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Киришүү. Учурда дээрлик бардык бюджеттик мекеме, анын көлөмүнө жана 

көлөмүнө карабастан, кризистик абалда. Бул абал узакка созулган, 10-15 жылдык 

каржылоонун жетишсиздигинен келип чыкты. Чындыгында, базар экономикасынын 

шартында киреше таба албаган бюджеттик мекемелер өз алдынча иш алып барышат. 

Бирок, акыркы жылдары алар өтө жай темп менен болсо да, бир аз бутуна тура 

башташты. 

Алардын максаттары ар кандай болушу мүмкүн - иштеп жаткан системадан 

максималдуу кирешеге жетүү, кошумча каражаттарды тартуу же жөн эле аман калуу. 

Жалпы билим берүү мекемелери да четте калбайт. Мындай уюмдардын үзгүлтүксүз 

иштеши зарыл, анткени мыйзам боюнча биз белгилүү бир акысыз кызматтарга 

укуктуубуз, ансыз жашоо зарыл. Аларды көп санаса болот, бирок эң негизгилеринин 

бири, чыгарманын автору жалпы билим берүүнүн бекеринен көрөт. Белгилүү бир 

тымызын чөйрө чыгат: өлкөнүн жарандары мамлекеттик кызматтарды бекер алууга 

укуктуу, ал эми мамлекеттин өзүндө бул кызматтарды көрсөткөн мекемелерди 

каржылоого каражат жок.  

Изилдөөнүн актуалдуулугу. Бюджеттик уюмдар өздөрүнүн чыгымдарын жабуу 

үчүн каражат издөөгө же түбөлүк карыздар болууга аргасыз болушат, бирок бир аз 
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убакыт өтсө да, төлөм жок болсо, алар менен иштешүүнү эртели-кеч токтотот. Бул 

макаланын авторунун пикиринде, каражат табуу үчүн башка жолдорду издөө керек. 

Мүмкүн болгон альтернативаларды издөө иштин акыркы бөлүгү болуп саналат, 

анткени издөө натыйжалары уюмдун реалдуулуктарына дал келиши үчүн алгач 

объектти кылдат изилдөө керек. Антпесе жасалган иш пайдасыз болуп калат. 

Изилдөөнүн максаты. Бул диссертациянын максаты билим берүү иш-чаралары 

менен алектенген бюджеттик уюмдарга каражаттарды тартуунун кошумча жолдорун 

табуу болуп саналат. 

Максатка ылайык, төмөнкү милдеттер чечилди: 

– билим берүү уюмдарын каржылоонун тартибин жана өзгөчөлүктөрүн изилдөө; 

– төмөнкү (мектептерде) жана райондук (билим берүү бөлүмдөрүндө) алардын иштөө 

эрежелерин үйрөнүү. 

Адабияттар талкуусу.  Грачева Е.Ю. жана башкалар  тарабынан жазылган окуу 

куралында [1] билим берүү жаатында финансирлөө, бюджетти толтуруу жана 

финансылык укуктар кеңири жазылган. 

Ал эми Карчевский В.В. окуу куралында [2] жана Полюс Г.Б. [3] окуу китебинде 

билим жаатында бюджетти уюштуруусу, бюджеттик уюмдарды каржылоонун жолдору 

толугу менен келтирилген. 

Маселенин коюлушу.  Изилдөө объектиси болуп билим берүү мекемеси – Ош 

шаарындагы «Олимп» мектеп гимназиясы саналат. 

Изилдөөнүн предмети болуп аталган мектептин иштерин жана чыгымдарын 

каржылоо процесси саналат. 

Кыргызстанда экономикалык жана социалдык реформалардын жаңы этабы 

өлкөнүн калкынын жашоо-турмушун камсыздоо тутумун колдоо үчүн мамлекеттик 

инвестициялардын артыкчылыктуу багыттары катары карайт. Билим берүүгө кеткен 

чыгашалар дал ушундай инвестиция. эл чарбасынын бардык тармактарынын енугушу 

коомдун билим децгээлине жараша болот. Жаш муундарды тарбиялоодо биринчи 

кезектеги роль билим берүү системасына таандык болгон. 

