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Кочкор-Ата 2021-ж. 



Кочкор-Ата колледжинин күндүзгү окуу бөлүмүндө окуган студенттерге окуу 

төлөмдөрүнөн жеңилдик берүү жөнүндө Жобосуна (ЖАМУнун окумуштуулар кеңешинин №2- 

протоколу 29.09.2017-ж. буйрук №320, 03.10.2017-ж.) өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 

киргизүү менен, КРнын 2003-Ж.30.04. №92 “Билим берүү жөнүндөгү» мыйзамынын, укуктук 

нормативдик актыларынын, КРнын билим-илим жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан 

бекитилген (№709/1. 27.10.2005) «КРнын ЖОЖдорунун, атайын кесиптик билим берүүчү орто 

окуу жайларынын студенттерине окуу төлөмдөрүнөн жеңилдик берүү боюнча бирдиктүү 

мамиле жөнүндөгү» көрсөтмөсүнө, КРнын 9.01.2005-ж №6 “Кыргыз Республикасынын 

жарандарынын ден- соолугун коргоо” жөнүндөгү мыйзамына, ЖАМУнун уставынын 3.10. 

пунктунуна ылайык Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Кочкор-Ата колледжинде 

күндүзгү бөлүмдөрүндө окуган студенттерге окуу төлөмдөрүнөн жеңилдик берүүнүн 

төмөнкүдөй тартибин киргизет. 

 

I. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

1.1 .Күндүзгү окуу бөлүмүндө окуган студенттерге окуу төлөмдөрүнөн жеңилдик берүү 

жөнүндө Жобо 3 бөлүм, 18 пункттан турат. 

1.2.0куу төлөмдөрүнөн жеңилдик берүү бир окуу жылына эки этап менен, башкача айтканда, 

жаңы окуу жылдын I жарым жылдыгында 15-ноябрга чейин жана II жарым жылдыгында 15-

апрелге чейин жүргүзүлөт. 

1.3. Директордун буйругу менен түзүлгөн окуу акысынан жеңилдиктерди берүү комиссиясы 

жеңилдик алуу үчүн берилген студенттердин документтерин карап чыгат жана чечим кабыл 

алат. Комиссиянын чечими окуу жайдын педагогикалык кеңешинин талкуусуна 

сунушталат. Педагогикалык кеңеште каралып жана бекитилгенден кийин чечим окуу 

жайдын директоруна сунушталат. 

1.4. Окуу төлөмдөрүнөн бошотуу директордун буйругу менен ишке ашат. 

1.5. Күндүзгү бөлүмдө окуган студенттерге окуу акысынан жеңилдик берүү 

төмөндөгүдөй тартипте берилет: 

 
 

№ Жеңилдиктин түрү Жеңилдиктин 

пайызы 

 Социалдык жеңилдик (Социалдык компенсация катары)  

1. Тоголок жетим жана ата-энесинен кароосуз калган жаш курагы 21 

жашка чейинки студенттер 

100% 

2. Биринчи жана экинчи топтогу майып жана ден соолугу, мүмкүнчүлүгү 

чектелген бала (ДМЧА) (18 жашка чейинки) студенттер 

50% чейин 

3. КРнын территориясындагы согуштук-аскердик иштерге катышкан 

студенттер 

25% чейин 



4. Өзгөчө иретинде кечиктирилгис жардам керек студенттер: 

- Иш учурунда каза болгон колледждин кызматкерлеринин балдары 

(студент); 

- КРнын территориясында болгон окуяларда каза болгон, майып 

болгондордун (I жана II топтогу) балдары (студент); 

41 Ата-энесинин бири өтүп кеткен, экинчиси I жана II топтогу 

майыптардын балдары; 

