
РАСМИЙ  СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ОФИЦИАЛЬНАЯ  СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 
Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жјн³ндј» 

Мыйзамына ылайык 
Купуялуулугуна кепилдик берилет 

 

 
в соответствии с Законом Кыргызской Республики                        

«Об официальной статистике» 
Конфиденциальность гарантируется 

Маалыматтарды бер³³ тартибин, м¼¼н¼т³н бузуу, аны бурмалап 
бер³³, купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга                   
алып келет 

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее 
искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет 
ответственность, установленную законодательством    
Кыргызской Республики 

 
№ 1 (кесиптик-лиц.) — ФОРМАСЫ  ФОРМА № 1(профтех)  6044033 

       ГКУД 

ЖЫЛДЫК  ГОДОВАЯ  

 
  Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун                              
2020 -ж. 24 июль № 6-токтому менен бекитилген 

 Утверждена Постановлением Нацстаткома  
Кыргызской  Республики  от 24.07.2020г.  №6  

 
202____ -жылдагы башталгыч кесиптик билим берүүнүн 
билим берүүчү уюмдардын (кесиптик окуу жайларынын 

(лицейлердин)) саны, уюмдардагы (кесиптик окуу 
жайларынын) окуучуларынын болгон саны жана алардын 

санынын ¼зг¼р³л³³с³ ж¼н³нд¼г³ контингентинин 
кыймылы, кабыл алынышы жана чыгаралашы ж¼н³нд¼ 

 

СВОДНЫЙ  ОТЧЕТ  
О числе образовательных организаций начального 

профессионального образования (профессиональных 
лицеев (училищ)), наличии и движении контингента 
учащихся организаций (профессиональных лицеев 

(училищ)) за 202__ год 

ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ ОТЧЕТУ  
 

 
КР билим бер³³ жана илим министрлигинин алдындагы   
башталгыч  кесиптик билим бер³³ агенттиги  25-февралда 
Кыргыз Республикасынын Улутстаткомуна 
ТАПШЫРЫШАТ 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ Агентство начального 
профессионального образования при Министерстве 
образования и науки КР 25 - февраля Нацстаткому 
Кыргызской Республики 

 
 
 

        

Мекеменин аталышы             
Наименование учреждения 

ОКПО 

 
 

              

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)     СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат) 
Территория (область, район, город, нас. пункт)                  (заполняется статистическим органом) 
 
 
Дареги (почта индекси, кјчјс³, ³й №)                          Телефон                E-mail  (электрондук почта    электронная почта) 
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома) 
       
       
Экономикалык ишмердиктин иш ж³з³ндјг³ т³р³ (негизги)   
Фактический вид экономической деятельности (основной) 

                                                                  ГКЭД 

 
 
 
 
     «______»__________________ 202___-ж. (г.)                                    ____________________________________ 
                                                                                                            аткаруучунун аты-жјн³, телефон №                                       
                                                                                                            фамилия и № телефона исполнителя                                     
  
   Жетекчи        __________________________________________________________________            _____________________ 
   Директор                      фамилиясы, аты, атасынын аты  (ФИО)                                                            колу (подпись) 
 
   Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык  органдын координаттары;                     
   Координаты статистического органа,принимающего статистическую отчетность:                
 
   Телефон 32-4652, 62-5607,  факс 66-0138, 62-5671, e-mail  nsc_mail@stat.kg,  Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg 



1.Кесипик окуу жайлардын (лицейлердин) саны, окуучулардын болгон                                                               Раздел 1. Число профессиональных училищ (лицеев), наличие  
  саны жана алардын санынын  ¼зг¼р³л³³с³                                                                                                                 и движение контингента учащихся профлицеев (училищ)                                                                                                                                                              
 (адам)                                                                                                                                                                                                                                                                      (человек)   

 

Сап 
тын 
коду 

    
Код 
стро
ки 

Отчеттук 
мезгилдин 
башындагы 

окуучулардын 
саны 

          
Численность 

учащихся 
на начало 
отчетного 
периода 

                                          
Отчеттук мезгилде кабыл 

              
1-январга 

карата 
окутуп 

б³т³р³лгјн 
жумушчу-

лар 
         

Выпущено  
рабочих на 
1 января 

 
 

анын 
ичинен 
кыздар 

                         
из них 
девуш-

ки 

Окуучулар-
дын 

кеткендери 
               

Выбыло 
учащихся 

Отчеттук 
мезгилдин 
аягындагы 

окуучулардын 
саны 

             
Численность 

учащихся 
на конец 
отчетного 
периода 

анын 
ичи 
нен 
кыз 
дар 

            
из них 
девуш
-ки 

1-январдагы 
абалы боюн- 
ча окуу жай- 
ларынын са- 
ны (бирдик) 

                     
Число 

училищ 
по  

состоянию 
на 1 явнаря 
(единиц) 

 

 алынган окуучулар  
                                         

Принято  
учащихся в отчетном 

 
  

 периоде  
 

Бар- 
дыгы 

  
Всего 

анын 
ичинен 
кыздар 

          
из них 

девушки 

Жа¾ы 
кабыл 

алынганы 
           

Зачислено 
вновь 

 
  
  
  

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 А 

Бардыгы 1           Всего 

анын ичинде            в том числе 

 К³нд³зг³ кесиптик окуу 
жайлар жана (лицейлер) 
(КЛО) 

2            Дневные профлицеи (училища) 
(ПЛУ) 

   анын ичинен                 из них 

     орто мектептин 
     базасындагы бјл³мдјр 3 

                отделения на базе  
      средней школы 

    толук эмес орто мек- 
    тептин базасындагы  
     бјл³мдјр 

4 
                отделения на базе  

      неполной средней  
       школы          
                          

     Орто билим албаган 
     Жаштардын тобу 5 

                группы молодежи, не  
      получающей среднего     
      образования 

Айыл жерлеринде жайгашкан 
к³нд³зг³ кесиптик окуу 
жайлардан (лицейлерден) 