Маселенинин чечилиши. Изилдөөнүн жыйынтыгы. 

Билим берүүнү каржылоонун теориялык негиздери - социалдык чөйрөнүн 

тармагы катары. 

Кыргызстанда билим берүү системасын өнүктүрүү – билим берүүнү 

өнүктүрүүнүн максаттуу программасынын негизинде иш алып баруучу артыкчылыктуу 

саясаттын бири. Бул программа Кыргызстандын өкмөтү тарабынан иштелип чыгып, 

бекитилген. Билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат төмөнкү принциптерге 

негизделет: 

- билим берүүнүн гуманисттик мүнөзү, жалпы адамзаттык баалуулуктардын 

артыкчылыктуулугу, адамдын өмүрү жана ден соолугу, инсандын эркин өнүгүшү. 

Жарандыкка, эмгекчилдикке, адамдын укуктарын жана эркиндигин урматтоого, 

айлана-чөйрөгө, Мекенге, үй-бүлөгө сүйүүгө тарбиялоо; 

- маданий-агартуу мейкиндигинин биримдиги. Көп улуттуу мамлекетте улуттук 

маданияттарды, региондук маданий салттарды жана өзгөчөлүктөрдү билим берүү 

системасы тарабынан коргоо жана өнүктүрүү; 

- билим берүүнүн жалпы жеткиликтүүлүгү, билим берүү системасынын студенттерди 

жана окуучуларды өнүктүрүүнүн жана окутуунун деңгээлдерине жана өзгөчөлүктөрүнө 

ыңгайлашуусу; 

- мамлекеттик жана муниципалдык окуу жайларында билим берүүнүн светтик мүнөзү; 

- билим берүүдөгү эркиндик жана плюрализм; 

- билим берүүнү башкаруунун демократиялык, мамлекеттик-коомдук мүнөзү. Билим 

берүү мекемелеринин автономиясы. 

 Кыргызстанда мектепке чейинки, башталгыч жалпы, негизги жалпы, орто (толук) 

жалпы билим берүү жана башталгыч кесиптик билим берүү акысыз жана ар бир адам 
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үчүн жеткиликтүү. Жогорку билим берүү жана ЖОЖдон кийинки кесиптик билим 

берүү, ошондой эле жогорку билимди баштапкы берген учурда конкурстук негизде 

акысыз берилиши мүмкүн. 

Кыргызстанда өзгөчө жөндөмдүү жарандарга дем берүү максатында атайын 

мамлекеттик стипендиялар берилип, мамлекет билим алууга көмөктөшөт. Мындай 

жарандарга чет өлкөдө окуу үчүн стипендия да каралган. 

  Билим берүү мекемеси - билим берүү ишин жүзөгө ашыруучу жана (же) 

окуучуларды жана студенттерди тейлөөчү жана окутуучу мекеме. Билим берүү 

мекемелерине төмөнкүлөр кирет: 

- мектепке чейинки; 

- жалпы билим берүү (башталгыч жалпы, негизги жалпы, орто (толук) жалпы билим 

берүү); 

- кесиптик башталгыч, орто кесиптик, жогорку кесиптик жана жогорку окуу жайынан 

кийинки кесиптик билим берүү мекемелери; 

- чоңдор үчүн кошумча билим берүү мекемелери; 

- өнүгүүсүндө кемчиликтери бар студенттер, окуучулар үчүн атайын (түзөтүү); 

- жетим балдар жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар үчүн мекемелер 

(мыйзамдуу өкүлдөр); 

- балдар үчүн кошумча билим берүү мекемелери; 

- окуу процессин жүзөгө ашыруучу башка мекемелер. 

 Билим берүү мекемелери мамлекеттик (Кыргызстандын субъектинин 

карамагындагы), муниципалдык, мамлекеттик эмес (жеке, коомдук жана диний 

уюмдардын (бирикмелер) мекемелери). 

