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1. Киришүү  
 

Булан институтунун бул баяндамасында Кыргыз Республикасындагы мектеп 

мугалимдеринин социалдык абалын, эмгек акысын жана коомдогу статусун 

талдоого алынат. Баяндамада ириде мугалимдердин айлыгы жана анын соңку 

жылдары канчалык көбөйгөнү жана эмгек маяна кантип эсептелинери, мыйзам 

боюнча мугалимдерге кандай социалдык колдоо жана жеңилдиктер каралган, алар 

иш жүзүндө аткарылып жатабы, мугалимдерди турак-жай менен камсыздоо жана 

ден соолугун чыңдоо өңдүү социалдык кепилдиктер аткарылып атабы деген 

суроолорго жооп издейбиз. Андан сырткары улгайган мугалимдер эмне үчүн 

пенсиядан кийин да мектепте калууга мажбур жана жаш мугалимдерди мектепте 

иштетиш үчүн мамлекеттик чаралардын жетишсиздигин анализ кылабыз.   

 

Кыргызстанда ушул тапта 2236 жалпы билим берүү мекемеси бар жана аларда 79 

миң 963 мугалим эмгектенет1. 2001-жылы Кыргыз Республикасынын "Мугалимдин 

статусу жөнүндө" мыйзамы кабыл алынган. Бул мыйзам мугалимдердин 

ишмердиги менен байланышкан мамилелерди жөнгө салуу үчүн укуктук негиз 

түзөт жана алардын абалын социалдык жактан коргой турган нормаларды камтыйт.  

 

Президент Сооронбай Жээнбеков 2017-жылы өкмөттү жетектеп турган кезде 

мугалимдердин педагогикалык кеңешмесине катышып, Кыргызстан билим берүү 

системасына эң көп каражат бөлгөн дүйнөдөгү алдыңкы 11 мамлекеттин катарына 

кирерин жана 1991-жылдан бери биринчи жолу мугалимдин айлыгы өлкө боюнча 

орточо маянага теңелгенин белгилеген. 

 

Кыргыз Республикасынын билим берүү системасына мамлекеттик бюджеттен жыл 

сайын 28 миллиард сом, башкача айтканда, мамлекеттик бюджеттин чейрек 

бөлүгү- жалпы  мамлекеттик чыгымдардын 23% жумшалат2.  Мектеп 

мугалимдеринин айлыгын кыргыз өкмөтү 2011-жылы көтөрүп, кайра 2015-жылы 

дагы бир ирет жогорулаткан. Кыргыз Республикасынын мурдагы президенти 

Алмазбек Атамбаев мектеп мугалимдеринин айлыгы соңку жылдары төрт эсе 

көбөйдү деп билдирген3.   

 

Булан институтунун бул баяндамасы мектеп мугалимдеринин айлыгы 2011-жылдан 

бери канчалык жогорулады, дегеле мугалимдердин маянасы кандай эсептелинет, 

кандай кошумча төлөмдөр бар, эмне үчүн республикалык бюджеттен эмгек акы 

фондуна бөлүнгөн каражат 3,7 эсеге өссө да, мугалимдер колуна ошончолук 

көбөйгөн айлык албай атканынын себептерин анализдейт. Ошондой эле 

мыйзамдарда мугалимдер үчүн кандай социалдык камкордук жана жеңилдиктер 

каралганын жана алар эмне себептен жүзөгө ашпай келе жатканына токтолобуз. 

                                                           
1Билим берүү жана илим министрлигинин Булан институтуна берген расмий маалыматы, 15-апрель, 2018-жыл. 
2 Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков 2017-жылы август айында мугалимдердин 

педогогикалык кеңешмесине  өкмөт башчы катары сүйлөп жатып билдирген. 
32017-жылы 12-июлда өлкөнүн социалдык-экономикалык, руханий жана интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүгө 

cалым кошкондорго мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып жатып сүйлөгөн сөзү: https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan-

education-salary-school-teachers/28614571.html 
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Мектеп мугалимдеринин айлыгы соңку жети жыл ичинде эки жолу жогорулаган. 

Бирок мугалимдердин айлыгы дале аз жана күнүмдүк жашоого жетпейт. Ошондой 

эле айлык саноонун эрежеси өзгөргөнү үчүн айрым мугалимдер дале болсо өз 

маянасы кантип саналаарын, дептер текшерүүгө, сабакка даярданууга, сабактан 

тышкаркы иштерге жана стажга канча сом кошуларын, сабак өткөн сааттарынын 

акысы кантип эсептелип жатканын толук түшүнүшө элек. 

 

Баяндаманы даярдоого төрт айга чукул убакыт кетти. Булан институту 

республикабыздын ар бир дубанындагы мектеп мугалимдери менен маектешип, 

баарына социалдык абалы жана эмгек акысы тууралуу суроо узатты. Кабинеттик 

изилдөө учурунда мыйзамдык нормаларды жана токтомдорду анализдеп чыктык. 

Андан сырткары Билим берүү жана илим министрлигинен, Финансы 

министрлигинен, облустук жана райондук билим берүү башкармалыктарынан 

суроолорубузга расмий жоопторду алдык. Мектеп мугалимдеринин жана облустук, 

райондук билим берүү башкармалыктарынын берген маалыматтары менен Булан 

институтунун сайтынан кенен таанышууга болот4. Баяндаманы даярдоого 

институттун төрт кызматкери, он эки журналист жана үч эксперт-консультант 

катышты.  

 

Булан институту (толук аталышы- Тынчтык Инновациялары боюнча Булан 

институту) – Борбор Азия программасы жана Кыргызстанга багытталган 

программалары бар бейөкмөт уюм. Кыргызстанда светтик жана диний билим берүү 

системасын реформалоо боюнча атайын долбоорлорду ишке ашырат жана 

кырдаалды терең анализдеген баяндамаларды жарыялайт. Буга чейин институт 

Кыргызстандын билим берүү тармагындагы бир катар көйгөйлөргө арналган 

баяндамаларды жарыялаган. “Кыргызстанда мектептердин курулушу жана 

коопсуздугу: балдар жана авариялык мектептер” деген аталыштагы баяндамабыз 

былтыр сентябрь айында жарык көргөн5. Андан кийин мектептердин бюджеттен 

жана бюджеттен сырткаркы каржыланышы тууралуу баяндамада республикалык 

жана жергиликтүү бюджеттен мектептер кандай тартипте каржыланууда, кандай 

беренелер боюнча мамлекет акча берет, бюджеттен сырткары каржылоонун кандай 

булактары бар, мектептердин кайсы муктаждыктарына акча тартыш, ата-энелерден 

акча чогултуулар мыйзамдуубу деген суроолордуанализдеп чыкканбыз6. Ал эми 

бул баяндама мектеп темасына арналган үчүнчү аналитикалык документ болуп 

саналат. 

 

2. Кыскача мазмуну 
 

Кыргызстанда учурда 2236 жалпы билим берүү мекемеси бар жана аларда 79 миң 

963 мугалим эмгектенет. Билим берүү жана илим министрлигинин Булан 

институтуна билдиргенине караганда, беш жыл мурдагыга караганда мугалим 

тартыштыгы кыскарды. “2011-2012- жылдары республика мектептеринде 3800 

мугалим жетишпесе, быйылкы окуу жылда 478 гана мугалим жетишсиз. Бул беш 

жыл мурдагыга караганда кыйла аз. Мындан тышкары, мектептерде жаш 
                                                           
4 http://bulaninstitute.org/ru/glavnaya/ 
5http://bulaninstitute.org/wp-content/uploads/2017/06/Report-about-schools-1.pdf 
6http://bulaninstitute.org/wp-content/uploads/2017/11/Report-School-Budget-in-Russian.pdf 

http://bulaninstitute.org/wp-content/uploads/2017/06/Report-about-schools-1.pdf
http://bulaninstitute.org/wp-content/uploads/2017/11/Report-School-Budget-in-Russian.pdf
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адистердин көбөйгөнү байкалууда. Кадр тартыштыгын чечүүдө биринчи кезекте, 

буга 2011-2015- жылдардагы айлык акынын реформасы таасир этти” деп билдирди 

Муктарбек Баймурзаев7. 

 

Мугалимдердин мектепке кайтышына 2011-жылдан бери эмгек акыны 

педагогикалык саат8 менен эсептөө системасынын киргизилиши, жумушка 

минималдуу жүктөм катары 6-8 саат менен да орношууга уруксат берилгени себеп 

болду. Айылдарда жашаган жаш балалуу келиндер жана жаш мугалимдер аз саат 

менен болсо да мектепке орношуп иштеп жатышат. Кыргыз өкмөтүнүн 2011-2015-

жылдарыайлыктыжогорулатканы да кайсы бир деңгээлде мугалим 

тартыштыгынын жоюлушуна себеп болду, себеби айрым мугалимдер айлык 

чындап эле жогорулады деген үмүт менен жумушка орношкон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сүрөттө: Ош шаарындагы “Жетиген” мектеп-лицейинин директору Кыялбек Акматов 

 

Жалпы орто билим берүүчү мекемелерде сабак өткөн ар бир жетинчи мугалим - 

пенсияга эчак чыккан улгайган мугалим. Пенсия өлчөмүнүн төмөндүгүнө 

байланыштуу алар мектептен кете албай иштеп жатышат. “Биз бийик тоолуу 

аймакта жашагандыктан, пенсияга 45 жаштан эле кетебиз. Мен эки жыл мурда 

чыккам. 20 жыл бою мектепте иштесем да, 2400 сом пенсия алат экем. 45 жашта 

эле сени “2400 сом менен пенсияга кет” деп кубалаганды сыйлабастык деп 

түшүнөм. Мага окшоп убагы келсе да кетпей иштеп жаткандар арбын. Анын эки 

себеби бар. Биринчиден, пенсиянын өлчөмү өтө аз. 2400 сом менен кантип 

жашайбыз? Экинчиден, менин тажрыйбам мектепке керек деп ойлойм. Жалаң жаш 

мугалимдер гана калса, мектепте билим сапаты төмөндөшү мүмкүн” дейт Ак-Талаа 

                                                           
7Билим берүү жана илим министрлигинин Бюджеттик саясат, финансылык анализдин жана инвестициялар 

башкармалыгынын башчысы 
8 Педагогикалык саат дегенде мугалимдин бир жумада өткөн сааттарын (сабактарынын) түшүнүү керек. 
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районунун Кош-Дөбө айылындагы Эргеш Мейманов атындагы мектептин 

мугалими Эркингүл Чылабаева9. 

 

Учурда республика боюнча 12 жогорку окуу жай жана төрт атайын орто окуу жай 

педагогдорду даярдайт. Кыргыз өкмөтүнүн 2015-жылы чыккан №80 токтомунун 

негизинде Билим берүү министрлиги окууну жаңы аяктаган жаш мугалимдерди 

региондорго мамлекеттик бөлүштүрүү аркылуу жиберет. Мисалы,  2017-2018-окуу 

жылына мамлекеттик бөлүштүрүүнүн жыйынтыгы боюнча 1848 жаш мугалим 

мектептерге иштөө үчүн жиберилген10. Бирок жаш мугалимдердин көбү ишке 

киргени менен 4-5 миң сом айлыкка жашай албай, экинчи-үчүнчү чейректе 

жумушту таштап кеткен учурлар арбын. 2004-жылы жаш мугалимдерди колдоо 

максатында башталган“Жаш мугалимдер депозити” программасы2010-жылы 

бюджетте каражат тартыштыгынан улам токтотулган. Учурда жаш мугалимдерди 

мектепте кармап калыш үчүн мамлекет тараптан эч кандай социалдык кепилдиктер 

жок. 

 

"Мугалимдин статусу жөнүндө" мыйзам 2001-жылы кабыл алынган. Дал ушул 

мыйзам мугалимдердин ишмердигине жана социалдык абалына, коомдогу 

статусуна байланышкан мамилелерди жөнгө сала турган укуктук негизди түзөт. 

Аталган мыйзамда турак жайы жок мугалимдерге жер үлүшүн бөлүп берүү, ар бир 

мугалимдин ден соолугун жыл сайын бекер текшерүүдөн өткөрүү, үй курууга 

үстөксүз ссуда берүү, жергиликтүү бийлик тарабынан айлыгына кошумча акча 

кошуу өңдүү кепилдиктер каралган, бирок иш жүзүндө мугалимдер мындай 

социалдык камкордукту учурда албайт. Учурдагы социалдык камкордук жалгыз 

гана 200 сом менен чектелүүдө, бул акча айлыгы 5 миң сомдон ашпаган 

мугалимдерге электр кубаты үчүн жардам катары берилет. 

 

Кыргыз өкмөтү 2011-жылдан бери мектеп мугалимдеринин айлыгын эки 

жолу жогорулатты:  

 

 2011-жылдын 19-январындаКР өкмөтү билим берүү боюнча «Айрым 

категорияларына эмгек акы төлөөнүн жаңы шарттарын киргизүү жөнүндө» 

№18 токтомун кабыл алган.  

 

 2015-жылдын 9-июлунда жана 11-сентябрында КР өкмөтү «Кыргыз 

Республикасынын өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана 

толуктоолорду киргизүү жөнүндө» №473 жана №628 токтомдорду кабыл 

алган.  

 

Оболу, 2011-жылы 18-январда чыккан токтомдо мугалимдердин айлыгын 

эсептөөнүн механизми өзгөртүлгөн. Бирдиктүү тарификациялык торчо, б.а. 18 

сааттык ставка менен иштөө жоюлуп, кыргыз өкмөтү мугалимдердин айлыгын 

педагогикалык саатка б.а. ар бир мугалимдин өткөн сабактарынын сааттык 

жүктөмүнө жараша эсептөө системасын киргизген. 2011-жылы ушул жаңы система 

боюнча мугалимдердин ар бир саатына орто профессионалдык билими бар болсо 
                                                           
9Эркингүл Чылабаеванын Булан институтуна берген маеги, 24-март, 2018-жыл 
10 Билим берүү жана илим министрлигинин Булан институтуна берген расмий маалыматы. 
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40 сомдон, бакалавр диплому барларга 45 сомдон жана магистратураны 

аяктагандарга 50 сомдон төлөнө баштаган.  

 

2015-жылы май айында кыргыз өкмөтү №437 токтомдун негизинде мектеп 

мугалимдеринин айлыгын дагы бир ирет көтөрдү. Тагыраак айтканда, орто 

профессионалдык билими бар мугалимдерге саатына 60 сом, бакалавр диплому 

барларга саатына 67,5 сом, магистр диплому бар мугалимдерге саатына 75 сом, ал 

эми башталгыч класстарга сабак берген мугалимдерге саатына 81 сомдон төлөнөт. 

Учурда мугалимдер так ушул эсеп менен эмгек акысын алып жатышат. Ошондо 

айлыгынын негизги бөлүгү өткөн сабактарынын саатына жараша болот. Андан 

сырткары стажына, сабакка даярданууга, класс жетекчиликке, дептер текшерүүгө 

ж.б. кошумча төлөмдөр кошулат. 

 

Финансы министрлигинин Булан институтуна билдиргенине караганда, 

республикалык бюджеттин мугалимдердин эмгек акы фондуна чыгымдалган 

каражаты 2017-жылы 14441,6 млн. сомду түзгөн11. Финансы министринин орун 

басары Улукбек Кармышаковдун айтымында, бул сумма беш жыл мурдагыга 

салыштырмалуу 3,7 эсеге көп. Бирок эмне үчүн республикалык бюджеттен 

мугалимдердин эмгек акы фондуна 3,7 эсе көп каражат жумшалып жатса, иш 

жүзүндө мугалимдер колуна ошончо айлык алган жок?  

 

Булан институтуна маек берген көпчүлүк мугалимдер айлык жогорулап, бирок 

кайра эки ай ичинде кескин азайып калганын, айлыктын өлчөмүндө анча өзгөрүү 

жоктугун баса белгилешти. Биринчиден, айлыкты мугалимдин өткөн сааты боюнча 

эсептөө концепциясы киргизилгенден кийин мугалимдер мурдагыдай толук ставка 

менен иштебей калды жана ошол эле сабактардын жүктөмү көбүрөөк мугалимге 

таратылды. Экинчиден, 2011-жылы мугалимдердин категориясы жоюлуп, жогорку, 

биринчи жана экинчи категорияга кошулуп келген акча кыркылды. Үчүнчүдөн, 

өкмөт майрам күндөргө туш келген сабактардын сааттарын кыркып салууда. 

