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2019 -  2020 -  оку у жылында Кыргыз Республикасынын жалпы
билим беруу уюмдарынын окуучуларын кийинки класска кечуруу
тартиби женунде

Кыргыз Республикасынын ©кметунун 2020-жылдын 21-мартындагы 
“Кыргыз Республикасында 2020-жылдын 22-мартынан 2020-жылдын 22- 
апрелине чейин езгече кырдаалды киргизуу” тескемесине, Кыргыз
Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 24-мартындагы “COVID- 
19 коронавирустук инфекциясы катталган район, шаарларга езгече абал 
киргизуу женунде” жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020 -  
жылдын 28 -  апрелиндеги “Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ 
бир чечимдерине езгертуулерду киргизуу женунде” жарлыктарынын 
негизинде жана Кыргыз Республикасынын барды к типтеги жана менчик 
турундегу жалпы бил им беруу уюмдарында 2019 - 2020 - окуу жылын 
уюшкандыкта аяктоо максатында, буйрук кы лам ы в:

1.., Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана ютим министрлигинин 
“Кыргыз Республикасынын билим беруу уюмдарындагы V, VI, VII, 
VIII жана X класстарындагы окуучуларды кийинки класска кечуруу 
тартиби женунде Жобо” тууралуу 2017 -  жылдын 10 -  мартындагы 
№ 281/1 буйругун аткаруу токтотулсун.

2. Бишкек, Ош шаардык билим беруу башкармалыктарынын, райондук, 
шаардык билим беруу белумдерунун башчылары аталган буйрукту 
жалпы билим беруу уюмдарынын жетекчилерцне жеткиришсин.

3. Аталган буйрук министрликтин сайтына жана «Кут билим» 
газетасына жарыялансын.

4. Буйруктун аткарылышын кеземелдее министрдин орун басары
Н.С. Джусупбековага жуктелсун.

«О порядке перевода в следующий класс обучающихся в 
общеобразовательных организациях Кыргызской Республики в 2019-- 
2020 учебном году»
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На основании распоряжения Правительства Кыргызской Республики 
от 21 марта 2020 года «О введении чрезвычайной ситуации в Кыргызской 
Республике с 22 марта 2020 года по 22 апреля 2020 года», Указа 
Президента Кыргызской Республики от 24 марта 2020 года «О введении 
чрезвычайного положения в районах и городах страны, где 
зарегистрирована коронавирусная инфекция COVID-19», Указа 
Президента Кыргызской Республики от 28 апреля 2020 года «О внесении 
изменений в некоторые решения Президента Кыргызской Республики» и в 
целях организованного завершения 2019 - 2020 учебного года в 
общеобразовательных организациях Кыргызской Республики независимо 
о т  типов и форм собственности, приказываю:

1. Приостановить исполнение приказа Министерства образования и 
науки Кыргызской Республики “Об утверждении Положения о 
порядке перевода в следующий класс обучающихся V, VI, VII, 
VIII и (или) X классов общеобразовательных организаций 
Кыргызской Республики» от 10 марта 2017 года № 281/1.

2. Начальникам Управлений образования г. Бишкек и г. Ош, 
заведующим районными/городскими отделами образования 
довести данный приказ до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций независимо от форм 
собственности.

3. Настоящий приказ разместить на сайте Министерства и 
опубликовать в газете «Кут билим».

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Н.С. Джусупбекову.

М инистр К.А.Исаков

Сыдыкназарова, 62 12 26