Мамлекеттик билим берүү мекемеси - менчигинде турган жана бюджеттен 

каржылануучу окуу жайы.  

 Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө билим берүүнү каржылоонун негизги булагы 

бюджеттик каражаттар болуп саналат. Көпчүлүк өлкөлөр бюджеттен тышкаркы 

каражаттар менен каржылоо үчүн бюджеттик каражаттардын жетишсиздигин 

компенсациялашат. Бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартуу төмөнкүлөр тарабынан 

жүзөгө ашырылат: 

- билим берүү үчүн чыгымдарды, анын ичинде билим берүү кредиттерин жарым-

жартылай же толук төлөөнү киргизүү; 

- элиталык билим берүүнүн татаал түрүн түзгөн жеке секторду стимулдаштыруу. 

Акы төлөнүүчү билим берүү АКШда, Канадада жана бир катар Европа 

өлкөлөрүндө кеңири жайылган. 

Бюджет - мамлекеттин жана анын аймактык подсистемаларынын иш-милдеттерин 

жана милдеттерин камсыз кылуу үчүн арналган, акча каражаттарынын борбордук 

фондун түзүүгө, бөлүштүрүүгө жана пайдаланууга байланышкан акча мамилелеринин 

өзгөчө сегменти, каржы системасынын объективдүү аныкталган звеносу; ал өлкөнүн 

негизги финансылык планы, мамлекеттик жөнгө салуунун эң маанилүү куралы болуп 

саналат. 

Кыргызстандын бюджет системасы эки деңгээлдеги бюджеттерден турат: 

- бюджет жана бюджеттен тышкаркы мамлекеттик фонддордун бюджеттери; 

- жергиликтүү бюджеттер. 

Бюджеттер жыл сайын бекитилет жана финансылык жылдын ичинде күчүндө 

болот. Кыргызстанда каржы жылы календардык жылга дал келет. 

Экономикалык мазмунуна жараша бюджеттик чыгашалар капиталдык жана 

учурдагы болуп бөлүнөт.  

Бюджеттин учурдагы чыгашалары мамлекеттик бийлик органдарынын, 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана бюджеттик мекемелердин 

учурдагы өз алдынча башкаруусун камсыз кылууга, ошондой эле башка бюджеттерге 

жана экономиканын айрым тармактарына гранттар, дотациялар жана субвенциялар 
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түрүндө мамлекеттик колдоо көрсөтүүгө багытталган. Бул категорияга капиталдык 

чыгашаларга кирбеген башка бюджеттик чыгашалар да кирет.  

Билим берүүнү каржылоонун негизги булактары. Кыргызстанда билим 

берүүнү каржылоонун негизги булагы бюджеттик каражаттар болуп саналат. 

Бюджеттен билим берүү мекемелерин күтүүнү, билим берүү программаларын ишке 

ашырууну каржылайт; каржылык колдоого муктаж аймактарга трансферттердин 

чегинде билим берүү субвенциялары. Билим берүү мекемесинин ишмердүүлүгү 

мыйзамга ылайык каржыланат. Мамлекеттик билим берүү уюмдарын каржылоо 

Кыргызстандын түзүүчү субъекттеринин карамагында турган мамлекеттик билим 

берүү уюмдарын каржылоо ченемдеринин негизинде, ал эми муниципалдык билим 

берүү уюмдары - Кыргызстандын түзүүчү субъектинин ченемдеринин жана 

стандарттарынын негизинде жүзөгө ашырылат.  

Акы төлөнүүчү кызматтар төмөнкүлөрдү камтыйт: 

1. Билим берүү кызматтары: 

• окуу планында каралбаган предметтер боюнча окуу; 

• психологиялык жардам көрсөтүү кызматтары; 

• жогорку окуу жайына кабыл алуу үчүн даярдоо курстары; 

• Өнүгүүсүндө кемчиликтери бар балдарды окутуу үчүн топторду түзүү. 