Ошентип, көпчүлүк мугалимдер айлыктары мурдагы эле калыбына келип 

калганын, эч кандай жогорулоону сезбегенин айтышты. Бирок, ошол эле учурда 

айрым мугалимдер  2011-жылдан бери айлыктарына болжол менен үч-төрт миң 

сомдой кошулганын билдиришти. 

 

Учурда кайсы мугалим салыштырмалуу көбүрөөк айлык алат? Биринчиден, бийик 

тоолуу аймактын коэффициенти айлыгына кошулган мугалимдер. Деңиз 

деңгээлинин бийиктигине жараша тоолуу райондорго кыргыз өкмөтүнүн 1997-

жылдын 25-июнундагы № 377 “Кыргыз Республикасынын тоолуу жана алыскы 

аймактарында жашаган жана иштеген жарандарды мамлекет тарабынан колдоо 

жөнүндө” токтомунда каралган коэффициенттерге жараша айлыктарына акча 

кошулат. Мисалы Жумгал районундагы мугалимдердин айлыгына тоолуу райондо 

жашаганы үчүн айлыгына 50% кошулат. Айрым тоолуу райондордогу 

мугалимдердин айлыгына 20%, 45% кошулат. Ошондуктан тоолуу аймакта 

жашаган мугалимдер бийик тоолуу коэффициенттин эсебинен 5-7 миң сомго 

                                                           
11Финансы министринин орун басары Улукбек Кармышаковдун Булан институтуна берген маалыматынан. 
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көбүрөөк айлык алышат12. Мисалы, Кадамжай районунда мектеп мугалимдеринин 

орточо айлыгы эгер тоолуу райондо жашаса -10200 сом, ал эми тоолуу эмес 

райондо иштеген мугалимдердики 7 миң сомдун тегерегинде13.   

 

Андан кийин мугалимдердин айлыгы тажрыйбасына жараша көбүрөөк болот. Жаш 

мугалимдер же эмгек стажысы беш жылга жете электердин айлыгы аз. Ал эми 

эмгек стажысы беш жылдан ашкандарга 10%, 10 жылдан ашкандарга 20%, 15 

жылдан ашкандардын баарына 30% кошулат. Айыл жергесинде жашаган 

мугалимдерге миң сом14 кошулат. Сабакка даярданууга төлөнгөн алты саат (1400 

сом тегерегинде), жана эң башкысы бийик тоолуу коэффициенти өңдүү кошумча 

төлөмдөр бар. Ал эми стажысы беш жылга жетпеген, бийик тоолуу райондордун 

тизмесине кирбеген аймакта иштеген жаш мугалимдин айлыгы 5-6 миң сом, бирок 

акчанын 20%соцфонд менен салыктарга кармалгандан кийин колуна 4-5 миң сом 

гана тиет.Сааты азыраак жаш мугалимдер учурда 2-3 миң сом гана айлык алышат.  

 

Булан институтунун изилдөөсү 2011-жылы киргизилген мугалимдердин эмгек 

акысын эсептөөнүн жаңы ыкмасы жакшы натыйжа бербей жатканын көрсөттү. 

Мектептердеги кадр тартыштыгын кыскартканы менен аз өлчөмдөгү саат менен 

мугалимдерди жумушка алуу башка мугалимдердин айлыгынын кыскарышына 

алып келди. Республикалык бюджеттен мугалимдердин эмгек акы фондуна 

чыгымдалган каражаты 2017-жылы 14441,6 млн. сомду түзүп, Финансы 

министрлиги ишендиргендей бул сумма беш жыл мурдагыга салыштырмалуу 3,7 

эсеге көп болгону менен, мугалимдердин колуна 3,7 эсе айлык тийген жок.  

 

Айлыкты педагогикалык саат менен саноо ыкмасы айылдарда кичинекей балдары 

менен үйдө отурган келиндердин жана окууну сырттан окуп бүтүп алган 

педагогикалык билими тайкы, тажрыйбасыз мугалимдердин 6-8 сааттан сабак 

алып, мектепке орношуусуна шарт түздү. Бул жаңы ыкма менен мугалимдердин 

жалпы эмгек акы фонду көбүрөөк мугалимге чачырап төлөнүп, бир адамдын нанын 

бир нече адамга бөлүп берди. 

 

Дал ушул маселени чечүү үчүн Билим берүү жана илим министрлиги жыл 

башында эле атайын буйрук менен педагогикалык сааттардын босого жүктөмүн 

бекиткен. Бул буйрук азырынча күчүнө кире элек жана көпчүлүк мугалимдердин 

бул тууралуу кабары жок. Билим берүү жана илим министри Гүлмира 

Кудайбердиеванын үстүбүздөгү жылы 5-январда чыгарган бул буйругу көптөгөн 

мугалимдерди кайрадан жумушсуз калтырганы турат. Мугалимдердин жумалык 

саат жүктөмү тууралуу буйрук 2018-жылы сентябрда күчүнө кирет жана аз сааттар 

                                                           
12 Кочкор районунун Семиз-Бел айылынын мугалимдери бийик тоолуу коэффициентин алып салганы үчүн 

Кочкор райондук  билим берүү башкармалыгын сотко беришти. Себеби, бийик тоолуу коэффициенти 

алынып салынгандан кийин айлык кескин азайып, мугалимдер арасында нааразылыкты күчөттү. Учурда 

мугалимдердин арызы Нарын район аралык сотунда каралууда. “Бул чечим мыйзамсыз кабыл алынган. 

Эгерде айлыктарына бийик тоолуу коэффициенти кайтарылбаса, мектептеги 27 мугалим жумушту таштап 

кеткени турушат” деп билдирди Булан институтуна мугалимдердин адвокаты Такен Молдокулов. 
13 Кадамжай районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Жеңишбек Гайбуллаевдин Булан институтуна 

берген маалыматы. 
14 Бул кошумча төлөм саатына 50 сомдон эсептелет. Учурда толук ставка 20 саат  болгондуктан 1000 сом 

деп жаздык. Бирок сааты азыраак болсо, ошого жараша кошулат. 
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менен иштеген мугалимдердин иштен бошотулушуна алып келет. Бул буйрук 2018-

жылы жаңы окуу жылы башталарда мугалимдер арасында нааразылык жаратышы 

толук ыктымал. 

 

 

3. Мектеп мугалимдеринин эмгек акысындагы соңку 

жылдардагы өзгөрүүлөр 
 

Финансы министрлиги республикалык бюджеттин мугалимдердин эмгек акы 

фондуна чыгымдаган каражаты 2013-жылдан 2017-жылга чейин 3,7 эсеге өсүп, 

учурда  14441,6 млн. сомду түзөт деп билдирүүдө. “ Мурда мугалимдердин айлыгы 

бирдиктүү тарифтик торчо менен эсептелген, мисалы 2010-жылы бюджеттен 

мугалимдердин айлыгына 3327,9 миллион сом чыгымдалган”15. Демек, Финансы 

министрлиги бул сумма 3,7 эсеге көбөйдү деп ишендирип жатат. Бирок, ошондой 

көбөйгөн акча мугалимдин колуна эмне үчүн тийген жок деген суроо туулат. 

Мисалы, мурда 5 миң сом айлык алган мугалим эмне үчүн 3,7 эсе көп, б.а. колуна 

19 миң сом айлык алган жок? Эмесе, ушул суроого жооп издейли. 

 

2013-2017-жылдарда мугалимдердин эмгек акысына республикалык 

бюджеттен канча каражат коротулган? (Финансы министрлигинин 

маалыматы боюнча16) 

 

 

 2013  2014  2015 2016  2017  

Мугалимдердин 

маянасы 

 

3282,2 8265,6 

 

9574,4 

 

12064,3 

 

12324,6 

Соцфондго төлөмдөр 564,9 1422,3 1627,5 

 

2042,3 

 

2117,0 

Бардыгы 3847,1 9687,9 11201,9 14106,6 14441,6 

Республикалык 

бюджеттин канча 

пайызын түзөт?  

4,2 9,0 9,3 9,6 10,3 

Республикалык 

бюджеттин 

мугалимдердин эмгек 

акысы үчүн 

чыгымдары сом менен 

92116,1 107400,1 120427,2 146871,7 140656,5 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Финансы министринин орун басары Улукбек Карымшаковдун Булан институтуна берген маегинен, 20-

март 2018. 
16Финансы министрлигинин Булан институтуна берген ырасмий маалыматы. 
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Мугалимдердин айлыгы 2011-жылга чейин жана айлык жогорулагандан 

кийин (Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы боюнча17): 

 

 

Жогоруда Финансы министрлиги берген таблицадагы сандарга ишенсек, 

мугалимдердин маянасына республикалык бюджеттен кеткен каражат чындап 3,7 

эсеге өскөнү көрүнүп турат. Ал эми Билим берүү жана илим министрлиги берген 

таблицаны карасак, 5-11- класстарга сабак берген мугалимдердин айлыгы 50%, 

башталгыч класстарга сабак бергендердики 80% жогорулаган. Бирок Билим берүү 

жана илим министрлиги дагы“2011-жылдан берки айлык реформасы 

мугалимдердин маянасын 3,5 миң сомдон  13,8 миң сомго чейин көбөйттү, башкача 

айтканда төрт эсеге жакын” деп билдирди18.  

 

Ошентип, Финансы министрлиги да, Билим берүү жана илим министрлиги да 

мугалимдердин айлыгы төрт эсеге жакын көбөйдү деген позицияда. Бирок, ар 

кайсы дубандагы мугалимдер мындай тыянак менен макул эмес. Булан институту 

республиканын ар кайсы аймагында иштеген мугалимдерге алып аткан маянасы 

тууралуу суроо узаттык, бирок бул баяндамага бардыгын батырууга мүмкүн 

болбогондуктан ой-пикир жана сунуштары камтылбай калган мугалимдерден 

кечирим сурайбыз.  

 

Тогуз-Торо районундагы Казарман айылындагы  № 2 орто мектептин тарых 

мугалими Шайлообүбү Чоконбаева учурда 8 миң сом айлык алат. Башталгыч 

класстардын айлыгы  көбүрөөк экенин, 18 миң сомго чейин алышарын, эң аз алды 

деген мугалимдин колуна 3-4 миң сом тиерин айтты. “Мен ушу орточо айлыкты 

алып атам, айлыгым 7-8 миң сом. Министр Гүлмира Кудайбердиева 

мугалимдердин орточо айлыгы 13 миң сом деп айтканын интернеттен окудум. 

Менин 41 жылдык тажрыйбам бар, 11 саат менен иштеп, болгону 8 миң сом алам. 

Орточо айлыгыбыз 13 миң сом болсо кана эми?! Министрдин айтканын угуп таң 

калдык.  Маянаны төрт эсе жогорулаттык деп мактанышат. Мага ашып кетсе 600-

700 сомдой эле кошулду окшойт. Төрт эсе көбөйтсө айлыгыбыз 20 миңден ашып 

кетмек да. Алыскы,  бийик тоолуу район болгондуктан бизге 50% коэффициент да 

                                                           
17Билим берүү жана илим министрлигинин Булан институтуна берген ырасмий маалыматы. 
18Билим берүү жана илим министрлигинин Булан институтуна берген расмий маалыматы 

  

Айлык 

көтөрүлгөнгө 

чейин/2011-

жылга чейин 

Айлык 

көтөрүлгөндөн 

кийин 

% 

Орточо айлык акы көлөмү 7 342 11 049 50,5 

Мектептеги орто жогорку класстын 

мугалимдери 9 075 13 613 50,0 

Башталгыч класстын мугалимдери  7 680 13 824 80,0 

АУП 6 724 8 068 20,0 

ТОП и МОП 4 746 5 695 20,0 
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кошулат. Ошондо да  айлыгым 10 миң сомго жетпейт. 8000 сомду колума алаарым 

менен карызга таратып берип отуруп калам. Кийинки айлыкты күтөбүз, ага чейин 

кайра эле карыз болобуз”19. 

 

Жалал-Абад облусундагы Базар-Коргон райондук билим берүү бөлүмүнүн 

башчысы Тынычбек Усеновдун Булан институтуна берген маалыматы боюнча, 

аталган райондо учурда бир ставка (20 саат менен) менен иштеген мугалимдердин 

орточо айлыгы – 11 миң 249 сом20, айлыктар 2011-жылдан бери болжол менен 

3000-3500 сомго көбөйгөн. “Албетте, беш жыл мурдагыга караганда өзгөрүү бар. 

Жалпы эсептеп көрсөк, жогорку билимдүү мугалимдин айлыгы салыштырмалуу 

3563 сомго, орто билимдүү педагогдуку 3056 сомго көбөйдү”21. 

 

Ноокен районундагы Шайдан айыл округундагы Тоскоол айылынын  мектебинде 

мугалимдердин орточо айлыгы  7- 8 миң сом. «Эң жогорку айлык орус тилчи 

мугалимдики. Орус тилчи мугалим жумасына 26 саат сабак өтөт жана айлыгы 12- 

13 миң сомдун тегерегинде. Биздин мектеп алыскы райондо жайгашкандыктан 15 

пайыздык кошумча төлөм кошулат айлыкка. Бирок жаш мугалимдер сааты аз жана 

стажы жок болгондуктан төрт миң сомдой алышат” дейт мектептин директору 

Бурулкан Умаралиева22. 

 

Жумгал районунун Кызарт айылындагы Айып Идинов атындагы мектептин 

директору Кубанычбек Кыдыралиевдин айтымында, учурда эң көп айлык -17-18 

миң сом, бул тоолуу аймак катары 50% кошулгандан кийинки сумма. “Биздин 

мугалимдерге  бийик тоолуу деп 50% кошулат, себеби айыл деңиз деңгээлинен 

2300 метр бийиктикте жайгашкан. Бизде эң көп маяна алган мугалимдер саналуу 

эле,  тажрыйбасы бай агартуучулар 20 саат менен иштеп, 17-18 миң сом алат. 

Калган мугалимдердин айлыгы 10 миң сомдун тегерегинде”23. 

 

Баткен облустук усулдук борборунун жетекчиси Мээриниса Айжигитова маяна 

2011-жылдан бери кандай жогорулаганын айтып берди. “Айлык акы соңку жети 

жылда жогорулап  калды. Мисалы, 20 саат менен иштеген башталгыч класстын 

мугалими беш жыл мурда 10 миң сомдун тегерегинде алса, учурда 13 миң сомдой 

айлык алат. Облуста мугалимдердин эң жогорку айлыгы 30 миң сомдун 

тегерегинде. Мисалы, 40 саат менен иштесе, педагогикалык стажы 30 жылдан 

ашык болсо, акчасы да ошого жараша. Эң аз 3000 сом айлыкты сааты аз жаш 

мугалимдер алат”24. 

 

Ош шаарындагы “Жетиген” мектеп-лицейинин директору Кыялбек Акматовдун 

айтымында, бул лицейде иштеген мугалимдердин эң жогорку айлыгы - 12 миң 

сом.“Булар башталгыч класска сабак беришет. Ал албетте, айдан айга жетпейт. 

                                                           
19Шайлообүбү Чоконбаеванын Булан институтуна берген маеги, 29-апрель 2018. 
20 Бирдиктүү тарифтик торчо жоюла электе бир ставка жумасына 18 саат болчу. Учурда 20 сааттан өйдө да 

саат алса болот, минималдуу 8-9 саат менен да иштегенге уруксат. Бир ставка, жарым ставка деген 

түшүнүктөр жоюлган. 
21Тынычбек Усеновдун Булан институтуна берген маеги, 25-апрель 2018. 
22 Бурулкан Умаралиеванын Булан институтуна берген маеги, 28-апрель 2018. 
23Кубаныч Кыдыралиевдин Булан институтуна берген маеги, 24-апрель 2018. 
24Мээриниса Айжигитованын Булан институтуна берген маеги, 25-март, 2018. 
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Колуна акча тиери менен эле карызга таратып, кийинки айлыкты күтүп 

жашагандарын байкап жүрөм. Эмгек акы күнүмдүк тамак-аштан, анча-мынча 

чыгымдардан ашпайт. Мектепте мугалимдердин эмгек акысы 2011-жылдан 

мурдагы менен салыштырсак, төрт миң сомдой кошулду мурда 8000 сом алса, азыр 

12миң сом алышат. Бул деле жашоого кенен жетпейт”25. 

