 13ноябрындагы № 39 Жарлыгы менен бекитилген 2021-2026-жылдары
Кыргыз Республикасында
Кыргыз жараны деп жарандардын =зън
таануусун =нъктъръънън
концепциясын ишке ашыруу, Кыргыз
Республикасынын
Министрлер
Кабинетинин
2021-жылдын
24декабрындагы №341-т тескемесин жана Кыргыз Республикасынын
Президентинин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу =кълънън 2022жылдын 9-мартындагы №36-б буйругун аткаруу максатында, токтом
кылам:
1. 2021-2026-жылдары Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны деп
жарандардын =зън таануусун =нъктъръънън концепциясын ишке ашыруу
боюнча шаардык Иш-чаралар планы жана уюштуруу комитетинин курамы
1, 2 тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Нарын шаардык тиешелъъ мекеме-ишканалардын жетекчилери:
- “2021-2026-жылдары Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны
деп жарандардын =зън таануусун =нъктъръънън
концепциясын ишке
ашыруу” максатында Иш-чаралар пландарын иштеп чыгышсын жана
уюштуруу комитеттеринин курамдарын бекитишсин жана планды
аткарууга алышсын;
Иш-чаралар
пландарын
тиешелъъ
жылга
бекитилген
бюджеттердин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу
салынбаган каржылоонун башка булактарынын каражаттарынын чегинде
ишке ашырышсын.
3. Уюштуруу комитети шаардык Иш-чаралар планын ийгиликтъъ
ишке ашыруу ъчън кызыкдар мамлекеттик органдарды жана уюмдардын
=з ара тыгыз аракеттенъъсън координациялоону камсыз кылышсын.
4. Нарын шаардык мэриясынын пресс-катчысы “2021-2026-жылдары
Кыргыз Республикасында
Кыргыз жараны деп жарандардын =зън
таануусун =нъктъръънън концепциясын ишке ашыруу” боюнча өткөрүлүп
жаткан иш-чараларды жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу кеңири
чагылдырсын.

5. Иш-чаралар планын ишке ашыруу боюнча жеринде аткарылып
жаткан иштер тууралуу маалыматтарды квартал сайын отчёттук мезгилден
кийинки айдын 1нен кечиктирбестен Нарын шаардык мэриясына берип
турушсун.
6. Бул буйруктун аткарылышын к=з=м=лд== Нарын шаарынын вицемэри Н.Жумакадыровага тапшырылсын.

Мэр

К.Тутуев

Нарын шаардык мэриясынын
2022-жылдын “_11_”апрель__
№_52___токтомуна 1-тиркеме

2021-2026-жылдары Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны деп жарандардын
өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясын ишке ашыруу боюнча шаардык
уюштуруу комитетинин
курамы
-

Нарын шаарынын вице-мэри, шаардык уюштуруу комитетинин
төрайымы;
Нарын шаардык мэриясынын башкы адиси, шаардык уюштуруу
комитетинин катчысы.

Уюштуруу комитетинин мүчөлөрү:
- Нарын шаардык мэриясынын экономика =нъктъръъ б=лъмънън б=лъм
башчысы;
- Нарын шаардык мэриясынын башкы адиси;
- Нарын шаардык мэриясынын башкы адиси- юрист;
- Нарын шаардык мэриясынын басма с=з катчысы;
- КРнин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын Нарын облусу
боюнча өкүлү (макулдашуу менен);
- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин алдындагы
Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери
боюнча мамлекеттик агенттигинин Тъндък аймактык =кълчълъгънън
жетекчиси
(макулдашуу
менен);
Нарын
шаардык
билим
беръъ
б=лъмънън
башчысы;
- Нарын шаардык жаштар иштер, дене тарбия жана спорт б=лъмънън
башчысы;
- Облустук медиаборборунун ага редактору (макулдашуу менен);
- Нарын шаардык Ж.Кощурбаева атындагы борборлоштурулган
китепканасы;
- К.Мамбетова атындагы тарыхый-этнографиялык музейинин директору
(макулдашуу менен);
- Нарын шаардык ички иштер б=лъмъ;

Аппарат жетекчи

Н.Кайыпов

-

Нарын шаардык мэриясынын
2022-жылдын “__11_” апрель__
№_52__ токтомуна 2- тиркеме

2021-2026-жылдары Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясын
ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы
№