2. Кызматтарды өнүктүрүү: ар кандай ийримдер, студиялар ж.б. пайыздар 

боюнча; 

3. Спорт жана ден соолукту чыңдоо: балдардын ден соолугун чыңдоо боюнча 

секцияларды жана топторду уюштуруу.  

Бөлүнгөн каражаттардын жардамы менен бюджеттик каржылоонун эки ыкмасы 

бар: 

1. "Таза бюджет" - каржылоо процессиндеги каражаттар бюджетте каралган 

чыгымдардын кыйла чектелген диапазонуна бөлүнөт; 

2. "брутттук бюджет" - толугу менен бюджеттен каржылануучу уюмдарды 

каржылоо үчүн колдонулат. Бюджеттик каражаттар чыгашалардын бардык түрлөрүнө 

каралган. 

Билим берүү ―бруттук бюджет‖ ыкмасы менен каржыланат. Билим берүү 

уюмдарын күтүүгө ассигнование бөлүнөт, каражаттар мамлекеттик жана 

муниципалдык келишимдер боюнча жеке жана юридикалык жактар тарабынан 

аткарылган товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөгө бөлүнөт. 

Билим берүүгө чыгашалар деп бюджеттик пландаштыруунун принциптеринин 

негизинде аныкталуучу жана чыгымдардын конкреттүү түрлөрү боюнча каржылануучу 

социалдык муктаждыктарга чыгашалар кирет. Билим берүү мекемелеринин 

чыгашаларынын эсеби тейленүүчү контингенттерди (студенттердин, окуу топторунун, 

класстардын, окуучулардын саны) мүнөздөгөн мекемелердин ишинин 

көрсөткүчтөрүнүн негизинде жүргүзүлөт. 

Билим берүү мекемелеринин чыгымдарынын сметасына төмөнкүлөр кирет: 

• эмгек акы; 

• эмгек акы боюнча чегерүүлөр; 

• кызматкерлерге саякат жана башка компенсациялык төлөмдөр; 

• товарлар, жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө; 

• капиталдык жана учурдагы оңдоолор; 

• жабдууларды жана узак мөөнөттүү буюмдарды сатып алуу. 

Билим берүү чөйрөсүндөгү бюджеттик мекемелердин ишин финансылык 

жактан камсыздоо көйгөйлөрү. 

Нормативдик каржылоого өтүү - бул өтө түйшүктүү жана кыйла узакка созулган 

иш, мектепти жаңы эмгек шарттарына акырындык менен көнүктүрүү процесси. Бирок, 

байкоолор көрсөткөндөй, эч кандай документтерде каралган эмес, акырындык менен 

болгон. Стандартка туура келбеген мектептер акча жетишпей калган учурда 
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ийгиликтүү кошуналардын эсебинен дагы эле акча алышат. Бирок бул абал жакында 

өзгөрөт. Чындыгында өлкөдө жан башына каржылоо менен жашай албаган билим 

берүү мекемелери жапырт жабылып калуу коркунучу алдында турат. Миңдеген 

мугалимдер көчөдө болушу мүмкүн. Чыгуунун жолу бар — мектептерди бириктирүү 

жана аларды ири окуу борборлоруна айландыруу, бирок бул процесс татаал жана 

узакка созулат, анткени коллективдерди механикалык түрдө бириктирүү мүмкүн эмес. 

Ар кандай себептер менен окуучулардын саны көп болбогон окуу жайларынын 

коллективдери ийгиликтүү мектептер менен механикалык байланыш ийгиликтүү 

мектептерди катардагы орто окуу жайларына айландырышы мүмкүн. Бир сөз менен 

айтканда, билим берүү системасына нормативдик каржылоону киргизүүнүн 

өзгөчөлүгүн эске албаган адамдар үчүн баары көрүнгөндөй жөнөкөй эмес. Финансы-

экономикалык гана эмес, азыркы кырдаалга олуттуу талдоо жүргүзүүгө эч ким 

киришпейт. Анткени, азыр нормативдик деп аталган каржылоого өтүү процессинде 

билим берүү олуттуу жоготууларга учурап жатат: мектептерде штатта психолог, 

соцпедагог, логопед болушу рентабелсиз болуп, толук күндүк окуу коркунучу астында, 

узартылган күн тобу жана башка көп нерсе, алар жокко чыгарылат, анткени стандарт 

жөн эле туура келбейт. 