 

Нарын областынын усулдук билим берүү борборунун директору Касымбек 

Мамытовдун айтымында, бул дубанда тоолуу аймак коэффиценти кошулгандан 

кийин мугалимдер 16-17 миңге чейин алып атышат. “Бирок ал коэффициент 

бардык эле районго кошулбайт да. Негизи Нарын облусу бийик тоолуу аймак. 

Шарты катаал 6-7 ай кыш болот бардык жагында. Ошондуктан бардык эле жеринде 

тоолуу деген коэффициент кошулса жакшы болмок жалпы баарына эле. Учурда 

мугалимдердин айлыгы дале аздык кылууда, дагы эки эсе көбөйтүлсө жакшы 

болмок”26. 

 

Ош облусунун Ноокат районунда мугалимдердин орточо айлыгы 7700 сомду түзөт. 

Бул тууралуу Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнүн борборлоштурулган 

бухгалтериясынын экономисти Айганыш Айдарова билдирди. “Ноокат району 

боюнча орточо айлык -7700 сом. 1500 сомдон алган жаш мугалимдер да бар. 

Алардын сааты аз. Тоолуу райондогу мугалимдер 14-17 миң сомго чейин алат. 

Себеби, тоолуу райондун коэффициенти кошулат. Гимназия, лицейде эмгектенген 

мугалимдер 12-14 миңдин айланасында алат. Себеби, гимназия жана лицейге 15% 

кошулат27”. 

 

3.1.Мугалимдердин маянасын эсептөөнүн жаңы концепциясы 
 

Кыргыз өкмөтү 2011-жылы 19-январда №18 «Билим берүү системасынын айрым 

кызматкерлеринин эмгек акысын төлөөнүн жаңы шарттары жөнүндө” деп аталган 

токтом кабыл алган28. Ага ылайык 2011-жылдын 1-майынан тарта мугалимдерге 

эмгек акы төлөөнүн жаңы шарттарын кабыл алып, маянаны эсептөө концепциясы 

өзгөртүлдү. Мектеп мугалимдеринин айлыгы 2011-жылга чейин бирдиктүү 

тарифтик торчо (ЕТС-единая тарифная сетка) менен эсептелинип келген. Анда 

мугалимдер 18 саат толук ставка менен иштеп, ошону менен айлык алышчу.  

 

Бирдиктүү тарифтик торчо жоюлгандан кийин 2011-жылы 1-майдан баштап 

мугалимдердин айлыгы педагогикалык сааты, б.а. өткөн сабактарынын саатына 

жараша эсептеле баштаган. Орто билимдүү мугалимге саатына 40 сом, бакалавр 

диплому бар мугалимдерге саатына 45 сом, ал эми магистр диплому барларга 

саатына 50 сомдон төлөнө баштаган. “Мугалимдерге стимул берүү жана эмгек акы 

төлөө системасын жакшыртуу максатында ушул жаңы системаны киргизгенбиз. 

Мындан сырткары мугалимдин сабакка даярданган, кошумча өтүлгөн сааттарына 

төлөнө баштаган. Стимул берүүчү фонд түзүлүп, мыкты жетишкендиктери менен 

айырмаланган мугалимдерге анын эсебинен квартал сайын 10% төлөнөт. 2011-

                                                           
25 Кыялбек Акматовдун Булан институтуна берген маеги, 5-апрель, 2018. 
26Касымбек Мамытовдун Булан институтуна берген маеги, 10-март 2018. 
27 Айганыш Айдарованын Булан институтуна берген маеги, 28-апрель, 2018. 
28Кыргыз өкмөтүнүн токтому: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/95005?cl=ky-kg 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/95005?cl=ky-kg
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жылкы ушул жаңы эсептөө системасы киргенден кийин мугалимдердин айлыгы 

эки эсе көбөйүп, орточо айлык 9075 сомду түзгөн” дейт финансы министринин 

орун басары Улугбек Карымшаков29.  

 

Кыргыз өкмөтүнүн 2011-жылы 19-январдагы  токтому мугалимдердин айлыгын 

жогорулатуунун биринчи баскычы болгон. Мектеп мугалимдеринин айлыгын 

жогорулатуунун экинчи баскычы 2015-жылы ишке ашкан. Кыргыз өкмөтү 2015-

жылдын 9 – июлунда №473 токтомун кабыл алып, 2015-жыл 1-сентябрдан тарта 

сааттарга төлөнө турган акча көбөйгөн. Мурда саатына 40-45 жана 50 сом төлөнсө, 

бул жолу орто билимдүү мугалимдерге саатына 60 сом, магистр диплому барларга 

75 сомдон төлөнө баштаган. Башталгыч класстарга сабак берген мугалимдерге ар 

бир саатына 81 сомдон төлөнөт. 

 

Учурда 5-11-класстарга өтүлгөн сааттарга төмөнкүдөй төлөнөт: 
 

Кызматтын 

аталышы 

Бир сааттык окутуучулук иш үчүн акы төлөө, сом менен 

орто кесиптик 

педагогикалык билим 

жогорку педагогикалык билим 

бакалавр, 

дипломдуу адис 

магистр 

Мугалим, 

окутуучу 

60 сом 67,5 сом 75 сом 

 

Бишкек шаарындагы №61 гимназиянын директору Юрий Низовский “2011-жылдан 

берки айлыкты эсептөөнүн жаңы ыкмасы жакшы натыйжа алып келген жок” деген 

пикирин билдирди. “Учурда мугалимдердин социалдык абалы начар. 2011-жылга 

чейин мектептин статусуна, категорияга, класс жетекчиликке сыяктуу кошумча 

төлөмдөр жакшы болчу. Аны өкмөт алып салып, маянаны эсептөөнү өткөн саатына 

жараша кылып койгондон бери айрым мугалимдер тескерисинче азыраак алып 

калды. Мугалимдердин жалпы 3 миң сомдой акчасы кемиди. Мунун айынан 

биздин мектептен бир топ күчтүү мугалимдер кетип калды, айрымдары үйүнө 

жакын мектепке которулушту. Бизди ата-энелер сактап жатат, камкордук фонддон 

мугалимдердин айлыгына кошулбаса, кыйын эле болмок”30. 

 

Республика боюнча Эл мугалими деген эң жогорку наамга татыган 25 гана мугалим 

бар. Ошол 25 мугалимге ардактуу наамга ээ болгондугу үчүн айлыгына 5 миң сом 

кошумча төлөнөт. Алардын бири Жибек Өзүбекова учурда Ысык-Көл облусундагы 

Каракол шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы мектеп-лицейинде мугалим 

болуп иштейт. Эл мугалиминин айтымында, айлык жогорулаганы сезилген жок. 

 

Жибек Өзүбекова учурда 9 миң сомдой айлык алат, ага кошумча Эл мугалими 

болгону үчүн 5 миң сом кошулат. “Бүгүнкү күндө 20 саат менен иштейм. Ага 

насаатчы-мугалимдигиме, предметтик ийримдерим, эмгек стажым 15 жылдан 

ашканына байланыштуу 30 пайыз кошулуп отуруп 11 миң 967 сом 30 тыйын сом 

                                                           
29Финансы министринин орун басары Улугбек Карымшаковдун Булан институтуна берген маеги, 20-март 

2018. 
30Юрий Низовскийдин Булан институтуна берген маеги, 20-март, 2018. 
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айлык чыгат. Бирок, соцфонд, салыктар жана профсоюзга кармалып олтуруп, баягы 

акчадан болгону 9854 сом калат экен. Буга Эл мугалиминин 5000 сом стипендиясы 

кошулат, ошентип мен бир айда 14854 сом айлык алам” дейт Жибек Өзүбекова.  

 

 “Мугалимдердин айлыгын укмуш көтөрдүк деп эле мактанышат. Бирок 

категорияны жоюп салгандан бери айлык азайып калды. Айлыкты көбөйттүк деп 

күпүлдөшкөнү менен бир колу менен берип, экинчи колу менен кесип 

жатышпайбы. Мамлекеттин берген айлыгы мугалимдин эмгегин актабайт. Бул 

жерде кардыңа эмес, кадырыңа ыйлагың келет”31. 

 

Муратбек Мурзаакимов  Жалал-Абад облусуна караштуу Базар-Коргон 

районундагы Өлмөскан Атабекова атындагы №30 гимназия мектебинде 24 жылдан 

бери эмгектенип келет. Ал мугалимдердин айлыгы анча өзгөрбөгөнүн, бирок 

түйшүгү көбөйгөнүн айтты. “2011-жылы көбөйгөндөн кийин 16-17 миң сом алып 

калганбыз.  Бирок дароо эле улам бир шылтоону айтып, акчабызды кыркып 

салышты. Атамбаев алты жыл президент болуп бийликте турду, “мугалимдердин 

айлыгын төрт эсе көтөрдүм” деп айтты. Ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин 

айлыгыбызга бир тыйын да кошулган жок. Ошол эле тариф, ошол эле маяна. Азыр 

мен 26 саат сабагым, 24 жыл эмгек стажым, 0,5 кружогум бар, 31 саат иштейм,  12 

миң 400 сом айлык алам. Кыргызстанда майрам көп, ошол күндөрү биздин 

маянабызды кыркып салышат. Башка кызматкерлерге  өкмөт мындай мамиле 

кылбайт. Мугалимдер өтө жөнөкөй, карапайым калк. Баарына чыдайт, унчукпай 

эле иштеп келатабыз”, - деди Муратбек Мурзаакимов32. 

 

Ысык-Ата районунун Кант шаарчасындагы № 3 орто мектептин мугалими 

Зульмира Ходжомамбетовамектепте 28 жылдан бери иштейт. Учурда эки сменде 

тең иштеп, жумасына 29 саат сабак берет. Башталгыч класстарга сабак 

бергендиктен саатына 81 сомдон төлөнөт. Айлыгы-12 миң 300 сом. “Башталгыч 

классты окуткан мугалимдердин маянасы башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк. 

Бирок алган 12 миң сом айлыгым айдан айга жетпейт.Учурда жаш мугалимдер 

мектепте төрт миң сомдон жети миң сомго чейин алат. Жаш мугалим алты күн бою 

сегиз сааттан 48 саат иштесе гана айлыгы жети миң сомго гана жетет. Антпесе 4000 

сом алат. Мугалимдердин абалы өтө начар. Ошондуктан мектепте жаш кадрлардын 

маселеси курч. Алар биринчи-экинчи чейректе иштейт да, бир-эки айдан кийин 

чыдабай кетип калат”33.   

 

Баткен облусундагы Кадамжай районундагы Кудайкул Сатаров атындагы 

мектептин директору Бермет Матимарова 2011-жылы айлык көтөрүлүп, бирок бир-

эки айдан кийин кыскарып калганын айтты. “Чындыгында 2011-жылы айлыгыбыз  

көбөйүп кубанып калганбыз.  Ошол кезде 12-13 миң сомдон алганыбыз эсимде. 

Мындай акчаны эки ай гана беришти. Андан кийин бизге түшүнүксүз  себептер 

менен эле азайып калды. Азыр болсо орточо айлык 6000-7000 сом. Эмнеге акчабыз 

азайганын түшүндүрүшкөн жок. Ал кезде мен катардагы эле мугалим элем. Азыр 

болсо директормун. Сабактарым менен директорлугумду кошкондо 10 миң сом 

                                                           
31КРнын Эл Мугалими Жибек Өзүбекованын Булан институтуна берген маеги, 10-апрель, 2018. 
32Муратбек Мурзаакимовдун Булан институтуна берген маеги. 
33Зулмира Ходжомамбетованын Булан институтуна берген маеги, 25-март, 2018. 
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алам. Биздин мектепте эң аз айлыкты жаш мугалим алат, анын маянасы-3 миң 

сом”34. 

 

Токтогул районунун Үч-Терек айыл өкмөтүнө караштуу Саргат айылындагы 

Токтор Алиев атындагы орто мектептин мугалими Курал Турдукулов айлыгы 2011-

жылдан бери эки миң сомго көбөйгөнүн айтты. “Биринчи жолу 2011-жылы айлык 

сезилерлик көтөрүлгөн. Андан кийин эмгек акынын жогорулаганы деле билинбей 

калды. Мисалы, жаңы жумушка киргенде мага жети миң сомдун тегерегинде айлык 

жазылчу. Соцфонд жана салыкка кармалгандан кийин колума таза беш миң сом 

тийчү. Азыркы учурда салыктарга жана соцфондго кармалгандан кийин жети миң 

сом колума тиет. Он алты саат сабак өтөм. Иш тажрыйбасы көп мугалимдер 

айлыктын көбөйгөнү байкалган жок деп айтып калышат”35. 

 

3.2. Мугалимдердин айлыгы кантип эсептелет?  
 

Мугалимдердин айлыгынын негизги бөлүгүн жумасына өткөн сааттарына төлөнгөн 

каражат түзөт. Сааттардын саны бир айдагы 4,2 жумага көбөйтүлөт. Мисалы, орто 

профессионалдык билими бар мугалим бир айда 20 саат сабак өтсө, анда 60 сом*20 

саат*4,2 жума болгондо 5040 сом чыгат. Андан кийин бул суммага стажына, класс 

жетекчиликке, сабакка даярданууга, сабактан тышкаркы иштерге кошулат. Эгер 

тоолуу райондогу айылда жашаса, бийик тоолуу аймактын коэффициенти кошулат.  

 

Орто профессионалдык диплому бар мугалимдин айлыгы 

 

 

Бул мугалим жумасына 20 саат сабак берет. Стажы беш жылга жете элек. Орто 

профессионалдык билими бар болгондуктан саатына 60 сомдон төлөнөт36. 

Бишкекте эмес, башка шаарлардын биринде мектепте иштейт37. Бул мугалимдин 

айлыгы төмөнкүчө эсептелет: 

 

60 сом*20 саат*4,2 жума бир айда =5040 сом (Бир айда 4,2 жума бар 

болгондуктан ага көбөйтүү керек) 

 60 сом *6 саат *4,2 жума = 1512 сом сабактарга даярданууга кошумча төлөм; 

30 сом*6 саат*4,2 жума = 756 сом сабактардан тышкаркы иштер; 

Дем берүүчү фонддон 10% - 730,8 сом   (5040+1512+756=7308,1*10% ) (Дем 

берүүчү фонд айына төлөнбөйт, кварталына гана жакшы иштеген мугалимдерге 

берилет) 

 

Бул мугалимдин айлыгы – 8038,9 сом. Бул сумманын 20% соцфондго жана 

салыктарга кармалат. Колуна 6 432 сом алат. 

 

                                                           
34 Бермет Матимарованын Булан институтуна берген маеги, 28-март 2018. 
35 Курал Турдугуловдун Булан институтуна берген маеги, 27-апрель 2018. 
36 Эгерде бакалавр диплому бар болсо саатына 67,5 сомдон, магистр диплому бар болсо саатына 75 сомдон 

төлөнмөк. 
37  Бишкектеги мугалимдердин айлыгын Бишкек мэриясы төлөйт. Бишкек мэриясы ар бир мугалимге 1000 

сомдон кошумча төлөп берет. 
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Магистр диплому жана 15 жылдан ашык тажрыйбасы бар мугалимдин 

айлыгы 

Бул мугалим 20 саат менен иштейт. Стажы 15 жылдан ашык. Ошондой эле бийик 

тоолуу райондо жашайт. Магистр диплому бар болгондуктан ага саатына 75 

сомдон төлөнөт. Эмесе, бул мугалимдин айлыгын эсептейли.  

 

75 сом*20 саат*4,2 жума =6300 сом өтүлгөн сабактарга; 

75 сом *6 саат*4,2 жума= 1890 сом сабактарга даярданууга; 

37,5 сом *6 саат*4,2 жума = 975 сом сабактан тышкаркы иштерге; 

  Дем берүүчү фонддон -   916,5 сом(6300+1890+975=9165*10% ); 

Айылда жашаганы үчүн – 1000 сом; 

Бийик тоолуу райондо жашаганы үчүн- 8865,2 сом (11081,5 * 80%/100) 

 

Ошондо бул мугалимдин бир айлык эмгек акысы  – 19946,7 сом38. Бул 

сумманын 20% соцфондго жана салыктарга кармалат. Ошондо колуна 15 миң 

957 сом тиет (бул деген тоолуу район коэффициенти кошулгандан кийинки 

айлык). Эскерте кетели, эгерде бул мугалим тоолуу райондо жашабаса, бийик 

тоо коэффициенти кошулмак эмес. Демек, айлыгы 11081 сом болмок. Салыктар 

кармалгандан кийин колуна 8864 сом тиймек. 