1
1.1

Милдеттер

Чаралар/иш-аракеттер

Жооптуу
аткаруучулар

Өнөктөштөр
Аткаруу
Күтүлүүчү натыйжа
(макулдашуу
мөөнөтү
боюнча)
1-багыт. Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун аң-сезимдүү түшүнүүнү калыптандыруу
шаардык ЖМК, өнүктүрүү Жарым жылда Отчеттор,
Кыргыз
жараны 1.1.9. Концепция тууралуу Нарын
маалымдуулугу мэриясы
боюнча
бир жолу
(индикаторлор,
деп жарандардын калктын
өнөктөштөр
күтүлүүчү
өзүн таануусунун боюнча райондордун жана
шаардын
жыйынтыктар)
түшүнүгүн
жана ЖӨБОнун
деңгээлинде
мониторинг
анын
жүргүзүү
калыптанышын
камсыз кылуу
1.1.10.
Жамааттардын Нарын
шаардык Өнүктүрүү боюнча 2022-2023Методикалык
(моноэтностуу,
көп мэриясы,
өнөктөштөр, ЖӨБ жылдар
сунуштамалар.
этностуу, диний, жаштар КР
Министрлер союзу, КМДБ, ӨЭУ
Материалдар менен
жана башка жамааттар) Кабинетинин
100
пайыз
кызыкчылыктарынын
алдындагы
камсыздалышы.
өзгөчөлүктөрүн эске алуу Мамлекеттик кызмат
Маалымдалган
менен
Концепцияны жана жергиликтүү өз
жарандардын саны
илгерилетүү
боюнча алдынча
башкаруу
маалыматтык түшүндүрүү иштери
боюнча
иштерин жүргүзүү боюнча мамлекеттик
ЖӨБОнун кызматкерлери агенттигинин Тъндък
үчүн окуу модулдарын жана аймактык =кълчълъгъ
шаары),
усулдук сунуштарды иштеп (Нарын
чыгуу
жана
калкты КРнин дин иштери
маалымдоо үчүн ЖӨБОну боюнча мамлекеттик
керектүү
материалдар комиссиясынын
менен камсыздоо боюнча =кълъ

1.2

1.3

Кыргыз
жараны
деп жарандардын
өзүн
таануусун
жана жарандык аңсезимди
өнүктүрүүгө
багытталган
долбоорлорду (ишчараларды) ишке
киргизүү

Кыргыз
жараны
деп жарандардын
өзүн
таануу
түшүнүгүн билим
берүү,
балдарды
жана
жаштарды
тарбиялоо
системасына

тиешелүү министрликтерге
сунуш берүү
1.2.1. Кыргыз жараны деп
жарандардын
өзүн
таануусун
илгерилетүү
боюнча
калктын
жана
уюмдардын
жарандык
демилгелерин
колдоого
багытталган
2022-2026жылдарга
долбоорлордун
негизги багыттары жана
тематикасы
боюнча
ММСЖСМ,
МКЖӨБМА
тарабынан иштелип чыккан
багыттар боюнча иш алып
баруу
1.2.4. Кыргыз жараны деп
жарандардын
өзүн
таануусун
илгерилетүүгө
багытталган
долбоорлор
жана алардын таасиринин
жыйынтыктары
жөнүндө
айкындуулукту
жана
калктын маалымдуулугун
камсыз кылуу
1.3.1. Кыргыз жараны деп
жарандардын
өзүн
таануусун
жана
көп
түрдүүлүктүн
баалуулуктарын
калыптандыруу
маселелерин мамлекеттик
жана
предметтик

Нарын
шаардык
мэриясы,
Мамлекеттик кызмат
жана жергиликтүү өз
алдынча
башкаруу
иштери
боюнча
мамлекеттик
агенттигинин тъндък
аймактык =кълчълъгъ
(Нарын шаары)

Өнүктүрүү боюнча Жыл сайын
өнөктөштөр, ӨЭУ,
ККА,
бизнескоомчулук, ЖМК

Нарын
шаардык Өнүктүрүү боюнча Туруктуу
мэриясынын
өнөктөштөр, ЖМК негизде
пресскатчысы

Нарын
шаардык Өнүктүрүү боюнча 2022-2023билим беръъ б=лъмъ
өнөктөштөр
жылдар

2022-2026-жылдарга
долбоорлордун
бекитилген
тематикасы

Коомчулук
ишке
ашырылган
долбоорлор тууралуу
маалымдалды.
Таасирин
баалоо
жүргүзүлдү. Бардык
маалыматтардын
айкындуулугу
камсыздалды
Стандарттар,
окуу
программалары жана
методикалык
материалдар
жаңыланды

стандарттарга,
окуу
программаларына
жана
класстан
тышкары
иштердин программаларына
талдоо
жүргүзүү
жана
аларды ишке киргизүү
шаардык Өнүктүрүү боюнча 2022-20231.3.4.
"Окуучулардын Нарын
арасында Кыргыз жараны билим беръъ б=лъмъ
өнөктөштөр, ӨЭУ
жылдары
деп
жарандардын
өзүн
иштеп чыгуу
таануусун калыптандыруу
жана
ишке
боюнча мектептер үчүн
киргизүү.
класстан
тышкары
Дайыма
иштердин типтүү планын"
жүргүзүп
иштеп чыгуу жана анын
туруу
ишке киргизилишин камсыз
кылуу
2-багыт: Элдин биримдигин бекемдөө/толеранттуулукту жогорулатуу жана көп түрдүүлүктү сактоо
шаардык Чакан жана орто 2022-2023"Кыргыз Нарын
Көп түрдүүлүктү 2.1.7.
Республикасында жасалган" мэриясынын
бизнес,
бизнес- жылдар
сактоо,
=н=р- ассоциацияларККА
толеранттуулуктун ж.б. улуттук бренд алдында экономика,
ишкердикти ,ЖМК
чыгарылган ата мекендик жай,
деңгээлин
жана
жогорулатуу жана продукттарды илгерилетүү колдоо
инвестиция
тартуу
боюнча иштелип чыккан
жарандык
иш-чараларды
ишке б=лъмъ
биримдикти
күчөтүү
менен ашыруу
Кыргыз
жараны
деп жарандардын
өзүн
таануу
концептин
өнүктүрүү
үчүн
ыңгайлуу чөйрөнү
жана стимулдарды
камсыз кылуу
киргизүү