25% чейин 

 Мотивациялык жеңилдик  

1. “Эң жакшы” деген бааларга окуп, республикалык, эл аралык 

предметтик олимпиадалардын жеңүүчүлөрү болгон студенттер 

25% чейин 

2. КАКты спорт жаатында даъазалаган спортсмендер 

• Азия, дүйнөлүк чемпионаттарда жана олимпиадада, дүйнөлүк 

универсиадаларда олимпиадалык оюндардын түрлөрү боюнча 

чемпион болушкан студенттер 

50 % га чейин 

3 КАКта 5 жылдан кем эмес иштеп жаткан кызматкерлердин ушул 

окуу жайда окуган балдары 

50 % га чейин 
Педагогикалык 

кеъештин чечими 
менен 

 

II. ЖЕҢИЛДИК АЛУУГA KEPEKTEЛҮҮЧҮ НЕГИЗГИ ДОКУМЕНТТЕР 
 

2.1.  Тоголок жетим жана ата-энесинен кароосуз калган жаш курагы 21 жашка 

чейинки студенттер: 

 директордун наамына жазылган арыз; 

 туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорттун көчүрмөсү; 

 ата-энесинин өлгөндүгү тууралуу күбөлүк, же аларды ата-энелик укуктан ажыраткан 

соттун чечими; 

 ата-энесинин никеси тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү (туулгандыгы тууралуу 

күбөлүк жок учурда); 

2.2.  Биринчи жана экинчи группадагы майып жана ДМЧА (18 жашка чейинки) 

студенттер: 

 директордун наамына жазылган арыз; 

 туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорттун көчүрмөсү; 

 эмгекке жарамсыз экендигин далилдеген МСЭКтин чечими; 

 пенсиялык күбөлүк 

2.3. КРнын территориясындагы согуштук-аскердик иштерге катышкан студенттер: 

 директордун наамына жазылган арыз; 

 туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорттун көчүрмөсү; 

 КРнын территориясындагы согуштук-аскердик иштерге 

катышкандыгы тууралуу документтер (тактама, күбөлүк ж.б.); 

 башка документтер (үй-бүлөсү тууралуу жана жашаган жеринен тактама ж.б.) 

2.4.  “Эн жакшы” деген бааларга окуган жана республикалык, эл аралык предметтик 

олимпиадалардын жеңүүчүлөрү болгон студенттер: 

 директордун наамына жазылган арыз; 

 туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорттун көчүрмөсү; 



 акыркы эки семестрдин жыйынтыгы боюнча зачеттук китепчесинин көчүрмөсү 

(директордун кол тамгасы, мөөрү менен); 

 жетишкендиктери боюнча диплом, сертификат ж.б. кагаздарынын көчүрмөсү 

2.5. Өзгөчө иретинде кечиктирилгис жардам керек студенттер: 

 Иш учурунда каза болгон колледжинин кызматкерлеринин балдары; 

 директордун наамына жазылган арыз; 

 туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорттун көчүрмөсү; 

 атасынын же энесинин өлгөндүгү тууралуу күбөлүк; 

 атасынын же энесинин иш учурунда каза болгондугун далилдеген тактама; 

 башка документтер (үй-бүлөсү тууралуу жана жашаган жеринен тактама ж.б.). 

 КРнын территориясында болгон окуяларда каза болгон, майып болгондордун 

 (I жана II топтогу) балдары; 

 директордун наамына жазылган арыз; 

 туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорттун көчүрмөсү; 

 атасынын же энесинин өлгөндүгү тууралуу күбөлүк; 

 атасынын же энесинин эмгекке жарамсыз экендигин (майыптыгы I-II топтогу) 

далилдеген ВТЭКтин (МСЭК) чечими; 

 башка документтер (үй-бүлөсү тууралуу жана жашаган жеринен тактама ж.б.). 

 Ата-энесинин бири өтүп кеткен, экинчиси I жана II топтогу майыптардын 

балдары; 

 директордун наамына жазылган арыз; 

 туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорттун көчүрмөсү; 

 атасынын же энесинин өлгөндүгү тууралуу күбөлүк; 

 атасынын же энесинин эмгекке жарамсыз экендигин (майыптыгы I-II топтогу) 

далилдеген ВТЭКтин (МСЭК) чечими; 

 башка документтер (үй-бүлөсү тууралуу жана жашаган жеринен тактама ж.б.). 