 

 

Башталгыч класстарга сабак берген мугалимдин айлыгы 

 
Бул мугалим жумасына 20 саат сабак өтөт. Мектепте 17 жылдан бери иштейт. 

Айылда жашайт. Бирок бийик тоолуу аймакка кирбейт. 20 сааттын ар бирине 81 

сомдон төлөнөт. Жумасына алты саат сабакка даярданууга 81 сомдон, андан 

кийин алты саат сабактан сырткаркы иштер*40,5 (бир сааттын жарымы ) 

төлөнөт. Бардыгын кайра 4,2 ге көбөйтөбүз. Себеби бир айда 4,2 жума бар. Ал 

эми стажысы 15 жылдан ашык болгондуктан айлыгына 30% кошулат. 

 

20 саат*81 сом + 6 саат. сабакка даярдануу *81 сом + 6 саат сабактан тышкаркы 

иштер* 40,5 сом) *4,2 жума = (1620+486+243) сом *4,2 жума = 2349 сом *4,2 

жума = 9865,8 сом. Педагогикалык тажрыйбасына кошумча төлөмдөр (15 

жылдан жогору) – 30% же 9865,8 сом*30% = 2 959,74 сом. Айыл жергесинде 

иштегени үчүн кошумча төлөм- 1 000 сом (20 саатка 50 сомдон төлөнөт). 

9865,8 сом+1000 сом +2959,74 = 13 825,54 сом. Ошондо бул мугалимдин айлыгы 

13 825 сом чыкты. Соцфонд жана салыктарга айлыгынын 20% кармалгандан 

кийин колуна 11 миң сомдой тиет. 

 

                                                           
38 Дем берүүчү фонддон каражат квартал сайын гана жакшы иштеп айырмаланган мугалимдерге 

кошулгандыктан, 916 сомду да ай сайын алат деп түшүнбөш керек. Демек, колуна ай сайын чындап тие 

турган айлыгы мындан да азыраак. Ушул жерден эскерте кетели, дем берүүчү фонддон мугалимдерге ай 

сайын акча берилбейт. Квартал сайын гана айлыгынын 105 кошулат. Ал үчүн мугалим ачык сабак өтүп, 

мектептеги иш-чараларга активдүү катышып, оорубай жана башка себептер менен сабактан калбай активдүү 

иштеши керек. 
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3.3.Кошумча төлөмдөр: мугалимдер айлыгынын эсебин так билбейт 
 

Жогоруда айтылгандай, мугалимдин айлыгынын негизги бөлүгүн педагогикалык 

сааттарына төлөнгөн акча түзөт. Канча көбүрөөк саат сабак өтсө, айлыгы 

ошончолук жогорулайт. Бирок айлыкка кошула турган кошумча төлөмдөр бар, 

аларды ар бир мугалим так билип алса, ошондо айлыгы да кандай эсептелип 

жатканын жакшы түшүнөт. 

 

Кошумча төлөмдөрдүн тизмеси: 

 

 айыл жергесинде иштеген мугалимдерге 1000 сом (20 саат үчүн саатына 50 

сомдон); 

 Тоолуу жана алыскы аймак коэффициенти 1997-жылдын 25-июнундагы № 

377 “Кыргыз Республикасынын тоолуу жана алыскы аймактарында жашаган 

жана иштеген жарандарга мамлекет тарабынан түрткү берүү жөнүндө” 

токтомунда каралган коэффициенттерге карата төлөнөт; 

 Педагогикалык стажга: беш жылдан ашканда - 10%,  10 жылга - 20%,  15 

жылдан жогору - 30%;  

 Гимназияда сабак бергендерге- 15% жана лицейде сабак берсе- 20%; 

 илимий даражасы үчүн: илимдин доктору - 600 сом,  илимдин докторлугуна 

талапкер- 300 сом; 

 Кыргыз класстарга орус тили жана адабиятынан сабак  бергендерге 15%, 

ошондой эле орус класстарга кыргыз тили жана адабиятынан бергендерге 

15% кошулат. 

 “Эл мугалими” ардак наамы үчүн айлык акысына ай сайын 5 миң сомдон, ал 

эми “Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими” ардак наамына 

2500 сом өлчөмүндө кошумча акы төлөнүп турат39.  

 Сабакка даярданууга жумасына 6 сааттын акчасы төлөнөт; 

 Класс жетекчиликке 600 сомдон 800 сомго чейин; 

 Дем берүүчү фонддон кварталына бир гана жолу 10% кошулушу ыктымал. 

Бирок мектептеги тажрыйбалуу мугалимдерден турган комиссия койгон 

баллга жараша чечилет. Эгер акыркы үч айда жакшы иштеп, комиссиядан 

жогорку балл алса анан кошулат. 

 

Ар бир мугалим айдын аягында табелге кол коюшу керек 

 

Мугалимдердин ай сайын өткөн сабактары жана жумуш убактысы табелге 

жазылат. Мугалим айдын аягында табелди карап, өзүнүн айлыгы кандай 

эсептелгенин көрүп, кол коюп бергени туура. Ай сайын мектептин окуу иштери 

боюнча завучу ар бир мугалимдин ошол айдагы эмгек акысын эсептеп табелди 

толтурат, аны мугалим карап кол коюп бергенден кийин райондук билим берүү 

                                                           
39 Учурда республика боюнча 165 мугалим “Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими” ардак 

наамына, ал эми 25 билим берүү кызматкери Эл мугалими ардак наамына ээ болгон.  
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башкармалыгына жөнөтөт. Ал табелде бул айда ар бир мугалим канча саат сабак 

бергени эсептелет, ошондой эле дептер текшерүүгө, кошумча сабактарга, класс 

жетекчиликке канча сом кошулганы жазылат. Дем берүүчү фонддон үч айда бир 

кошулушу мүмкүн. Эгер тоолуу райондо жашаса бийик тоо коэффициенти 

кошулат, гимназияда же лицейде иштесе анда айлыгына 15% же 20% кошулат. 

Анан райондон ошол табелдеги маалыматка жараша мугалимдин айлыгы 

которулуп келет.  

 

Мугалимдер менен маектешүү учурунда көпчүлүк мугалимдер табелди өз көзү 

менен көрбөгөнүн, кошумча төлөмдөр ай сайын кандай эсептелет жана эмне 

себептен кээде айлыктары азайып калары тууралуу кабары жоктугун айтышты. 

“Табель деген эмне экенин билбейбиз, завуч бизге көрсөтпөйт. Дептер текшерүүгө 

канча, сабакка даярданууга канча кошулуп жатканын так билбейм. Мен он беш 

саат менен иштейм. Усулдук бирикме, каана башчы деп баш-аягы айлыгым 9700 

сом чыкчу. Башка бухгалтер келди эле, айлыгым дароо 8900 сомго түшүп калды”40, 

- деди атын жазбоону суранган мугалим.  

 

Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнүн борборлоштурулган бухгалтериясынын 

экономисти Айганыш Айдарованын Булан институтуна билдиришинче, табелге 

мугалим сөзсүз кол коюшу керек. “Табелди завуч толтурат. Биз мугалимдин колун 

койдуруп алып келгиле деп айтабыз. Себеби, ар бир мугалим эмгек акысына 

ыраазы болушу керек, канча саат сабак өтүп жатканын билсин, көрүшсүн дейбиз. 

Бирок кол койдуруп келгени дагы бар, кол койдурбай келгени да болот”41.  

 

3.4. Эки жолку жогорулатуудан кийин айлык эмне үчүн кайра азайып 

калды? 
 

Учурда мектеп мугалимдери социалдык абалына ыраазы эмес. Ноокат районундагы 

Көөгөй айылындагы  Н.Исанов атындагы мектептин мугалими Салтанат 

Рахманбердиева 15 жылдан бери мектепте иштейт. Учурда жумасына 27 саат менен 

иштеп, 15 жылдык тажрыйбасы менен колуна 13 миң сом айлык алат.“Учурда 

мугалимдердин социалдык абалы өтө начар. Мугалимдин абалы кийген кийиминен 

эле байкалат.  Өтө жупуну кийингенибиз, окуучулар болсо кийген кийимге карап 

мамиле кылган заман болду. Азыркы балдар дагы, ата-энелер дагы материалдык 

байлыкты руханий байлыктан жогору коет. Байкуш мугалим окуучунун алдында 

жакшырак кийинейин десе айлыгы жетпейт. Абдан кейиштүү көрүнүш. Тапкан 

акчасы тамак-аштан, бала-чакадан артпайт. Ал эми өзүнүн билим деңгээлин 

ушунчалык өстүрөйүн деп аракет кылат, бирок кошумча китеп сатып алайын десе 

ага акча сарптаганга мүмкүнчүлүгү жок”42.  

 

Мугалимдер арасында учурда алып аткан айлыгынын өлчөмү бушайман кылып, 

көбү 2011-жылдан бери жогорулатылды деген айлык алар күткөндөй көбөйбөй 

калганына нааразы. Республикалык бюджеттен беш жыл мурдагыга караганда 3,7 

эсе көп каражат мугалимдердин эмгек акысын төлөөгө короп атканы чын болсо, 
                                                           
40 Ош облусунан атын атагысы келбеген мугалимдин маегинен. 
41Айганыш Айдарованын Булан институтуна берген маеги, 28-апрель 2018. 
42Салтанат Рахманбердиеванын Булан институтуна берген маеги, 15-апрель 2018. 
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эмне үчүн мектеп мугалими колуна 3,7 эсе көп айлык алган жок? Булан 

институтунун анализдери бул көрүнүштүн бир нече себеби бар экендигин 

көрсөттү. Төмөндө ошол себептерге кенен токтолобуз. 

 

3.4.1. Аз саат менен иштеген мугалимдер көбөйүп, башка мугалимдерге 

сааттар чектелип калды 

 

Биринчи себеби, эмгек акынын мугалимдин өткөн саатына жараша эсептелгени 

жана мугалимди минималдуу 6-8 сааттык жүктөм менен ишке алууга жол 

ачылганы. 2011-жылга чейин мугалимдерге ушундай аз саат менен мектепте 

иштегенге уруксат берилчү эмес. Азыр айылда балалуу келиндер, пенсияга эчак 

чыккан улгайган мугалимдер деле 6-8 саат менен иштегенге кызыкдар. 

Ошондуктан мектепте мугалим тартыштыгы азайды. Кээ бир айылдарда 

тескерисинче орун күтүп, резервде турган мугалимдердин саны өстү. Демек, мурда 

бир нанды бир мугалим жесе, азыр аны эки-үч мугалим бөлүп жеп жатат. 

 

Сүлүктү шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Абдувахаб Исманов 

мугалимдердин айлыгы сааттарды бир нече адамга бөлгөндөн улам азайганын 

айтты. “Айлык адегенде жакшы эле көтөрүлдү. Бирок кээ бир мектептерде 

сабактарды бир нече мугалимге бөлүп беришет. Мисалы, бир предметтен 32 саат 

бар болсо айрым жерлерде муну эки мугалим, дагы бир жерде төрт мугалим 

окутушу мүмкүн. Азыр айлык сааттык жүктөмга карап эсептелет, саатың канчалык 

аз болсо, айлыгың да ошого жараша” дейт Абувахаб Исманов43. 

 

Аз саат менен жумушка алуу мүмкүнчүлүгү астрономия, химия, биология, физика 

өңдүү мугалим жетишпеген сабактарды башка мугалимдерге чаржайыт 

бөлүштүрүүгө алып келди. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлиги да 

кабардар. 2018-2019-жаңы окуу жылында бул көрүнүштү токтотуу үчүн билим 

берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева 2018-жылы 5-январда буйрук 

чыгарган. Бул буйрукта“мугалимдер өзүнүн предметине жакын сабакты кайра 

даярдоо курсунан окугандан кийин гана өтсүн” деп жазылат.  

 

Мугалим тартыш болгон информатика, астрономия, физика, химия, биология, 

география сабактарынын жумалык жүктөмү 10 сааттан ашпайт. “Аз комплекттүү 

мектептерде бул сааттарды директорлор каалагандай, чаржайыт бөлүштүрүп жатат. 

Мисалы, Араван районундагы Т. Козубаев атындагы мектепте 468 педагогикалык 

саатты директор 53 мугалимге бөлүштүргөндө ар бир мугалимге тогуз сааттан гана 

тийген. Мындай  катачылыкка көптөгөн мектептерде жол берилүүдө”,- деп айтылат 

министрдин буйругунда.  

 

Бул маселе эмне үчүн маанилүү? Биринчиден, сааттар мугалимдерге чачыраганда 

айлыктары кескин азаят. Учурда мугалимдин айлыгы өткөн саатына жараша 

эсептелип жатканы жогоруда айтылды. Экинчиден, химия мугалими өз предметине 

жакын биологиядан сааттарды алса болот. Математика мугалими өз предметине 

жакын информатикадан сааттарды алса болот, бирок ошондо да кайра даярдоо 

                                                           
43Абдувахаб Исмановдун Булан институтуна берген маеги, 18-апрель, 2018. 
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курсунан окуп келгенден кийин гана өтө алат. Бирок математик мугалим химиядан 

кантип сабак өтөт? Же кыргыз тилчи мугалим компьютерге текст тергенди билгени 

менен информатикадан сабак өтө алабы? Албетте, мындайга жол берилбеши керек. 

Педагогикалык сааттарды туш келди бөлүштүрүү билим берүүнүн сапатына 

залакасын катуу тийгизет. 

 

Мугалим жок болгон сабакты окшош предметке адистешкен гана мугалимдер 

өтө алат. Тартиби төмөнкүчө болушу керек44: 

 

Адистиги 

 

Уруксат берилген предметтер 

Математика  Информатика, черчение 

Физика Математика, астрономия, табият таануу 

Химия Биология, табият таануу 

Биология Химия, табият таануу 

География Кыргызстан тарыхы, этика 

Тарых Кыргызстан тарыхы, дүйнөлүк тарых, 

география, адам жана коом 

Дене тарбиясы Аскерге даярдык, ОБЖ 

Музыка ИЗО, этика 

ИЗО Музыка, этика 

 

Мугалимдерди жумушка алуу маселесин 2013-жылга чейин райондук билим берүү 

башкармалыктары чечип келген. Учурда кадр саясаты мектеп директорунун 

колунда. Демек, билим берүүнүн сапатын бекемдеш үчүн биология, физика өңдүү 

сабактарга мугалим жок болсо, анда ошого адистиги жакын гана мугалимдер кайра 

даярдоо курсунан окуп, сертификатты алгандан кийин гана сабак бериши кажет. 

Айыл жергесинде бул маселеге келгенде туугандык, тааныштык маселеси рол 

ойнобошу керек. Мисалы, ошол мектепте иштеп келаткан физика мугалими 

математикадан же астрономиядан да сааттарды алса, айлыгы да көбүрөөк болот. 

 

Сааттарды чачыратуу көбүрөөк мугалимди иш менен камсыз кылып, аларга 

жакшылык кылгандай сезилгени менен айлыктын азайышына алып келген. 

Мисалы, жогоруда министрдин буйругунда айтылган Араван районундагы 

мектептегидей тогуз саат гана сабак берген мугалим болгону 5 миң сомдун 

тегерегинде айлык алып калат. Ушундай көрүнүш башка мектептерде да өкүм 

сүрүүдө. Билим берүү жана илим боюнча мурдагы министр Каныбек Осмоналиев 

“саат жүктөмү менен иштөө мектеп мугалимдерине өлүм менен барабар” деп 

билдирди. “Себеби, мындай кырдаалда мектеп директорлоруна кудай берет. 

Анткени директор өзүнө жакын же тууган мугалимге саатты көбүрөөк берсе, 

калгандары аз саат алып иштөөгө мажбур болот”45. 