Билим берүү тармагына акчанын олуттуу агымы демографиялык саясатты ишке 

ашыруу үчүн субсидияларды киргизүү менен да байланыштуу. Бул камкорчунун үй-

бүлөсүндө жана фостердик үй-бүлөдө баланы багуу үчүн төлөмдөр жана мектепке 

чейинки билим берүү боюнча чыгымдардын ордун толтуруу. 

Кесиптик-техникалык окуу жайларынын, техникумдардын жана жогорку окуу 

жайларынын студенттеринин стипендиясын кебейтуу белгиленип жатат. Билим берүү 

кредиттерин колдоо үчүн каражат бөлүнөт. 

"Билим берүү" улуттук долбоорунун мазмуну жана өнүгүүсү. Бүгүнкү күндө 

заманбап, сапаттуу билим берүү менен жарандык коомду, эффективдүү экономиканы 

жана коопсуз мамлекетти куруу келечегинин ортосундагы байланыш ачык көрүнүп 

турат. Дүйнөдө келерки кылымдын бүтүндөй экономикасы билимге негизделет, 

инновацияларга негизделет, демек, интеллектуалдык ресурстун баасы бир нече эсеге 

өстү деген түшүнүк бар. Өнүгүүнүн инновациялык жолуна багыт алган өлкө үчүн 

билим берүү системасынын алдыга жылууга стимул берүү өтө маанилүү – бул ―Билим 

берүү‖ приоритеттүү улуттук долбоорунун биринчи кезектеги милдети. Улуттук 

долбоордун маңызы 21-кылымдын чакырыктарына жооп бере турган билимди түзүү 

болуп саналат. "Билим берүү" улуттук артыкчылыктуу долбоору - Кыргызстанда билим 

берүүнү өнүктүрүүнүн негизги багыттарында системалык өзгөрүүлөрдү камсыз кылуу; 

- жарандык коомдун институттарын жана билим берүүнү заманбап башкарууну 

калыптандырууга натыйжалуу көмөк көрсөтүү. Улуттук долбоордун алкагындагы иш 

так орто мектептен баштап аспирантурага чейин бардык деңгээлдеги натыйжалуу, 

инновациялык, технологиялык жактан курулган жана ошол эле учурда жеткиликтүү 

билим берүүнү түзүүгө багытталган. Бул милдетти аткаруу үчүн долбоордо бири-бирин 

толуктаган эки ыкма каралган. Биринчиден, мүмкүн болгон "өсүү чекиттерин" аныктоо 

зарыл. Мамлекет инновациялык программаларды стимулдайт, мыкты мугалимдерге 

дем берет, таланттуу жаш илимпоздорго гранттарды төлөп берет – башкача айтканда, 

лидерлерге таянып, алардын тажрыйбасын жайылтат. Иштей алгандарды жана иштей 

тургандарды кубаттоо керек — бул мектеп окуучуларына, жогорку окуу жайларынын 

студенттерине, мугалимдерге тиешелуу. Эң эффективдүү жана ийгиликтүү билим 

берүү практикасы колдоого ээ болот – алар кийинчерээк коомго прогрессти жана 

профессионалдык ийгиликти камсыз кылган сапаттуу билимдин мисалдарын берет. 

Экинчиден, долбоор башкаруунун жаңы механизмдерин киргизүүнү камтыйт. 

Мектептерде камкорчулар жана жетекчи кеңештерди түзүү, билим берүүнү башкарууга 

коомдук уюмдарды (ректорлор кеңештери, профсоюздар ж.б.) тартуу – мына ушундай 

жолдор менен билим берүү системасын ачык-айкын жана коомдун суроо-талаптарын 
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кабыл алуучу кылуу болуп саналат. . Акырында олуттуу өзгөрүүлөр билим берүү 

мекемелерин каржылоо механизмдерине таасирин тийгизет. Өнүктүрүү 

программаларын ишке ашыруу үчүн бюджеттик каражаттар түздөн-түз мектептерге 

багытталат, мугалимдердин эмгегине акы төлөөнүн жаңы системасы педагогикалык 

иштин сапатын жана натыйжалуулугун стимулдаштырууга багытталган. 