6 
          Из дневных- профлицеи 

(училища), расположенные в 
сельской местности 

КР јкмјт³нј караштуу 
ЖАМКсынын алдындагы 
кесиптик окуу жайлар 
(лицейлер) 

7 
          Профлицеи (училища)   ГСИН 

при Правительстве КР 

Атайын кесиптик окуу 
жайлар 8 

          Специальные профлицеи 
(училища) 

Акы тјлјт³п окутуу 9           Платное обучение 

Жумушсуздарды окутуу 10           Подготовка безработных 
Ишкананын јз 
каражаттарынын эсебинен 
окутуу 

 
11 

          Подготовка за счет средств 
предприятий 

Долбоор аркылуу окутуу 
(кјн³г³³лјрд³ жана 
башкаларды јн³кт³р³³ 
фонду) 

12           Обучение через проекты            
(фонд развития навыков и др.) 

Кесипке багыт берип окутуу 13           Профильное обучение 

2 
 



 3     

 
II. Б¼л³м. К³нд³зг³ кесиптик окуу жайларына (лицейлерге) кабыл алынган                                                                           Раздел II. Состав учащихся, принятых в бюджетные   
    окуучулардын курамы                                                                                                                                                              группы профлицеев (училищ) 
   (адам)                                          (человек) 

 Сап 
тын 
коду 

               
Код 
стро 
ки 

                                 
Бардыгы 

Всего 

анын ичинде кабыл алынган: 
из них приняты на: 

 
 
 орто мектептин 

базасындагы бјл³мдјр 
                                     

отделения на базе 
средней школы 

толук эмес орто 
мектептин базасындагы 

бјл³мдјр                                     
отделения на базе 
неполной средней  

школы 

Орто билим албаган 
жаштардын тобу 

                                     
группы молодежи не 
получающей среднего 

образования 

 

А Б 1 2 3 4 А 

Бардыгы 1     Всего 

анын ичинен кабыл алынганы кыздар: 2     из них принято девушек: 

Айыл жерлеринде жашагандары 3     Проживающие в сельской местности 

Толук эмес орто билими барлар 4     Имеющих неполное среднее образование 

Толук орто билими барлар 5     Имеющих полное среднее образование 

Курагы:  6     Возрасть: 

            14 жаш 7                      14 лет 

            15 жаш 8                      15 лет 

            16 жаш 9                      16 лет 

            17 жаш 10                      17 лет 

            18 жаш жана андан улуу 
11 

                     18 лет и старше 

Балдар ³йлјр³н³н, мектеп-интернаттардын 
тарбиялануучулары жана ата-энелеринен айрылган 
балдар 

12     Воспитанников детских домов, школ 
интернатов и детей лишившихся родителей 

Акылы начар жана майып балдар 13     Детей, имеющих умственные и физические 
недостатки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4     

III.Б¼л³м. К³нд³зг³ кесиптик окуу жайларында (лицейлерде) окуган окуучулардын контингенти жана     
аларды жынысы менен курагы боюнча б¼л³шт³р³³ 
(адам) 

             Раздел III. Контингент учащихся, обучающихся в бюджетных группах профлицеев (училищ)   
             и распределение их по полу и возрасту 
                                                                                                                          (человек) 

 

Сап-
тын 

               
Коду 
Код 

строки 

 анын ичинде окутуу программалары боюнча                               
из них приняты на 

Айыл   

Бардыгы орто мек- толук эмес орто билим жерлеринде  
 тептин эмес орто бербегендер жайгашкан 
 базасындагы мектептин  к³нд³зг³ 
 бјл³мдјр базасындагы  КЛОнун 

Всего отделения 
на базе 
средней 
школы 

бјл³мдјр 
на базе 

неполной 
средней 
школы 

не  дающим 
среднего 

образования 

Из дневных - 
ПЛУ, 

расположенные 
в сельской 
местности 

А Б 1 2 3 4 5 А 
Отчеттук мезгилдин аягындагы 
окуучулардын саны 

1      Численность учащихся на конец отчетного 
периода 

 анын ичинде курагы:       в том числе в возрасте: 

             14 жаш 2                        14 лет 

             15 жаш 3       15 лет 

             16 жаш 4       16 лет 

             17 жаш 5       17 лет 

             18 жаш жана андан улуу 6       18 лет и старше 

       анын ичинен кыздар: 7             из них девушек: 

             14 жаш 8       14 лет 

             15 жаш 9       15 лет 

             16 жаш 10       16 лет 

             17 жаш 11       17 лет 

             18 жаш жана андан улуу 12       18 лет и старше 

 
 
              IV. Б¼л³м. Жеке компьютерлердин болгону ж¼н³нд¼ маалыматтар                                             Раздел 4. Сведения о наличии персональных компьютеров                       
 
              Окуу максатына пайдалануучу  жеке компьютердин саны, бирдик   (1)_____________________   Количество персональных компьютеров, используемых в учебных целях учащимися, единиц 
                      анын ичинде:                                                                                                                  из них: 
 
                локалдык эсептјј тармагынын т³з³м³ндј, бирдик                        (2)_____________________    в составе локальных вычислительных сетей, единиц 
                Интернетке кир³³ м³мк³нч³л³г³, бирдик                                   (3)_____________________    имеющих доступ к Интернет, единиц 
                                                                                                                                                  
              Компьютердик окуу кабинеттеринин (аудиториянын) саны,бирдик  (4)_____________________    Число  компьютеризованных учебных кабинетов (аудиторий), единиц 
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