 

                                                           
44 Билим берүү министри Г. Кудайбердиеванын 2018-жылы 5-январда чыгарган буйругунда ушул тартип 

бекитилген. Бул буйрук 2018-2019-жылкы жаңы окуу жылынан баштап аткарылып башташы керек.  
45Каныбек Осмоналиевдин Булан институтуна берген маеги, 28-апрель, 2018-жыл. 
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Тогуз-Торо районуна караштуу №4 мектебинин мугалими Назгүл Жээналиева 21 

жылдан бери мектепте иштейт. “Мурдагыга салыштырмалуу азыр маяна жакшы, 

бирок чектелүү сааттар менен иштеп жатабыз. Көпчүлүк мугалимдер 13-16 саат 

менен иштейт. Мен 13 саат менен иштейм. Саатым көбүрөөк болсо айлыкты ошого 

жараша алмакмын да.  Биз тоолуу райондо жашайбыз, эмгек акыга 45 пайыз 

кошулат. Ошону кошкондо12-13 миң сом алам. Эмгек акы көтөрүлдү. Бирок 

сааттар чектелүү болгондуктан, мурдагы менен бирдей эле суммада алып жатабыз. 

Мурдагы менен азыркынын айырмасы жок болуп калды”,- деп билдирди Булан 

институтуна берген маегинде.  

 

Нарын облусунун Ат-Башы районунда 1076 мугалим эмгектенет. Ат-Башы 

райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Дүйшөнбек Дөөткуловдун айтымында, 

райондо мугалимдердин айлыгына бийик тоолуу аймакта жашагандыгы үчүн 50% 

кошулат. “Ошону кошкондо биздеги эң жогорку  айлык 23-24 миң сомду түзөт. 

Чындыгында мугалимдердин айлыгы төмөн. Эгер ар бир мугалим жумасына ставка 

менен 20 саат сабак берсе, анан ошого тоолуу райондун 50% кошулгандан кийин 

24 миң сомдун тегерегинде айлык алмак. Бирок учурда «алты сааттан жогору 

тарифтен өткөрүп , мугалимдерди ишке алса болот» деген ырасмий уруксат бар. 

Ошондуктан мектепте аз саат менен болсо да иштейм деп учурда 360 мугалим 

резервде турат. Биздин райондогу 21 орто мектепте 20-30% мугалим ашыкча. 

Директорлор көп мугалимдерди ишке алды. Көбү аз саат менен иштеп, ошого 

жараша айлыгы да аз болуп, арга жок базарга чыгып, же башка иштерди кылып 

акча тапканга аракет кылып жатышат46”. 

 

Ак-Талаа районунун мектептеринде да ушундай көрүнүш. Мугалим көп, бирок саат 

жетишпейт. Кош-Дөбө айылындагы Эргеш Мейманов атындагы мектепте мугалим 

болуп эмгектенген Аида Иманалиева мугалимдин көптүгүн, ошондуктан сааттар да 

аздыгын айтты. “Ашып кетсе төрт-алты сааттан эле сабак беребиз жумасына. Ал 

эми жаңы окууну бүтүрүп келген мугалимдер 2000 сомго жетпеген акча алат. 

Алардын башка кирешеси жок, акчасы бир айга жетпейт. Үй-бүлөсүн багыш керек. 

Ошондой болсо деле иштеп жатабыз. Айылда башка жумуш жок да.  Мектепте саат 

тартыш болгонуна байланыштуу билими музыкант болбосо да  ошондой мугалим 

жетишпей калса, айла жок башка предметтеги мугалим иштей берет”47.   

 

Жалал-Абад облусундагы Ноокен районуна караштуу А. Төрөгелдиев атындагы 

орто мектептин мугалими Гүлмайрам Сулайманова 21 саат сабак өтүп, 6500 сом 

айлык алат.  “Биздин мектепте мугалимдердин көптүгүнөн предметтик сабактар аз-

аздан тиет. Саат жетишпей, физика-математика сабактарынын мугалимдери 

ашыкча болгондуктан мага сүрөт сабагын өтүү жана мектепке даярдоо курстарын 

өтүү милдети жүктөлгөн.  Азыр тийген алты жарым миң сом аябай аз. Жер 

үлүшүбүзгө эккен пахтабызды сатабыз, үйдө тоок, эки уй багып, малдын төлүн 

чоңойтуп сатабыз. Айла кеткенде карыз алабыз”48.  

 

                                                           
46Дүйшөнбек Дөөткуловдун Булан институтуна берген маеги, 15-апрель, 2018. 
47Аида Иманалиеванын Булан институтуна берген маеги, 21-апрель 2018. 
48Гүлмайрам Сулайманованын Булан институтуна берген маеги, 23-апрель 2018. 
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3.4.2 Категориялардын жоюлушу мугалимдердин айлыгын азайтты 

Айлыктын азайып калышынын дагы бир себеби –категориялардын жоюлушу жана 

майрам күндөрдүн кыркылышы. Ардагер мугалим Мурат Жетимишбаевдин 

айтымында, мугалимдин айлыгын көбөйттүк дегени менен ставканы жогорулатып, 

мурда бир ставкасы 18 саат болсо, азыр 20 саат болуп калган. “Айлыкты 

көбөйткөнү менен дароо категорияларды жоюп, ага акча төлөнбөй калды. Бир 

жагынан беримиш болуп, экинчи жагынан шыпырып алышат. Майрам күндөргө да 

мугалимдерге төлөбөй айлыктарын кыркып салышууда. Байкуш мугалим 

майрамдап койсо, ошол күнгө төлөнчү акчасынан ажырайт. Экономисттерибиз 

кыйын экен, саат менен төлөйбүз деп коюп акчаны үнөмдөп жатышат”,- деп 

билдирди Мурат Жетимишбаев.  

 

Мурда мугалимдер тажрыйба топтогондон кийин атайын комиссиядан 

аттестациядан өтүп, жогорку, биринчи жана экинчи категорияга ээ болушчу. Ар 

бир категорияга жараша 2000-3500 сомдун тегерегинде айлыгына кошулуп турчу. 

Учурда мектеп мугалимдеринин көбү категорияларды кайра кайтаруу зарылдыгын 

айтышат, бул тажрыйбалуу мугалимдерге стимул жана сый-урмат болчу дешет. 

Кыргыз өкмөтү мугалимдердин категориясын 2011-жылы май айынан тарта жоюп 

салганына көпчүлүк мугалимдер нааразы. 

 

2011-жылдан берки айлык жогорулатуу аракеттерин так ушул категориянын 

алынышы жууп кетти, себеби категориянын акчасы кыркылгандан кийин 

мугалимдердин айлыгы бир кыйла азайып калган.  “Мектеп мугалимдеринин 

айлыгы он жыл мурдагыга караганда дурус. Бирок мугалимдердин социалдык 

абалы ортодон төмөн деп айтаар элем. Азыркы айлык деле аз. Мугалимдердин 

категориясын жоюп, тажрыйбалуу мугалимдер менен окууну жаңы бүтүп келген 

адистердин айлыгын теңеп койду.  Категория деле мугалимдерге стимул бермек, 

жоюлганы туура эмес болуп калды”,- дейт Баткен облусундагы Кадамжай  

районунун Кудайкул Сатаров атындагы мектептин директору Бермет 

Матимарова49. 

 

Канымбү Абдувалиева 35 жылдан бери Жалал-Абад облусуна караштуу Ноокен 

районундагы №13 мектепте иштейт. “Мисалы менин январь айында он беш саат 

сабак окутканыма 8500 сом эсептелип, анын 7400сому колго тийди. Азыркы учурда 

эмгек акыбыз окуткан сааты менен күнүнө жараша төлөнүп калды. Ар кайсы айда 

ар башка күн бар да, мисалы январь айында отуз бир күн бар дегени менен майрам 

көп болду. Февраль айында да күндөр кыска, март айында болсо майрам күн 

арбын. Азыр майрам күндөр менен сабак өтүлбөгөн күндөргө айлык төлөнбөйт, ал 

күндөр кыркылат. Мурда мындай эмес эле, ар бир айга бир өлчөмдөгү айлыкты 

толугу менен ашык-кеми жок ала берчүбүз”50. 

 

Түп районунун Күрмөнтү айылындагы Ж. Мукамбаев атындагы орто мектебинин 

орус тил мугалими Дарийка Назаркулова 28 жылдан бери иштейт. Дарийканын 

айтымында, айлыктын азайып кетишине категориялардын жоюлушу себеп болду. 

                                                           
49 Бермет Матимарованын Булан институтуна берген маеги, 28-март, 2018. 
50Канымбү Абдувалиеванын Булан институтуна берген маеги, 29-апрель 2018. 
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“Айлыгыбыз көбөйдү деп сүйүнүп жатсак, категорияга кошулуп келген акчаны 

кыркып салды. Категорияны кайра койсо жакшы болмок. Көп жыл иштегендердин 

айлыгына категорияларына жараша акча кошулчу. Азыр андай жок. Ошондуктан 

айлыктын көбөйгөнүн анча сезбей калдык, ошол эле акча, айырмасы жок”51. 

 

Ош облусуна караштуу Алай районунун Б.Абдыжапаров атындагы орто 

мектебинин математика мугалими Жылдыз Мадалиева 15 жылдан бери сабак 

берет. Ал тажрыйбалуу мугалим менен жаш мугалимдин айлыгы теңелип 

калганына нааразы. “Мурда айлыктын көлөмү мугалимдердин категориясына 

жараша болчу. 2011-жылы айлыкты жакшы эле жогорулатып баштаганда кубандык 

эле, бирок категорияларды алып салгандан кийин эмгек акыбыз азайды. Көп 

жылдан бери эмгектенген мугалим менен жаңы келген мугалимдин алган эмгек 

акысы бирдей эле болуп калды. Менин оюмча, тажрыйбалуу мугалимдин эмгек 

акысы айырмаланып турушу керек”52. 

 

Билим берүү жана илим министрлиги категориялардын жоюлушунун себебин 

алардын айлыкты жасалма көтөрүүнүн механизми болуп калган деп түшүндүрдү. 

Республика боюнча жалпы мугалимдердин 3% нын категориясы жок болсо, калган 

мугалимдердин 65% жогорку категориялуу,  ал эми 1-категориядагы мугалимдер 

20,3% түзсө, 2-категориядагы мугалимдер 13% түзгөн53.“Мугалимдердин 

категориясы  менен окуучунун билим сапатын жогорулатуу ортосунда байланыш 

жоголуп кеткен. Натыйжада категориялар жасалмалуу түрдө айлыкты көбөйтүү 

үчүн гана кызмат кылып калган.  Ошондуктан мугалимдердин категориясы 

жоюлуп, анын ордуна дем берүүчү эмгек акы фонду түзүлгөн. Дем берүүчү эмгек 

акы фондунун эсебинен төлөө иштин натыйжасы жана сапаты үчүн 

дифференциялдуу өлчөмдө төлөнөт жана кепилденген эмгек акы болуп саналбайт”, 

- дейт Билим берүү жана илим министрлигинин департамент башчысы  Муктарбек 

Баймурзаев54. Демек, дем берүүчү фонддон ар бир мугалим акча албайт. Анын 

үстүнө дем берүүчү фонддон ай сайын эмес, кварталына бир гана төлөнөт. Жакшы 

көрсөткүчтөрү бар мугалимдерге үч айда бир жолу айлыгынын 10% кошулат. 

 

Чынаркүл Базиева Ош облусундагы Кара-Суу районуна караштуу Чапан айыл 

өкмөтүндөгү Алчалуу айылынын №113 А.Чыныкеев орто мектебинде директор 

болуп иштейт. Айлык көбөйгөндөн кийин анын кайра азайып калуу себебин 

мындайча түшүндүрдү: “Биз тоолуу аймакка кирбейбиз, тоолуу аймакка кирген 

мектеп мугалимдеринин эмгек акысы биздикине караганда жогору. Айлык 

башында 2011-жылы жогорулаган, бирок категорияларды алып салгандан кийин 

азыр бирдей эле болуп калды. Аттестациядан өтүп, категориясына карап акы 

төлөнгөндө билим сапаты мындан дагы жакшы болмок. Себеби, мугалимдин 

кызыгуусу көбөйүп, начар кадрлар өздөрү эле ылганып калмак”55. 

 

                                                           
51Дарийка Назаркулованын Булан институтуна берген маеги, 27-апрель 2018. 
52Жылдыз Мадалиеванын Булан институтуна берген маеги, 24-апрель, 2018. 
53Билим берүү жана илим министрлигинин Булан институтуна берген расмий маалыматы 
54Билим берүү жана илим министринин орун басарынын Булан институтуна берген маеги. 
55Чынаркүл Базиеванын Булан институтуна берген маеги, 16-апрель 2018. 
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Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районуна караштуу Кичи-Жаргылчак айылынын  

Т.Мурзабеков атындагы орто мектебинин мугалими Жыпара Исабаева өзү окуу 

бөлүмүнүн башчысы,б.а. завуч болуп иштейт. Андан сырткары 12 саат сабак өтүп, 

учурда колуна  9200-9300 сом айлык алат. “Тоонун түбүндө жашаганыбыз менен 

тоолуу райондорго кирбейбиз. Азыр 40 жыл иштеген мугалим менен жаңы иштеген 

мугалимдин эмгек акысы бирдей эсептелет. Салыштыра кетсем, беш жыл мурун 

толук бир ставка менен иштеп 5-6 миң сом, кошумча төлөмдөрдү кошкондо 11-12 

миң сомдой эмгек акы алчумун. Биздин мектепте айрым эле  предметтер боюнча 

мугалимдер 20 саат менен иштебесе, толук бир ставка менен иштегендер аз”56. 

 

2017-жылы кыргыз өкмөтү мугалимдерди  аттестациядан кайра өткөрөт деген 

маалымат тарап, мугалимдер арасында категориялар кайрадан кайтарылышы 

мүмкүн деген үмүт пайда болгон. Бирок, аттестация болгон жок.  

 

Кыргыз Билим берүү академиясынын кызматкери Калиман Жунушалиеванын 

айтымында, аттестациядан өткөрүүнүн жобосу бекип, мектептерге таркатылган. 

“Бирок бул механизм азыр иштебей турат. Себеби, аттестациянын жыйынтыгында 

мугалимдер I, II жана жогорку категорияга бөлүнүшү керек. Ошого жараша 

айлыктарына 10-20% кошулууга тийиш. Ал пайызды төлөп берүү үчүн мамлекетте 

акча жок. Экинчиси- ошол мугалим  арыз жазгандан кийин улуттук борбордон 

тесттен өтүшү керек эле. Алайда же Баткенде иштеген мугалим улуттук борборго 

келип өтүшү керек. Бул жерде суроо турат, же  улуттук тестирлөөдөн  адистер 

ошол жакка барып өткөрүш керек, анын жол киресин өзү төлөш керек, же ошол 

тесттен өтүүчү мугалим келиши керек. Мына ошентип бардык маселе акчага барып 

такалып, анан токтоп калды”57. 

 

 

 

 

3.5. Министрдин буйругу күздө айрым мугалимдерди жумушсуз калтырат 

 

2018-жылы 5-январда Билим берүү жана илим министри Гүлмира 

Кудайбердиеванын “Жалпы билим берүү мекемелеринде педагогикалык 

кызматкерлердин бир жумалык сабак өтүү жүктөмүн бөлүштүрүү тартиби 

тууралуу” №3/1 буйругу чыккан. Бул буйрук тууралуу учурда көпчүлүк 

мугалимдердин кабары жок. Бирок, облустук жана райондук билим берүү 

башкармалыктарына бул буйрук таратылган жана алар күздө жаңы окуу жылында 

бир топ нааразылыкты жаратарын айтышууда.  