2
2.1

Бул пландарды ишке
ашырган
мугалимдердин
пайызы,
класстан
тышкары
иштер
менен
камтылган
балдардын пайызы

Иш-чаралар планын
жана
маалыматтык
компанияны аткаруу

2.2

2.3

Көп маданияттуу
билим
берүүнү
өнүктүрүүгө шарт
түзүү

Биргелешкен
долбоорлорду жана
иш-чараларды
ишке
ашыруу
аркылуу ар кандай
региондук, диний,
этностук
жана
башка
таандыктагы
топтордун
ортосундагы өз ара
аракеттенүүнүн
жана

2.2.1.
Программанын
предметтик
стандартына
жана окуу материалдарына
Кыргызстандын
тарыхы
жана
Кыргыз
Республикасында жашаган
этностордун
тарыхы,
маданияты боюнча БИМ,
УИА тарабынан иштелип
чыгып,
киргизилген
сунуштар боюнча иш алып
баруу
2.2.4. Көп түрдүүлүктүн
баалуулуктары маселелери
боюнча
билим
берүү
уюмдарынын
мугалимдеринин
квалификациясын
жогорулатуу
жана
тажрыйба менен алмашуу
2.3.3.
Концепцияны
илгерилетүү үчүн ар кандай
иш-чараларды
өткөрүү
(турнирлерди,
фестивалдарды,
курултайларды ж.б.)
2.3.4.
"Эң
ынтымактуу
ЖӨБ"
жана
"Эң
ынтымактуу
шаар"
сынактарын өткөрүү

Нарын
шаардык Өнүктүрүү боюнча 2022-2024билим беръъ б=лъмъ
өнөктөштөр, ККА
жылдар

Программанын
жаңыланган
мамлекеттик
жана
предметтик
стандарты
жана
мектептер
менен
ЖОЖдор үчүн окуу
материалдары

Нарын
шаардык Өнүктүрүү боюнча 2022-2023билим беръъ б=лъмъ
өнөктөштөр, ӨЭУ
жылдар

Катышуучулардын
жана
даярдалган
окутуучу
тренерлердин саны

Нарын
шаардык
мэриясы,
Нарын
шаардык
жаштар иштери, дене
тарбия жана спорт
б=лъмъ
Нарын
шаардык
мэриясы

Өнүктүрүү боюнча 2022-2026өнөктөштөр, ӨЭУ, жылдар
ККА,
бизнескоомчулук, ЖМК

Иш-чаралардын саны

Өнүктүрүү боюнча Жыл сайын
өнөктөштөр

Сынактардын
саны
жана
таасиринин
жыйынтыктары

кызматташтыктын
деңгээлин
жогорулатуу
3
3.1

4
4.3

3-багыт: Мамлекеттик тилди өнүктүрүү, көп тилдүүлүктү сактоо жана өнүктүрүү
шаардык Өнүктүрүү боюнча 2022-20243.1.2.
Зарылдыкка жараша Нарын
Расмий, эне жана
өнөктөштөр, ӨЭУ, жылдар
чет тилдерди билүү жергиликтүү бюджеттердин мэриясы
шаардык ККА,
жана бюджеттен тышкары Нарын
бизнесүчүн
жаштар
кещеши
эсебинен
коомчулук, ЖМК
мүмкүнчүлүктөрдү каражаттардын
жамааттарда мамлекеттик,
өнүктүрүү
расмий
жана
башка
тилдердин
борборлорун,
курстарын
ачуу
үчүн
шарттарды түзүү

Курстарга
келген
адамдардын саны

4-багыт: Башкарууга жана чечим кабыл алуу процесстерине жетүүдө бирдей шарттарды түзүү
Ченемдерди кабыл
алуу процесстеринде
ар кандай социалдык
топтордун
өкүлдөрүн
тартуу
үчүн
мүмкүнчүлүктөрдү
кещейтүү
жана
стимулдарды түзүү

Аппарат жетекчи

4.3.2.
Жергиликтүү Нарын
деңгээлдеги
чечимдерди мэриясы
кабыл алуу процесстерине
калктын
ийгиликтүү
катышуу
практикасын
жайылтуу жана жалпылоо

шаардык Өнүктүрүү боюнча Жыл сайын
өнөктөштөр

Ийгиликтүү
практикалар,
тажрыйба
алмашуу
боюнча
өткөрүлгөн
тегерек
столдордун
саны

Н.Кайыпов