Улуттук долбоордун максаты болуп саналат 

-  билимди модернизациялоону тездетүү; 

- өлкөнүн билим берүү системасын өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын ишке 

ашыруу боюнча иш-чаралардын комплексинин ийгиликтүү өтүшүн камсыз кылуу; 

- акырында - коомдун өзгөрүп жаткан талаптарына жана социалдык-экономикалык 

шарттарга адекваттуу заманбап билим берүү сапатына жетишүү. 

        Билим берүү тармагына каражаттарды тартуу боюнча сунуштар. Заманбап 

дүйнөдө экономиканын жана коомдун жаңы сапатын калыптандыруунун эң маанилүү 

фактору катары билим берүүнүн мааниси адам капиталынын таасиринин өсүшү менен 

бирге өсүүдө. Россиянын билим берүү системасы алдыңкы өлкөлөрдүн билим берүү 

системалары менен атаандаша алат. Ошол эле учурда жүргүзүлүп жаткан билим берүү 

саясатын жүргүзүүгө, мамлекеттин бул жаатта жоопкерчиликти жана жигердүү ролун 

калыбына келтирүүгө, бул үчүн зарыл болгон ресурстарды бөлүү менен билим берүүнү 

терең жана комплекстүү модернизациялоого кеңири коомдук колдоо керек. аларды 

натыйжалуу пайдалануу механизмдерин. Акыркы жылдары билим берүү тармагында 

билим берүүнү өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарын ачып берген бир катар 

маанилүү документтер кабыл алынды. Булар биринчи кезекте билим берүүнүн улуттук 

доктринасы, билим берүүнү модернизациялоо концепциясы жана билим берүүнү 

өнүктүрүү программасы. Кыргызстандагы билим берүүнүн улуттук доктринасы 

мамлекеттик саясатта билим берүүнүн артыкчылыктуулугун, аны өнүктүрүүнүн 

стратегиясын жана негизги багыттарын белгилеген фундаменталдык мамлекеттик 

документ болуп саналат. Доктринага ылайык, билим берүүнү каржылоо чөйрөсүндөгү 

мамлекеттик саясат төмөнкүлөрдү камсыз кылууга милдеттүү: биринчи этапта (2022-

жылга чейин) бюджеттик каражаттардын өсүү темпи бюджеттин жалпы 

чыгашаларынын өсүү темпинен озуп кетет. 2022-жылдан баштап билим берүүнү 

өнүктүрүүгө, анын ичинде билим берүү мекемелерин маалыматташтырууга максаттуу 

каражаттар каралат. Билим берүү тармагына үй-бүлөлүк бюджеттерден жана башка 

бюджеттик эмес булактардан каражаттарды тартуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилет. 

Экинчи этапта (2025-жылга чейин) ИДПнын өсүү темптерине ылайык билим берүүнү 

бюджеттик каржылоо көлөмдөрүнүн өсүү темптерин камсыз кылуу зарыл. Кошумча 

финансылык каражаттар үй-бүлөлүк бюджеттерден жана ишканалардан алынат. 

Үчүнчү этапта (2030-жылга чейин) бюджеттик каржылоонун өсүү темптерин сактоо 

менен билим берүү системасына ар кандай бюджеттен тышкаркы булактардан 

финансылык ресурстардын агымынын андан ары көбөйүшү күтүлөт. 