 КАКты спорт жаатында даңазалаган спортсмендер (КРнын спорт чеберлери, 

Азия жана Дүйнөлүк деңгээлдерде өткөрүлгөн олимпиадаларда, чемпионаттарда, 

универсиадаларда спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча чемпион болушкан 

студенттерге): 

 директордун наамына жазылган арыз; 

 паспорттун же туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү; 

 спорт боюнча байгелүү орунду алгандыгын далилдеген документтин көчүрмөсү 

(диплом, күбөлүк, орден жана медалдардын ж.б. документтердин көчүрмөсү). 

 

III. ЖЕҢИЛДИКТЕР БЕРҮҮНҮН ТАРТИБИ 

 
3.1. Студенттерге окуу төлөмдөрүнөн жеңилдик берүү бир окуу жылына эки этап менен 

берилет, б.а. окуу жылдын I жарым жылдыгында 15-ноябрга чейин жана II жарым 

жылдыгында 15-апрелге чейин жүргүзүлөт. Ушул жободогу көрсөтүлгөн жеңилдиктер 

берүү боюнча комиссия караганга чейин бир жылдын ичинде болгон жетишкендиктер же 

ушул жободо белгиленген тартиптин негизинде берилет; 

3.2.  Окуу төлөмдөрүнөн бошотуу окуу жайдын уставына ылайык финансылык 

мүмкүнчүлүктөрүн ошондой эле студенттин, ата-энесинин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) 

материалдык абалын эске алуу менен жүргүзүлөт. Жобого ылайык болбогон 

студенттердин арыздары канааттандырылбайт; 



3.3.  Жеңилдик алууну каалаган студенттердин арызын кароо үчүн окуу жайдын директору 

окуу иштери боюнча директордун орун басары, мамлекеттик тил боюнча директордун 

орун басары, бёлщмдёрдщн башчылары, башкы эсепчи, кесиптик уюмдун өкүлү, 

студенттик-жаштар уюмунун өкүлүнөн турган курамда атайын комиссия түзөт; 

3.4.  Жеңилдик алууну каалаган студенттер жобого ылайык топтогон документтерин толуктап 

аны менен бирге директордун наамына жазылган арызы менен тайпа кураторуна жана 

бёлщм башчыга кайрылат; 

3.5.  Жеңилдик алуучу студенттердин документтеринин туура жана тактыгы үчүн бёлщм 

башчылар жооптуу болушат. Бёлщм башчысы документтердин толукталгандыгын кабыл 

алгандан кийин бёлщмдё жыйын өткөрүп, протоколдун көчүрмөсүн, студенттердин 

документтерин жеңилдик берүү боюнча комиссияга сунуштайт; 

3.6.  Студенттерге жеңилдик берүү комиссиясынын мүчөлөрү комиссиянын жыйынында, 

жеңилдик алуучу студенттердин документтерин толук карап чыгып ой- пикирлерин, 

сунуштарын беришет. Жыйындын чечими протоколдоштурулуп жазылат. Протоколдо 

жеңилдик алган студенттер категориясы боюнча бөлүнүп тизмектелип, пайыздары 

көрсөтүлүп жазылат; 

3.7.  Жеңилдик боюнча комиссиянын жыйынынын чечими жеңилдик алган студенттердин 

документтери менен бирге КАКтын педагогикалык кеңешине кароого коюлат 

(мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары даярдап, педагогикалык кеңешке 

кароого алып чыгат); 

3.8.  Окуу төлөмдөрүнөн бошотуу педагогикалык кеңештин чечиминин негизинде, 

директордун буйругу менен ишке ашарылат. 

 
IV. Жобо кабыл алынган кщндён тартып кщчщнё кирет. Ёзгёртщщ жана толуктоолор 

педагогикалык кеъештин чечими менен ишке ашырылат. 

 

 

 
Жобону тщзщщчщлёр: Сатымкулова Ф.А 

Эргешова О.К. 

Каримов Д. 


