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 “2020-2021-жаңы окуу жылына даярдык жөнүндө” 

  

 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2020-жылдын 17-

августундагы №631/1 буйругунун негизинде иштерди максаттуу уюштуруу максатында 

колледжди жаңы 2020-2021 окуу жылынын онлайн режиминде башталышына 

даярдоо жана Кыргыз Республикасындагы эпидемиологиялык кырдаалды эске 

алуу менен  

буйрук кылам 

 

1. БМС нун адиси Шабиева А.Э. башкы окуу корпусунун коменданты К.Баялиева менен 

бирдикте колледждин башкы окуу корпусунда студенттер менен сапаттуу онлайн 

сабактарды өткөрүү үчүн окутуучулардын жумушчу орундарын санитардык-гигиеналык 

талаптарга ылайык уюштуруу 

2. БМС нун адиси Шабиева А.Э. бекитилген графикке жана санитардык-гигиеналык 

стандарттарга ылайык, окутуучуларга класстарга орун жана персоналдык компьютер бөлүп 

берүү боюнча план иштеп чыгып, 25.08.2020 ж.га чейин окутуучуларга маалымат жеткирүү 

3. Окуу иштери боюнча директордун орун басары Аубакирова Д.К.: 

 AVN маалымат порталын, ошондой эле WhatsApp, Zoom, Google классы, электрондук 

китепкана ресурстарын, анын ичинде колледждин электрондук китепканасын колдонуп, 

окуу процессин 1-сентябрдан баштап онлайн режиминде уюштуруу; 

 2020-жылдын 25-августуна чейин окутуучулардын окуу жүгүн бөлүштүрүүнүн акыркы 

вариантын бекитүүгө сунуштоо; 

 педагогикалык кеңештин отурумун 2020-жылдын 25-августунда онлайн режиминде 

өткөрүү; 

 БМС нын адиси Шабиева А.Э. менен бирге колледждин AVN маалыматтык-билим берүү 

порталынын, электрондук ресурстардын окуу жылына даярдыгын талдоо жана 05.09.20 ж.га 

чейин жазуу жүзүндө маалымат берүү; 
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К.КӨЛЬБАЕВ  атындагы БИШКЕК  

АВТОМОБИЛЬ – ЖОЛ  

КОЛЛЕДЖИ 



 онлайн сабактарын өткөрүүгө ыңгайлаштыруу үчүн электрондук билим берүү 

технологияларын жана тиркемелерин колдонуу менен окутуучуларга, административдик 

жана башкаруу кызматкерлерине жана студенттер үчүн окутуу вебинарларын уюштуруу; 

 колледждин методисти Тайлакова А.М. жана кафедра башчылары менен биргеликте жаңы 

окуу жылына карата окуу процессин уюштуруу боюнча электрондук документтер 

базасынын даярдыгын талдоо (ДОМК, кафедралардын иш пландары, окутуучулардын иш 

пландары, окуу процессинин графиги, студенттер жана окутуучулар үчүн онлайн 

сабактарын өткөрүү алгоритми боюнча нускамалар жана жоболор ж.б.) жана маалыматты 

жазуу түрүндө 05.02.2020 ж.га чейин тапшыруу. Ошол эле учурда сабактарды окутууну 

онлайн форматта уюштуруу үчүн керектүү методикалык жана техникалык колдоону 

үзгүлтүксүз камсыз кылуу, ошондой эле окутуучулардын өзүнүн билим берүүчү видео-

курстарын түзүү боюнча ишти уюштуруу 

 онлайн режиминде сабак өтүүнүн тартиби жөнүндө биринчи курстун көрсөтмөлөрүн иштеп 

чыгуу. 

4. 2020-жылдын 1-сентябрынан баштап окуу иштери боюнча директордун орун басары 

(Аубакирова Д, К.), методист (Тайлакова А.М.), билим берүү бөлүмү (Байдаулетова З.У.), 

дистанттык окутуу технологияларын колдонуу менен окуу процессине көзөмөл жүргүзүү 

жана күндөлүк мониторинг кылуу. 

5. Тарбия иштери боюнча директордун орун басары (Алиева А.Ш.): 

 жаңы студенттерди онлайн режиминде окутууга ыңгайлаштыруу максатында бөлүм 

башчылары жана тайпанын координаторлору менен онлайн режиминде 

жолугушууларды өткөрүү; 

 онлайн режиминде билим берүү шарттарында студенттер менен жүргүзүлүүчү тарбиялык 

иштин планын иштеп чыгуу. 

  

 

Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырам 

 

 

Директор                                                                      Алымкулов А.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