 

Министр Г. Кудайбердиеванын буйругу 2018-жылы жаңы окуу жылынан баштап 

мектеп мугалимдеринин бере турган минималдуу сааттарды чектеп, босого 

жүктөмдү киргизди. Буйруктун 1-тиркемесин карасак, көбүнчө сабактардын 

минималдуу сааты 12-15 саат болушу керек экен. Демек, учурда 6-8 саат менен 

иштеп жаткан мугалимдер 2018-2019-жаңы окуу жылында жумушсуз калышы 

толук ыктымал.  
                                                           
56Жыпара Исабаеванын Булан институтуна берген маеги, 22-апрель, 2018. 
57Калиман Жунушалиеванын Булан институтуна берген маеги, 28-март, 2018. 
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Буйруктун мазмуну төмөнкүдөй: 

 

Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана мугалимдердин педагогикалык 

жүктөмүн тартипке салуу максатында министр буйрук кылат: 

 

--Жаңы окуу жылында педагогикалык кызматкерлердин жумалык жүктөмү үчүн 

төмөнкү босоголук көлөмдү 1-тиркемеге ылайык бекитүү; 

--Мектеп администрациясы 2018-жылы жаңы окуу жылына тарификациялык 

тизмени түзгөндө ушул буйрукта бекитилген төмөнкү босоголук жүктөмдү 

сакташы керек; 

--Бул буйрукту аткарбаган жетекчилерге административдик катаал чаралар 

көрүлөт ; 

--Бул буйруктун ишке ашуусуна министрликтин Мектепке чейинки, мектеп жана 

мектептен тышкаркы башкармалыгы жана облустук, райондук билим берүү 

башкармалыктары жооптуу. 

 

Учурда бул буйрук бардык облустук, шаардык жана райондук билим берүү 

башкармалыктарына жетип, аларды бушайман кылып турган кези. Буйрукту ар бир 

мектеп кынтыксыз аткарышы керек. Демек, алты, сегиз, он саат менен иштеп 

жаткан мугалимдер жумуштан бошотулуп, ал сааттар башка мугалимдерге 

кошулуп бериши керек. Мындай өзгөрүү аз саат менен иштеп аткан мугалимдер 

арасында чоң нааразычылык жаратышы толук ыктымал. 

 

Ош облусунун Чоң-Алай районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Пазыл 

Бактыбаев күзүндө аталган райондогу 70-80 мугалимди жумуштан кетирүүгө 

мажбур болушарын билдирди. “Бул буйрукту 1-сентябрдан тарта аткарышыбыз 

керек. Себеби, мисалы бир комплекттүү мектепте башталгыч класстын мугалими 

13 сааттан кем иштебесин деген босого жүктөмдөрдү аткарышыбыз керек. Бул 

буйрук эми чоң көйгөй жаратат, себеби анализдеп көрсөк, күзүндө 70-80 

мугалимди жумуштан кетирүүгө туура келет экен. Бул бир жагынан көйгөй. Бирок 

экинчи жагынан билим деңгээли төмөн, квалификацияга, талапка жооп бербеген, 

өзүнүн адистиги боюнча билими жок мугалимдер эмгектенип жатышат, ал 

жашыруун эмес. Ошондой мугалимдерден арылып, тажрыйбалуу, билимдүү 

мугалимдерди иргеп алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат”58. 

 

Араван району боюнча профсоюздун жетекчиси Бакыт Турдубаев дагы 

министрдин жаңы буйругу сентябрда чоң көйгөй жаратарын баса белгиледи. 

Араван районунун мектептеринде жалпы сабактардын 24 миң сааттык жүктөмү бар 

жана 2 миң мугалим иштейт. “Эки миң мугалимге бөлсө, он үч сааттан сабактар 

тийет, он үч сааттан сабак окуткан мугалимдин айлыгы 8330 сомду түзөт. Муну 

биз изилдеп чыктык. Бир мугалим жей турган нанды төрт мугалимге бөлүп берип 

койсо, билимдин сапаты кантип жакшырат? Мугалимдин айлыгы да азайды да. 

Эми министрликтен жаңы буйрук келди,  тарификацияны 2018-2019 -жылга 

минималдуу ченди мынча сааттан коесуңар деген.  Он үч сааттан койсо жанагы 

                                                           
58Пазыл Бактыбаевдин Булан институтуна берген маеги, 20-апрель, 2018. 
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алты саат менен өткөн мугалимди кантип жумуштан аласыздар?  Кайсыл берене 

менен кетиресиздер? Мунун айынан сентябрда чоң көйгөй жаралганы турат”59. 

 

4. Мугалимдерге социалдык камкордук: мыйзамдык 

нормаларга анализ 

Мектеп мугалимдеринин статусу, укуктары жана аларга каралган социалдык 

кепилдиктер үч мыйзамда: “Билим берүү жөнүндө”, “Эмгек кодекси” жана 

“Мугалимдин статусу жөнүндө” мыйзамдарда бекитилген. “Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамдын 4-беренесинде билим берүү системасы мамлекеттик саясаттын 

стратегиялык багыты деп белгиленип60, мамлекет мугалимдин иштеши үчүн 

талапка жооп бергидей шарт түзүүгө жана социалдык жеңилдиктерге кепилдик 

берет61. Ошондой эле билим берүү тармагына тиешелүү бардык мыйзамдарда 

мамлекет мугалимдердин айлыгын республикалык бюджеттен өз убагында жана 

толук төлөп берүүгө кепилдик берилет62. 

Сүрөттө: Сүлүктү шаарындагы Н. Кушматов атындагы №9 гимназиянын директору 

Базаргүл Рустамова аталган гимназиянын мугалимдери жана окуучулары менен 

  

“Мугалимдин статусу” жөнүндө мыйзамдын 7-8-беренелеринде мектеп 

мугалимдерине бир катар социалдык камкордук каралган. Мыйзам боюнча, 

                                                           
59 Ош шаарында Булан институту өткөргөн коомдук угууда сүйлөгөн сөзү, 13-апрель 2018. 
60“Билим берүү жөнүндө” мыйзам: http://edc.kg/media/uploads/files/npa/59_zakon_kr_ob_obrazovanii.pdf 
61 “Мугалимдин статусу жөнүндө” мыйзам: http://edc.kg/media/uploads/files/npa/2_zakon-kyrgyzskoj-

respubliki-o-statuse-uchitelja.pdf 
62http://edc.kg/media/uploads/files/npa/2_zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-statuse-uchitelja.pdf 

http://edc.kg/media/uploads/files/npa/59_zakon_kr_ob_obrazovanii.pdf
http://edc.kg/media/uploads/files/npa/2_zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-statuse-uchitelja.pdf
http://edc.kg/media/uploads/files/npa/2_zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-statuse-uchitelja.pdf
http://edc.kg/media/uploads/files/npa/2_zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-statuse-uchitelja.pdf
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жергиликтүү бийлик органдары турак жайды кармоого байланышкан коммуналдык 

чыгымдарга жеңилдиктерди жана турак-жай курууга үстөк пайызы жок ссудаларды 

берүүгө милдеттүү. Ошондой эле мыйзамдын 7-беренесине ылайык, жаш 

мугалимдерге айыл өкмөттөр үй курууга жер тилкесин бөлүп бериши керек. 

Аталган мыйзамдын 10-беренеси боюнча, мугалимдер жылына бир жолу 

мамлекеттик ооруканадан ден соолугун бекер текшертүүгө жана санаторий же 

пансионаттарда арзандатылган баада дарыланууга укуктуу. “Билим берүү 

жөнүндө” мыйзамдын 32-беренесине ылайык,  окууну жаңы бүтүп келип мектепке 

орношкон мугалимдерге жергиликтүү бийлик бир жолу айлыгынан он эсе жогору 

болгон жөлөкпул төлөп бериши керек63. Бирок мыйзамда бекитилген бул 

социалдык кепилдиктер кагаз жүзүндө гана калып келүүдө. 

 

Айыл өкмөттөрдүн көбү дотацияда болгондуктан мугалимдерге социалдык 

кепилдиктерди аткара албай жатса, айрым шаардык бюджеттер гана мугалимдерге 

жылына бир-эки миң сомдон жардам берет. Айрым гана айылдарда бир тоннадан 

көмүр же отун-сууга деп жылына бир жолу акчалай жардам берилет, бирокбул да 

абдан сейрек көрүнүш. “Мугалимдердин статусу жөнүндө” мыйзамдын 10-

беренесинде ар бир мугалим жылына бир жолу медициналык кароодон толук бекер 

өтүүсү керек” деп жазылган. Тилекке каршы, бул мыйзамдык норма да аткарылбай 

келет64.  Ал эми мыйзамда кепилденген санаторий жана пансионаттарда 

жеңилдетилген баа менен эс алуу мүмкүнчүлүгү акыркы жылдары мугалимдердин 

кесиптик кошууну аркылуу толук кандуу болбосо да, аз-аздан ишке аша баштады. 

 

Шайлообүбү ЧоконбаеваТогуз-Тороо районундагы Казарман айылындагы  № 2 

орто мектепте тарых мугалими болуп иштейт. “Мен союз мезгилинде да мугалим 

болуп иштегем. Ал кезде коммуналдык кызмат үчүн деп кошумча акы төлөнчү. 

Электр энергиясы мугалимдерге бекер болчу, кышкысын эки тонна көмүрдү бекер 

түшүрүп, жаш мугалимдерге жатак берчү. Мисалы, мен жаңы мугалим болуп 

келгенде жашаганга үй берген. Бирок ал үй алыс деп, жер алганбыз.  Ошол жерге 

өзүбүз үй салып алдык.  Азыр болсо андайдын бири да жок”,- деди Шайлообүбү 

Чоконбаева. 

 

Асылбү Түлөкеева Токтогул районунун Токтогул атындагы мектепте кыргыз тили 

жана адабияты сабагынан сабак берет. Мугалим болуп иштегенине 20 жыл болду. 

“Токтогул шаарчасы болуп эсептелгендиктен шаардык мэрияга карайбыз. 

Мугалимдерге мэриядан да, шаардык кеңештен да колдоо жок. Кээде бизде 

аянычтуу жагдай болуп кетет, жада калса олимпиадага алып барганга окуучунун 

жол киресине да акча каралбайт да. Олимпиададан орун алып келген окуучуну деле 

сүйүнтүп койсо балдарга дем болмок да. Биздин окуучулар облуска,  республикага 

чейин чыгып жүрүшөт, ошондо жол кире маселеси оор. Ата-энеси төлөйт, кээде 

ата-энесинде да шарт жок болуп калат, арга жок байкуш мугалим өз чөнтөгүнөн 

төлөп алып барып келет”65. 

 

                                                           
63http://edc.kg/media/uploads/files/npa/59_zakon_kr_ob_obrazovanii.pdf 
64 Билим берүү кызматкерлеринин кесиптик кошууну соңку жылдары Бишкекте өткөрө башташканын 

билдирди. 
65Асылбү Төлекееванын Булан институтуна берген маегинен 20-апрель, 2018. 

http://edc.kg/media/uploads/files/npa/59_zakon_kr_ob_obrazovanii.pdf
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Назгүл Асаналиева Ат-Башы районунун Ача-Кайынды айылынын Ой-Терскен орто 

мектебинде 18 жылдан бери иштейт. “Мугалимдерге мамлекет жеңилдиктерди 

бериши керек. Мисалы биз климаты катаал, суук райондо жашайбыз. Бизге электр 

энергиясынан, көмүрдөн жардам керек. Мамлекеттен мугалимдерге ипотекалык 

кредит берилип жатат деп угабыз, арзан пайызда берилсе болмок, себеби биздин да 

студент балдарыбыз бар»66. 

 

Талас облустук билим берүү усулдук борборунун жетекчиси Табылды Тилекматов 

учурда Талас облусундагы мугалимдердин социалдык абалын орто деп эсептейт. 

“Мамлекет  мугалимдердин  социалдык абалын жакшыртуу үчүн маянасын 

көтөрүү, окуу куралдары, материалдык-техникалык базалар менен камсыз кылуу 

жана  аз  пайыздуу ипотекалык турак жайларды берүү, коммуналдык,  электр 

энергиясына  болгон  төлөмдөрүнө  жеңилдиктерди кароосу зарыл деген 

ойдомун”67.  

 

Ош облусунун Чоң Алай районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Пазыл 

Бактыбаев жергиликтүү бийлик жаш мугалимдерге колдоо көрсөтүшү керек деген 

пикирде. Анын айтымында, быйыл Чоң Алайда биринчи жолу ошондой иштер 

жасалды. “Райондун тарыхында биринчи жолу быйыл райондогу 10 жаш 

мугалимге 10 миң сомдон акчалай жөлөк пул бөлүп берилди. Айыл өкмөттөр 

дотацияда турган үчүн мүмкүнчүлүгүнө карап жардам беришет. Ал эми 12 мугалим 

ипотека шартында батир алуу үчүн тийиштүү документтерин тапшырышты”, - дейт 

Пазыл Бактыбаев68. 

 

Ал эми мугалимдерге көмүр алып берүү же коммуналдык кызматтардан жеңилдик 

берүү СССР убагында кадыресе көрүнүш болчу. Азыр болсо мугалимдерге отун-

суу, көмүр жагынан жардам берүү жокко эсе. Өтө сейрек. Мисалы, Алайда бир 

айылда гана ушул норма аткарылууда. Алай  райондук  билим берүү  бөлүмүнүн 

кызматкери Жыргалбек Сулаймановдун айтымында,  Алай районундагы Сары 

Моңол деген айылда мугалимдерге көмүр берилет. “Ошол айылда көмүр 

чыккандыктан жыл сайын мугалимдерге бир тоннадан көмүр берилет.  Бирок 

райборборго жакын айылдарда жашаган мугалимдерге кыйыныраак. Себеби ал 

жерде мал караганга жана дыйканчылык кылганга эч кандай мүмкүнчүлүк жок”69. 

Ошондой эле Сүлүктү шаарындагы мугалимдерге да көмүр 50% арзандатуу менен 

берилет70. 

 

Жамийла Акматова Лейлек районунун Жаңы Турмуш айылындагы мектепте 

иштейт. Айлыгы он миң сомдун тегерегинде. “Ошол он миң сом таптаза колубузга 

тийсе эмне? Тилекке каршы, андай болбой жатпайбы. Мектептеги колдонмо 

куралдарды, сабак өтүүдө керектелүүчү материалдарды биз өз чөнтөгүбүздөн акча 

чыгарып сатып алабыз. Аларга да бир топ каражат кетет. Жок дегенде ушул жактан 

                                                           
66Назгүл Асаналиеванын Булан институтуна берген маеги, 15-апрель, 2018. 
67Табылды Тилекматовдун Булан институтуна берген маеги, 15-март 2018. 
68Пазыл Бактыбаевдин Булан институтуна берген маеги, 20-апрель, 2018. 
69 Ош шаарында Булан институту өткөргөн коомдук угууда сүйлөгөн сөзүнөн, 13-апрель, 2018. 
70 Сүлүктү шаардык билим берүү башкармалыгынын өкүлү Фарида Мажитованын Булан институтуна 

маегинен, 28-апрель 2018. 
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жеңилдик болсо дегим келет. Көрсөтмө куралдарды өкмөт тарабынан каржылап 

берүүгө эмнеге болбосун? Ошондой эле жер үлүшү, үй-жай жаатында да шарты 

оор болуп, чече албай жүргөн кесиптештерим бар. Аларга да кандайдыр бир 

жеңилдик берилип, көйгөйүбүз чечилсе болот эле”. 

 

Талас облусунун Талас районундагы  Жон-Арык айылынын мектебинин 

математика мугалими Качыкеева Нуриза дагы мугалимдер өз чөнтөгүнөн көрсөтмө 

курал сатып алууга мажбур экенине нааразы. “ Менин айлыгым 8000 сом, беш 

балам бар. Биз, мугалимдер, сабактарга көрсөтмө куралдардын баарын өз 

чөнтөгүбүздөн алганга милдеттүүбүз. Бир айда тапканым болгону 8 миң сом болсо, 

анан сабакка даярданууга кагаздарды, көрсөтмө куралдарды бүт өзүбүз алганыбыз 

акылга сыйбаган иш"71. 

 

Чынында эле мектеп мугалимдери өз чөнтөгүнөн көрсөтмө куралдарды жана 

айрым китептерди да сатып алууга мажбур. Андан сырткары иш сапарларга да өз 

каражаты менен барышат. Нарын облусунун Ак-Талаа районундагы Кош-Дөбө 

айылынын Эргеш Мейманов атындагы орто мектебинин директору Туякбек 

Молдакматовдун айтымында, мугалимдерге жол кире төлөнбөйт. “Мугалимдер 

семинар жана тренингдерге чакырылышат. Бирок аларга жол киреге жана тамак-

ашка төлөнбөйт. Канча мугалим барса дагы, баары теӊ өз чөнтөгүнөн барып келип 

жатышат. Ошондой эле мектеп администрациясы дагы районго барыш керек болот. 