2022-жылы кабыл алынган ―2022-жылга чейинки мезгилге билим берүүнү 

модернизациялоо концепциясы‖ Кыргызстандын билим берүү тармагын өнүктүрүүнүн 

негизги максаты катары анын сапатын, жеткиликтүүлүгүн жана натыйжалуулугун 

жогорулатууну белгилеген. Концепция Кыргызстандын билим берүү саясатынын 

негизги принциптерин иштеп чыгат, алар Кыргызстандын ―Билим берүү жөнүндө‖ 

мыйзамында, ―Жогорку жана ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүү жөнүндө‖ 

мыйзамдарында аныкталган жана Кыргызстандын 2030-жылга чейинки билим берүү 

улуттук доктринасында ачылган. Иш жүзүндө жаңы принциптерди жана тармакты 

каржылоо системасын камсыз кылуучу билим берүүнү модернизациялоонун жана 

өнүктүрүүнүн натыйжалуу экономикалык механизмдерин калыптандыруунун маанилүү 

элементтери төмөнкүлөр болууга тийиш: 
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- мамлекеттик билим берүү стандарттарын жана окуу процесси үчүн зарыл шарттарды 

камсыз кылууну эске алуу менен жалпы орто жана кесиптик башталгыч билим берүүнү 

нормативдик бюджеттик каржылоону киргизүү; 

- жогорку жана келечекте орто кесиптик билим берүү мекемелерин (уюмдарын) 

бюджеттик каржылоонун дифференцияланган стандарттарын иштеп чыгуу, алар ишке 

ашыруучу билим берүү программаларынын мүнөзүн чагылдырат. 

Корутунду. Билим берүү системасынын өнөкөт каржыланбашы аны кризистик 

абалга алып келди. Билим берүү мекемелерин жетишсиз каржылоо мекемелердин 

материалдык-техникалык жактан камсыздалышынын төмөндөшүнө, педагогикалык 

эмгекке акы төлөөнүн төмөн деңгээлине алып келет, демек, квалификациялуу 

мугалимдердин саны азаят. Бул өз кезегинде билим сапатынын төмөндөшүнө алып 

келет. Мектептерде – гимназияларда санитардык-гигиеналык нормалар бузулат, 

коммуналдык кызматтарды төлөөгө, имараттарды жана жабдууларды оңдоого каражат 

дайыма жетишсиз. Окуу процесси окуу китептери жана окуу куралдары, компьютердик 

техника менен талаптагыдай камсыз кылынбайт. Мектептерде - гимназияларда 

кошумча билим берүүгө, же алар айткандай, «класстан тышкаркы иштерге» чоң маани 

берилет. Ал табиятынан класстан тышкаркы иштерге караганда алда канча кеңири. Ал 

милдеттердин бүтүндөй комплексин чечүүгө багытталган, ал эми негизгилери билим 

берүү болуп саналат, ал жөн гана баланын кызыкчылыктарына ылайык иштин тигил же 

бул түрүнө кошууга байланыштуу эмес. Класстан тышкаркы иштер кошумча билим 

берүү менен тыгыз байланышта, бирок мазмуну аны менен дал келбейт. Ал формалдуу 

эмес баарлашуу муктаждыктарын канааттандырууга багытталган жана ачык билим 

берүү багыты бар. Класстан тышкаркы иштерди уюштурган адистер балдардын 

кызыгуусун аныктап, аларга багыт берүүсү керек. 

Гимназия мектептеринин ишмердүүлүгүндөгү дагы бир маанилүү ролду 

кайрымдуулук каражаттары ойнойт. Учурда билим берүү мекемелерин күтүүдө 

каржылоо, мүлктү тартуу, жумуштарды бекер аткаруу жана мекемелерди 

кайрымдуулук жардам катары көрсөтүү үлүшүн жогорулатууда. Мыйзамдар 

кайрымдуулук жана кайрымдуулук иш-чаралары аркылуу билим берүүнү колдоо үчүн 

кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. 

 «Кийинки жылы башталгыч жана орто кесиптик билим берүү маселелери 

артыкчылыктуу улуттук долбоорго киргизилет. Билим берүү мекемелерин 

модернизациялоо боюнча комплекстүү программаны камтыган аймактык долбоорлор 

да активдүү колдоого алынат. 
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