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САНЖАРБЕК ДАНИЯРОВ ФОНДУНУН БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕП МУГАЛИМИН  

«УРМАТ БЕЛГИСИ» СЫЙЛЫГЫ МЕНЕН СЫЙЛОО ЖӨНҮНДӨ  

ЖОБОСУ 

А. Жалпы жоболор: 

Санжарбек Данияровдун Фондунун (мындан ары – Фонд) Кыргыз Республикасынын 
башталгыч класс мугалимин 2022-жылдан баштап «Урмат белгиси» сыйлыгы менен сыйлоо 
Кыргыз Республикасынын жарандарын өсүп келаткан жаш муундарды окутууга жана 
тарбиялоого салым кошкон башталгыч класстын мугалимине урмат көрсөтүү максатында 
жыл сайын ыйгарылат. 

Мамлекеттик программага ылайык башталгыч класстын окуучуларын даярдоону камсыз 
кылган жана ушул Жободо белгиленген критерийлерге жооп берген Кыргыз «Урмат 
белгисинин» ээси боло алат. 

«Урмат белгиси» сыйлыгына мугалимдин талапкерлигин кесиптик иш стажы беш жылдан 
кем эмес мектеп мугалими (мындан ары - Демилгечи) көрсөтүүгө укуктуу. 

«Урмат белгиси» жыл сайын Санжарбек Данияровдун коомдук фондунун айыл 
мектептеринин башталгыч класс мугалимдеринин «Биринчи мугалим» сынагынын 
жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземинде же Фонддун башка иш-чарасында салтанаттуу түрдө 
тапшырылат. Ыйгарылган «Урмат белгиси» сыйлыгы Ардак грамотасы менен коштолот. 
Фонддун сайтында «Урмат белгиси» жана Ардак грамоталарды тапшыруу жана сыйлык 
ээлери жөнүндө жарыялар жана маалыматтар жарыяланат.  

Б. “Урмат белгисин” тапшыруунун критерийлери: 

1. Башталгыч класстын мугалими катары 15 жылдан кем эмес эмгек стажы 

2. Башталгыч класстын окуучуларын үч жолудан кем эмес жалпы билим берүүчү мектептин 

кийинки баскычына даярдап чыгаруу. Бир чыгарылышы - бул 1-класстан 4-класска 

чейинки окутуудан өткөн окуучулардын классы 

3. Кесиби боюнча ийгиликтүү иш - бул критерийге ылайык келүү төмөндөгү 

документтердин пакетинин негизинде каралат. 

В. Документтердин пакети  

Чечим документтердин пакетин кароонун негизинде кабыл алынат, ал демилгечи тарабынан 
Фонддун директоруна электрондук түрдө төмөнкү дарек боюнча берилет: 

sdkf.meldesh@gmail.com    

1. Форма боюнча толтурулган Соболдомо (анкета)  

2. Башталгыч класстын мугалими катары 15 жылдан кем эмес иш стажын жана эмгек 

тартибин бузууга жол бербегендигин тастыктаган мугалимдин эмгек китепчесинин 

бардык толтурулган барактарынын көчүрмөсү; 

3. Педагогикалык билими тууралуу дипломдун электрондук көчүрмөсү; 
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4. Башталгыч класстын окуучуларын үч жолудан кем эмес окутуп, окутуунун кийинки 

баскычына чыгаргандыгын тастыктаган жана жылдары жазылган мектеп директорунун 

колу жана мөөрү басылган маалымкат (электрондук көчүрмөсү). Бир чыгарылышы - бул 

1-класстан 4-класска чейинки окутуудан өткөн окуучулардын классы. Башкача айтканда 

талапкер окуучуларды 1-класстан 4-класска чейин үч жолудан кем эмес окутууга тийиш. 

5. Бул талапкерге «Урмат белгиси» сыйлыгын тапшыруу боюнча эки кесиптеш мугалимдин, 

анын ичинде - демилгечи болгон мугалимдин сунуштары. Эки мугалимдин бири жыл 

сайын өтүүчү «Биринчи мугалим» сынагына бир жолудан кем эмес катышууга тийиш. 

Документ бир барактан ашпашы керек, сөздөрдүн саны - 200дөн 400 сөзгө чейин болушу 

керек. Сунуштар сүрөткө тартылып же сканерленип, электрондук түрүндө берилет. 

6. Эмгек жетишкендиктери. Сыйлыкка талапкер болуп жаткан мугалимдин иштеп жүргөн 

мезгилиндеги маанилүү жетишкендиктерин сыпаттоо. Ал талапкер тарабынан эркин 

түрдө түзүлөт жана өзүнүн иши жөнүндө жеке пикирин чагылдырат. Мисалы, иштин жаңы 

методдорун киргизүү, жаңы иштеп баштаган жаш адиске берген жардамы, окуучулардын 

ийгилиги, ийримдерди ж.б. түзгөндүгү жөнүндө маалыматтар. Документ бир барактан 

ашпашы керек, сөздөрдүн саны - 300дөн 400 сөзгө чейин болууга тийиш. Бул документ да 

сүрөткө тартылып же электрондук түрүндө берилет.  

Мугалимдин талапкерлигин кароодо жогоруда көрсөтүлгөн документтер милдеттүү болуп 
саналат. 

7. Пакетке кошумча материалдар тиркелиши мүмкүн, мисалы, окуучулардын, ата-энелердин 

көрсөтмөлөрү, басма сөз беттеринде жарыяланган материалдар жана башкалар. Бул 

материалдар да ошондой эле электрондук түрдө берилет. 

Талапкерге «Урмат белгисин» ыйгаруу жөнүндө чечим документтердин толук пакети келип 
түшкөн күндөн тартып 30 күндүн ичинде кабыл алынат. 

Г. Эксперттер кеңеши 

«Урмат белгиси» менен сыйлоо жөнүндө чечим билим берүү системасынын 7 (жети) 
адисинен кем эмес курамдагы Эксперттер кеңеши тарабынан кабыл алынат. Эксперттер 
кеңешинин мүчөлөрүнүн тизмеси жыл сайын Санжарбек Данияровдун фондунун директору 
тарабынан бекитилет. 

Д. Ыйгаруу мезгилдүүлүгү 

Санжарбек Данияровдун Коомдук Фондусунун «Урмат белгиси» жыл сайын ыйгарылат. 
Кийинки жылга жаңы талапкерлер үчүн документтердин пакетин кабыл алуу үстүбүздөгү 
жылдын «Урмат белгисин» тапшырылгандан кийин дароо башталат. 

 

Асель Даниярова 
Фонддун директору 
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