Кайсы жакка барбайлы жол кире өз чөнтөгүңдөн төлөшүң керек. Биздин айыл 

райондук борбордон 100 чакырым алыспыз. Барыш-келишке 500 сом кетет”72.  

 

 

4.2. Кесиптик кошуундун ишмердиги жана ден соолукту чыңдоо 
 

Мектеп мугалимдеринин мамлекеттик кесиптик кошууну бар жана ага ар бир 

мугалим мүчө. Кыргызстанда мугалимдердин укугун коргогон көз карандысыз 

кесиптик кошуун же уюм жок, бир гана мамлекеттик кошуун иштеп жатат. Ал 

кошуунга ар бир мугалимдин айлыгынан ай сайын 1% кармалат. Соңку кездери 

кесиптик кошуундун иши жанданып калды деген мугалимдер да бар, ошол эле 

учурда аларга нааразылар да жок эмес.  

 

Билим берүү кызматкерлеринин кесиптик кошууну учурда айыл өкмөтү, райондук 

администрация, облустук администрациялар менен келишим түзүп, анын 

негизинде иш алып барат. Ошол эле учурда Билим берүү жана илим министрлиги 

менен да эки тараптуу келишими бар. “Эмгек кодексинин, профсоюз тууралуу 

мыйзамдын жана өзүбүздүн уставдын негизинде иш алып барабыз”, - дейт 

кесиптик кошуундун төрагасы Асылбек Токтогулов. 

 

Кесиптик кошуунга ар бир мугалимдердин айлыгынан 1% кармалса, бир айда же 

бир жылда канча каражат топтолот? Бул суроого Асылбек Токтогулов мырза так 

жооп айтуудан баш тартты. “Бул биздин ички саясат. Негизи мугалимдердин 

                                                           
71Нуриза Качыкееванын Булан институтуна берген маеги, 22-апрель 2018. 
72Туякбек Молдокматовдун Булан институтуна берген маеги, 18-март 2018. 
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маянасынан көп деле каражат чогулбайт. Себеби, бир мектептен 100 сом профсоюз 

ала турган болсо анын 60 сому мектепте калат. 40 сом районго келет, ошонун 25-

30% гана бизге борборго келет.  Бул  каражат  ар кандай иш-чараларды өткөрүп, 

ишмердүүлүктү аткарганга сарпталат, эл аралык  уюмдарга мүчөбүз аларга 

төлөйбүз, профсоюз федерациясына төлөйбүз. 14 кызматкер иштейт, аларга айлык 

берилет. Андан тышкары өзүбүздүн сайтыбыз,  гезитибиз бар.  Иш сапарга чыгып 

турабыз.  Катуу ооруган мугалимдерге  5-10 миң сомго чейин жардам берилип 

калат”73. 

Сүрөттө: Нарын облусунун Ак-талаа районунун Кош-дөбө айылынын Эргеш Мейманов 

атындагы мектептин мугалими Айгүл Сасыкова 

 

Учурда кесиптик кошуундар мугалимдерге арзандатылган путевкаларды алып 

берип, курорт жана санаторийлерге жөнөтүп жатышат. Бирок, путевкалар бир 

жылда саналуу гана мугалимдерге берилет. Мисалы, Араван райондук кесиптик 

кошууну бир жылда 100гө чукул мугалимге берет. “Араван районунда 2 миң 

мугалим бар, бир жылда жүзгө чукул мугалимди эс алдырып жатабыз. Андан көп 

кылганга каражат жетишсиз. Ошондо бир мугалимге кезек 20 жылда бир келет 

экен”,- дейт Араван райондук кесиптик кошуундун төрагасы Бакыт Турдубаев.  

  

Мыйзам боюнча Кыргызстанда мугалимдер жыл сайын медициналык кароодон 

бекер өтүп турууга тийиш. Бирок, бул норма да толук аткарылган жок. Кесиптик 

кошуун акыркы жылдары Бишкектеги мугалимдердин ден соолугун бекер 

текшерте баштады. “Бишкек шаарында мугалимдердин ден соолугун  бекер, 

тереңдетилген  кароодон өткөрүү боюнча  аракеттер башталды. Бирок айылдагы 

                                                           
73 Асылбек Токтогуловдун Булан институтуна берген маеги, 2-май 2018 
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мугалимдердин ден соолугун текшертүүгө жетише албай жатабыз”,- дейт Асылбек 

Токтогулов74. 

 

Талас облустук билим берүү усулдук борборунун жетекчиси Табылды Тилекматов 

кесиптик кошуун соңку жылдары жакшы иштеп жатканын, мугалимдерге ар 

тараптуу  материалдык жана моралдык жактан жардам көрсөтүлөрүн айтты. 

“Мугалимдерди кезек менен  бекер жолдомо берип, эс алуучу жайларга жиберип 

турушат. Мындан тышкары арыз менен кайрылган мүчөлөргө ден соолугун чыңдоо 

үчүн материалдык жардамдар көрсөтүлөт. Мектепте өткөрүлгөн маданий иш-

чараларга көмөк көрсөтүшөт”. 

 

Чүй облусундагы Лебединовка айылындагы № 2 мектеп гимназиянын тарбия 

бөлүмүнүн башчысы  Венера Туралиева 12 саат сабак бергени жана завуч болуп 

иштегени үчүн 12 миң сом айлык алат. “Мугалимдердин социалдык абалы абдан 

оор. Биздин айлык менен бала-чаканы койдук, жалгыз башты деле багыш кыйын. 

Эгер менин завучтук милдетим болбосо, жалаң педагогикалык саатка 7 миң сомдой 

эле айлык алмакмын. Жайында болсо профсоюз тарабынан 50% төлөп, Ысык-

Көлгө үч күн эс алып келгенге жолдомо берет.  Мындай  жолдомону да эки-үч 

жылда бир алабыз”, - дейт Венера75. 

 

Жалал-Абад облусуна караштуу Базар-Коргон районундагы Өлмөскан Атабекова 

атындагы №30 гимназия мектебинин мугалими Муратбек Мурзаакимов кесиптик 

кошуун мугалимдерди коргобойт деген пикирин айтты. “Негизи профсоюз  деген 

мугалимдердин түздөн түз укугун коргой турган уюм да. Ошол профсоюздун 

райондогу   төрагасы бар, ал киши мугалимдердин маянасынын  эсебинен жашайт. 

Ал бир да жолу  мугалимдердин укугу, эмгек акысы, көйгөйлөрү жөнүндө үн 

каткан эмес”, дейт Муратбек Мурзаакимов.    

 

“Мисалы, мен жакында эле президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жаздым. 

Ошол кайрылууну жазгандан кийин райондук Билим берүү башкармалыгы, 

профсоюз тарабынан эч кандай реакция болгон жок. Республика боюнча 

мугалимдердин профсоюз жетекчиси көп жылдан бери эмгектенген Асылбек 

Токтогулов деген агай бар. Ушул киши дагы мугалимдердин көйгөйүн бир да жолу 

көтөргөнүн көргөн жокмун. 2011-жылы биз митингге чыкканда ушул жакка 

келгенбиз, ошондо гана бир жолу сүйлөгөнүн көргөнбүз. Андан башка ал кишинин 

үнүн уккан жокпуз”76. 

 

Өзгөн райондук профсоюздун төрайымы Д. Аширбаеванын айтымында, профсоюз 

жаш мугалимдерге жөлөкпулду бир жылда бир төлөтүп берүү боюнча иш алып 

барууда. “Кошумча төлөмдөр туура төлөнүп жатабы же жокпу биз көзөмөл 

кылганга аракет кылабыз. Мисалы, быйыл райондогу 19 айыл өкмөткө улам-улам 

кат жазып жатып, 13 айыл өкмөт жаш мугалимге 3 миң сомдон он миң сомго чейин 

                                                           
74Асылбек Токтогуловдун Булан институтуна берген маеги, 2-май 2018. 
75Венера Туралиеванын Булан институтуна берген маеги, 23-март, 2018. 
76 Муратбек Мурзаакимовдун Булан институтуна берген маеги, 26-апрель, 2018. 
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жөлөкпул төлөп беришти. Бул эми бир жылда бир эле төлөнөт, ошентсе дагы чоң 

жардам да”77.  

 

Билим берүү системасынын кызматкерлеринин ден соолугун чыңдоо максатында 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 215 буйругу 

менен Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Сары-Ой айылында жайгашкан 

"Асыл" ден соолукту чыңдоочу комплекси Кыргыз Республикасынын Билим берүү 

жана илим министрлигине оперативдүү башкарууга өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү 

күндө бул комплекс “Санат” ден соолукту чыңдоо борбору болуп кайра каттоодон 

өттү.  

 

“Учурда комплекстин сегиз коттеджинде ремонт иштери жүргүзүлүп бүтүп, 

калгандарын оңдотуп жатабыз. Андан кийин профосоюз мугалимдерге путевка 

бере баштайт. 2018- жылдын жай мезгилинде мугалимдердин эс алуусун уюштуруу 

боюнча иштерди баштоого даярдык жүрүп жатат. Келечекте кошумча 

имараттардын курулушу да пландаштырылууда”, - дейт Ысык-Көл облустук билим 

берүү институтунун директорунун орун басары Нургүл Шарапова78. 

 

Кесиптик кошуун мугалимдердин укугун коргобой, көп учурда мамлекеттик 

болгону үчүн министрликтин позициясын жактайт деп нааразы болгондор бар. 

Билим берүү боюнча мурдагы министр, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты 

Каныбек Осмоналиев мамлекеттик профсоюзду жоюш керек деген ойдо. “Эгерде 

менин колумда бийлик болгондо профсоюзду жоюп салат элем. Мугалимдердин 

альтернативдүү коомдук статустагы профсоюзу түзүлмөйүнчө  мамлекеттик  

профсоюздан пайда жок. Буларды ар бир мугалимдин айлыгынан кармалып аткан 

1% акчасы гана кызыктырат. Мугалимдин укугун коргобойт. Бир эле мисал 

айтайын. 2014-жылы Балыкчыдан,  Көк-Жаңгак,  Кара-Балта,  Сүлүктү, Кызыл-Кыя 

жана башка чакан шаарлардагы мектептин мугалимдери  иш таштаган. 

Чындыгында ушундай чакан шаарларда иштеген мугалимдердин мал-жаны, 

чарбасы да жок, социалдык абалы оор. Ошондо профсоюздар мугалимдин таламын 

талашуу ордуна жасакерленип министрликтин, өкмөттүн сөзүн сүйлөгөн. Алар 

мугалимдердин укугун коргогон эмес ошол учурда. Бул эмне деген акмакчылык?!  

Профсоюзда иштегендер өздөрүнчө эле империя түзүп алышкан. 79 миң 

мугалимдин айлыгынан 1 % кармалганда эбегейсиз чоң акча жыйналат”79. 

 

4.2. Мугалимдер үчүн ипотекалык насыя кыял бойдон калууда 
 

Кыргыз Республикасында соңку жылдары күч кызматкерлерине атайын үйлөр 

салынып, президенттин катышуусунда жаңы үйлөрдүн ачкычтары тапшырылды. 

Ал эми мугалимдер үчүн бир да үй салынган жок. Бирок, Кыргыз өкмөтү 

мугалимдерге ипотекалык насыя аркылуу үй алуу шарттарын 2015-жылы 

жарыялаган. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан жарандарды колдоо 

максатында “Жеткиликтүү турак жай 2015-2020” программасы кабыл алынган. Бул 

программа боюнча мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде мугалимдер турак жай 

                                                           
77 Ош шаарында Булан институту өткөргөн коомдук угууда сүйлөгөн сөзү, 13-апрель 2018. 
78 Нургүл Шарапованын Булан институтуна берген маеги, 20-апрель, 2018. 
79 Каныбек Осмоналиевдин Булан институтуна берген маеги, 22-апрель, 2018. 



 
32 

 

алыш үчүн мамлекеттик ипотекалык компания талап кылган бардык 

документтерди топтоого киришишкен. 

 

“Мамлекеттик ипотекалык компанияга ипотекалык насыя алууга кайрылгандардын  

арасынан, эң көп билим берүү системасынын кызматкерлери кайрылган. Жалпы 

4618 адам документ тапшырган” деп билдирди Билим берүү жана илим 

министрлигинин департамент башчысы Муктарбек Баймурзаев. Учурда 

мугалимдер иштеген жери боюнча райондук мамлекеттик администрацияларга 

документ тапшырып, кээ бири кезек күтүп жатса, айрымдары төлөй албасын эчак 

түшүнүп, документтерин кайтарып алышты.  

 

Мугалимдин айлыгы ипотеканы төлөгөнгө жетеби? Мисалы, бир бөлмө батир 20 

миң доллардын тегерегинде болсо, банк баштапкы сумма катары ошол турак 

жайдын баасынын жок дегенде 10% дароо төлөп берүүнү талап кылат. Ипотекалык 

насыяны 3 миллион сомго чейин 15 жылга чейин алса болот. Мамлекеттик 

ипотекалык компаниянын билдиргенине караганда, учурда ипотекалык 

насыялардын мамлекеттик кызматкерлер жана мугалимдер үчүн да бир жылдык 

үстөк пайызы  8-10% болууда. Учурда мугалимдин айлыгы тамак-ашка өп-чап 

жетип жатканда мындай насыяны көтөрө албасы айдан ачык.  

 

Былтыр Ош облусунан 52 мугалимге ипотекалык насыя менен турак жай берүү 

маселеси каралган. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы  

Абдували Балтабаевдин айтымында, насыянын үстөк пайызы өтө жогору 

болгондуктан мугалимдин чөнтөгүнө туура келбей кайрадан каралып чыккан. 

“Ошентип, насыянын үстөгү алты пайызга чейин түштү. Ошентсе да 

мугалимдердин бүгүнкү айлыгы менен ипотекалык кредит боюнча үй алганга 

толук кудурети жетпейт”, - деди Абдували Балтабаев80. 

 

Учурда үйү жок батирден батирге көчүп кыйналып жашаган мугалимдер жүздөп 

саналат. Алардын бири Халида Токоева Бишкек шаарынын №78 мектеп-

гимназиясында сабак берет. Айлыгы 10 миң сомдун терегинде.“Үйүбүз жок, төрт 

балам менен батирде жашайбыз. Союз убагында мугалимдер турак жай менен 

камсыз болчу. Азыр мугалимдин акыбалы эч кимди кызыктырбайт. Мага окшоп 

көптөгөн мугалимдер батирде жашайт. Мугалимдин айлык акысы үй алганды 

койдук, күнүмдүк тамак-ашка да жетпейт. Кийинки убакта мектепти таштап 

базарга барып соода кылсамбы деп көп ойлончу болдум.  Балдарым чоңоюп келе 

жатат, жок дегенде үй салышыбыз керек да”81.  

 

Ош шаарындагы “Жетиген” мектеп-лицейинин директору Кыялбек Акматовдун 

билдиргенине караганда, алардын эмгек жамаатынан беш мугалим ипотекалык 

насыяга документ тапшырып, бирок шаабайы сууп кайра келишкен. “Айына 10 

миңден ашык сомду банкка төгүп турушу керек экен. Мугалимдин айлыгы менен 

антип ай сайын төгүп берүү мүмкүн эмес да”82. 

 

                                                           
80 Булан институту уюштурган коомдук угууда сүйлөгөн сөзүнөн, Ош шаары, 13-апрель, 2018. 
81Халида Токоеванын Булан институтуна берген маеги, 3-апрель, 2018. 
82 Ош шаарында Булан институту өткөргөн коомдук угууда сүйлөгөн сөзүнөн, 13-апрель, 2018. 
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Мугалимдердин көпчүлүгү эмне үчүн күч органдарына турак жайлар салынат, ал 

эми мугалимдерге антип салып берүү мүмкүн эмес деген суроону коюп жатышат. 

Бишкектеги №64 гимназиянын информатика мугалими Нурзад Маймирова да бул 

көрүнүштү теңсиздик катары баалайт. “Кыргыз өкмөтү ИИМ, УКМК жана башка 

күч кызматкерлерине үй салып, ачкычтарын тапшырганын теледен көрүп жатабыз. 

Эмне үчүн мугалимдерге антип салып беришпейт? Жок дегенде ведомстволук бир 

турак жайлар болсо, менчик болбосо да мектепте иштеген кезде жашап турсак 

абдан жакшы болбойт беле?!”, - деди Нурзад Маймирова.  

 

Кыргыз өкмөтү чындап мугалимдерди колдоого алып, коомдогу мугалимдердин 

статусун жогорулатуу үчүн күч органдарына үй салып берген сыяктуу эле 

мугалимдер үчүн да турак жайларды салышы керек. Жок дегенде шаарчаларда, 

район борборлордо ведомстволук жатаканалар курулбаса,мугалимдер арасында 

турак жай маселеси жүрөк өйүгөн чоң көйгөй бойдон калууда.  

 

 

7. Улгайган мугалимдер менен жаш мугалимдердин ажырымы  
 

Учурда Кыргызстанда ар бир жетинчи мугалим – улгайып пенсияга чыккан 

мугалим. Ар бир мектепте пенсияга эбак чыкса да кетпей иштеп жүргөн 

мугалимдер бар. Мунун биринчи себеби- пенсиянын аздыгы. Мугалим мектепте 

өмүр бою иштеп, пенсияга 2500-3800 сом менен чыгат. Ошондуктан улгайган 

мугалимдер бул акча менен жан бага албасын түшүнүп, чарчаганына, ооруганына, 

мурдагыдай демдүү-күчтүү болбой калганына карабай мектептен кетпей иштейт. 

Учурда жалпы кырдаалды анализдей келгенде бир көрүнүшкө күбө болдук: Жаш 

кадрлар “ардагер мугалимдер пенсияга кетпей, жаштарга орун бошотпой жатат” 

деп нааразы болсо, улгайган мугалимдер жаштарды “билим деңгээли талапка жооп 

бербейт” деп сындашат.  

 

Нарын облусунун Ат-Башы районунда да улгайган мугалимдер иштеп жатышат. 

Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Дүйшөнбек Дөөткуловдун айтымында, 

эгер10 миңден ашык  пенсия алышса, мугалимдер пенсияга эчак эле чыгып 

кетишмек. “Чындыгында 60-70 жаштагы мугалимдин пенсиясы жакшы болсо, эс 

алууга токтоосуз кетмек. Ат-Башы районунда аялзаты 45 жаштан, эркектер 55 

жаштан пенсияга кетет. Мисалы эркек мугалим 55 жашка чыгып, 30 жыл иштеп 

3800 сом менен пенсияга чыгат. Бул жерде калыстык жок. Пенсияга 3800 сом 

менен чыгып атса анан аргасыз мектепте калгысы келет да”, - дейт Дөөткулов83.  

Анын айтымында, улгайган мугалимдер сабакты сапаттуу өтүп, ишке олуттуу 

мамиле кылышат. “Союз мезгилинде иштеп калган мугалимдердин аң-сезиминде 

мамлекетке, мектепке болгон сый-урмат абдан күчтүү. Буларда тажрыйба мол, 

аракеттенүү күч. Бирок, пенсия жашындагылардын баары өтө карып калган эмес, 

ошол эле учурда мындай чарчап калгандары да бар, жок дебейм. Эски 

мугалимдерди биз «кызыл мугалимдер» деп коебуз, негизгиси буларда 

жоопкерчилик күчтүү» дейт Дөөткулов. 

 

                                                           
83Дүйшөнбек Дөөткуловдун Булан институтуна берген маеги, 27-март, 2018. 
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Ак-талаа районундагы Эргеш Мейманов атындагы орто мектебинин мугалими 

Динара  Абдылдаева улгайган мугалимдер менен жаш мугалимдер ортосунда курч 

көйгөй бар деп билдирди. “Биздин мектепте 128 мугалимдин 50%дан ашыгы 

улгайган пенсияга эчак чыккан  мугалимдер болуп атат. Соңку жылдары айлык бир 

аз көбөйдү деп иштей туралы деп атышат. Айрыкча жаңы окуу жылы башталганда 

сааттар бөлүштүрүлгөндө жаш мугалимдер талкан талашып, бирок талканга 

жетпей калган баладай болуп калышат. Ал эми пенсионерлер болсо ордун 

бошоткулары келбейт,  “жумуштан кайсы мыйзамдын негизинде кетиресинер?” 

дешет. Чынында мугалимдердин пенсиясы көбөйсө бул маселе чечилмек”84. 

 

Баткен дубанында да пенсияга чыкса да мектепте иштеп аткан мугалимдер көп. 

Баткен  облустук усулдук борборунун жетекчиси Мээриниса Айжигитованын 

айтымында, пенсионер мугалимдерди көбүнчө жаш мугалимдерге насаатчы катары 

иш тажрыйбасын үйрөтүү максатында кармап турушат. “Кээ бир мектептерде жаш 

мугалимдерге орун бербестен иштеп келгендери деле жок эмес”, - деди 

Айжигитова85. 

 

Учурдагы мыйзамдык нормалар пенсионер мугалимдердин иштешине тыюу 

салбайт,  пенсияга чыккандан кийин мектепте иштебесин деген чектөө жок. 

Мисалы, совет убагында пенсионер мугалим иштесе айлыгынын 50% гана төлөнчү, 

учурда антип айлыгы да кыркылбайт.  

 

Кочкор районунун Билим берүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек Өзүбеков улгайган 

мугалимдерге“жумуштан кетсин” деп буйрук чыгара албайбыз дейт. “Билим берүү 

тармагында “жашың 60тан өттү, ардактуу эс алууга кет” деген мыйзам жок 

болгондуктан, пенсионер агай-эжейлерибиз иштеп жатышат.  Аларды түздөн-түз 

кетиргенге буйрук чыгара албайбыз. Экинчи жагынан, ошол агай-эжейлердин 

иштегендерин деле туура көрүп жатабыз. Себеби,  мектепке институтту сырттан 

окуп келишет же дистанциялык ыкма менен окушат.  Ошондой мугалимдерибиз 

улуу агай-эжейлердей сабак бере албай жатышат. Тажрыйбалары жок. Талапка 

жооп бере тургандай, сырттан окубай эле  институтту толук аяктаган адистерибиз 

деле бар. Аларды айыл жерине алып калгыдай шарт түзүп, кызматка алганга да 

орун жок болуп калып жатат. Себеби, пенсионер мугалимдерди күчкө салып 

кетире албайбыз. Бийик тоолуу райондордо эрте жеңилдетилген пенсияга 

чыгышат. Эжейлердин үч баласы болсо 45 жашынан эле пенсияга кетүүгө тийиш. 

Ал эми 45 жаштагы эжей жумуштан кеткиси келбейт да. Агайлар 55 жаштан чыгат, 

алар дагы иштеп тургулары келет”86. 

 

Билим берүү жана илим министрлигинин билдиргенине караганда, учурда 

мугалимдердин 20% жаш мугалимдер түзөт. 2004-жылы кыргыз өкмөтү жаш 

мугалимдерди мектепке тартуу максатында “Жаш мугалимдин депозити” 

программасын баштаган. Тилекке каршы, бул программа 2011-жылы токтотулган. 

Учурда жаш мугалимдерди колдоого алууну максат кылган мамлекеттик 

                                                           
84 Динара Абдылдаеванын Булан институтуна берген маеги, 18-март 2018. 
85 Мээриниса Айжигитованын Булан институтуна берген маеги, 25-март, 2018. 
86 Уланбек Өзүбековдун Булан институтуна берген маеги, 12-март, 2018. 
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программа жок. Дагы бир кыйынчылык, жаш мугалимдер эң аз айлык алат, себеби 

беш жыл иштегенден кийин гана педагогикалык стаж үчүн үстөк кошула баштайт. 

 

Жаш мугалимдин айлыгы учурда 5 миң сомдун тегерегинде. Бишкектеги №76 

мектепте иштеген Кудайберген Русланов жумасына 14 саат сабак берип, колуна 

5800 сом айлык алат. “Жол киремди, мектептеги түштөнүүмдү,  мектептеги 

канцелярдык товарларымды, балдарга тест жазганга компьютерден чыгарган 

барактардын баарын эсептегенде 5800 сом  маянам эч нерсеге жетпей калат. 

Ошондуктан  ар бир жаш мугалимдердин кошумча жумушу бар. Мисалы, мен 

мугалимдиктен тышкары жеке ишкерчилик менен алектенем. Мисалы,  кээ бир 

мугалимдер кечинде күзөттө,  айрымдары  жүк түшүрүп иштешет.  Айтор, 

мектептен тышкары да иштеп, акча тапканга аракеттенишет. Ошентип сыртта 

иштеп жүргөн кезде  башка кесиптештерине, өзүнүн окуучуларына көрүнүп 

калбайын деп уялышат”,- деди Кудайберген Русланов87.  

 

Төмөндө Бишкек шаарында иштеген жаш мугалимдин айлыгы. Бишкек шаардык 

бийлиги кошуп берген 1000 сом, гимназияда иштегени үчүн 819 сом кошулуп, 

кайра соцфонд жана салыктар кармалгандан кийин колуна 5768 сом тийип жатат. 

 

 
 

Жаш мугалимдердин арасында бюджеттик бөлүмдү бүткөндүктөн мамлекеттик 

бөлүштүрүү аркылуу мектепке аргасыз кирип иштеп жаткандар бар. Алардын бири 

Болот Бактыбек уулу бюджеттик бөлүмдү аяктагандан кийин эки жыл мугалим  

болуп иштемейинче дипломду беришпесин, ошондуктан иштеп жатканын айтты. 

“Мектепте окуп жүргөндө мугалимдер сөз укпаган окуучусун “келечекте мугалим 

болуп кал” деп каргачу эле. Ошон үчүн мугалим болуп калдык окшойт. Азырынча 

мугалимдикти таштап кетейин деген ой жок, дагы эки жыл иштешим керек да. 

Мектепте иштегенден баштап окуучуларга тартыла баштайт экенсиң. Бир 

киргенден кийин кеткиң келбейт, тузу оор.  Бирок мектепте ушундай аз маяна 

менен көпкө иштей албайбыз го”88.  

 

Мындай аз маянага чыдабай жаш мугалимдер арасында мектепти таштап, башка 

жумуш издеп кеткендер да бар. Турмуш шарттын оордугунан мектепти автоунаа 

жууган жумушка алмаштыргандары да жок эмес. Ош облусунун Кара-Суу 

районундагы №80 мектептин директору Мухтар Абдилдаев жаш мугалимдерди 

мектепте кармоо кыйын болуп жатканын айтты. “Биздин мектепке окууну бүтүп 

                                                           
87 Булан институтунун студиясында талкууда сүйлөгөн сөзүнөн, 5-март, 2018. 
88 Болот Бактыбек уулунун Булан институтун студиясындагы талкууда сүйлөгөн сөзүнөн, 5-март, 2018. 
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келген жаш мугалим орношту. Ал жигиттин абдан билимдүү экенин байкап, ушул 

биздин мектепте калса экен деп аябай кааладым. Өсүп-өнүгүп, келечекте ушул 

мектепте иштеп калсын деп баарыбыз колдоп жардам берип жаттык. Анан бир 

күнү ал кошумча жумуш иштебесем болбойт деп айтты. Макул болдум. Анан күздө 

жаңы окуу жылы башталганда мектепке келбей койду. Мен үйүнө издеп бардым. 

“Агай, кечирип коюңуз, мен башка жумуш таап алдым” деди. Көрсө, турмуш-

шарттын оордугунан машина жуучу жайда иштеп жатыптыр. Мына, айлыктын 

аздыгынан биздин таланттуу, билимдүү жаштарыбыз арга жок ушинтип кетип 

атышат89”. 

 

Бишкек шаарындагы № 39 мектеп-гимназиянын мугалими Бурул Ишенбек кызы 

мугалимдердин саны көп, сапаты жок болуп жатат деген оюн айтты. “Мугалимдин 

айлыгынын аздыгынан жаш мугалимдер жумушун таштап, Түркияга, Орусияга 

жумуш издеп кетип жатат. Өз кесибин сүйүп,  билим берүүгө салым кошом деп 

максат койгон  гана жаш адистер калып иштебесе, көпчүлүгү чыдабайт. Анан дагы 

бир маселе, учурда Кыргызстанда педагогикалык  университет, институттар көп. 

Ошолорду бириктирип, билим сапатын жогорулатып, ал эми  колледждерди жаап 

эле салса жакшы болмок. Себеби, бизге ошол колледжден практиканттар келет, эч 

нерсе билбейт. Методика эмне экенин түшүнбөйт. Учурда саны бар, сапаты жок 

мугалимдер көп чыгып жатат”90. 

 

Учурда мектептерде жаш мугалимдер менен улгайган мугалимдер арасында 

ажырымды байкадык. Айрым жаш мугалимдер пенсияга чыкса да кетпей иштеп 

жаткан улуу муунга нааразы. “Пенсияга чыгып, небере багып эле үйдө 

отурушпайбы? Улуу эжекелер кодулап, саат бербейт жаштарга. Чынында, мектепте 

пенсионер эжелердин бийлиги орногон. Тарификацияны да, дем берүүчү фонддун 

акчасын кимге беришти ошолор чечет. Директорду да колго алып коюшкан. Мен 

ишке киргенде энтузиазм менен келдим эле. Азыр болсо ушундай интриганын 

айынан жумушка баргым келбейт. Директорубуз болсо эч кандай педагогикалык 

билими жок катчы кызын мугалим кылып, сааттарды берип койду”91.  Ошентип 

жаштар улуу муунга орун бошотпойт деп таарынса, тажрыйбалуу мугалимдер 

болсо жаштардын билим деңгээлине канааттанышпайт. 

 

Нарын облусундагы Ат-Башы районунун  Ой-Терскен орто мектебинин директору 

Эшимбек Жунусов азыркы жаш мугалимдер арасында сабатсыздык күч алып 

атканын айтты. “Жогорку окуу жайды сырттан окуп бүткөн, сабаты начар кадрлар 

болуп калат. Сөздүн  ачыгы бизде ЖОЖдор жалаң акча менен гана бүтүрүп жатат 

окууну. Акчаң болсо болду, окуу бүтө берет экен. Үйдө жаткан келиндерди кайын-

журту окуусун бүтүрөм деп милдетин алышат. Келиндер үйдө отурат, окууну акча 

менен бүтүрүп беришет. Алар мектепке келип сабак бере алышпайт. Бул дагы 

проблема.  Буга өзүбүз да күнөөлүүбүз.  Эмнесин жашыралы, анткени ЖОЖдор 

деле эптеп эле студенттерди кабыл алып, контракттык негизде акча менен эле 

                                                           
89 Ош шаарында Булан институтут уюштурган коомдук угууда сүйлгөн сөзү, 13-апрель, 2018. 
90 Бурул Ишенбек кызынын Булан институтуна берген маеги, 27-март 2018. 
91 Ош облусунан жаш мугалимдин айтып бергени, атын атабоону суранды. 
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окуусун бүтүрүп жатышпайбы. Мурункудай билим деңгээлин көтөрөлү деген 

болбой калды.  Ошондон улам билим берүү системасы аксап жатат”92.  

 

Ош облусуна караштуу Алай районунун Б.Абдыжапаров атындагы орто 

мектебинин мугалими Жылдыз Мадалиева дагы жаш мугалимдердин билим 

деңгээли талапка жооп бербейт деген ойдо. “Учурда кадр жетиштүү, ашыгы менен 

деп айтсам дагы болот. Бирок окууну жаңы бүтүп келген кадрлар талапка жооп 

беришпейт, билим деңгээли төмөн, арыз жаз десең ошону дагы жөндөп жаза 

алышпайт. Мен ушуга нааразымын. Ата-энелер балдарын бизге ишенип берип 

жатышса, ушундай кадрлар кантип сапаттуу билим бере алат? Биз ишеничти 

акташыбыз керек да. Кайра эле пенсиядагы мугалимдер жакшы иштеп жатышат, 

билими дагы талапка жооп берет”93.  

 

Мектеп директорлорунун көбү улгайган мугалимдердин билими жана тажрыйбасы 

мектепке керек экендигин айтышууда. Нарын облусундагы  Ат-Башы районунун 

А.Табылдиев атындагы орто мектептин директору Апал Өзгөрүшова окууну 

сырттан бүткөн, билим деңгээли начар жаш мугалимдерге караганда пенсиядагы 

мугалимдер сапаттуу билим берет деген пикирин айтты. “Биздин мектепте да 

пенсияга эчак чыккан мугалимдер бар. Бирок алардын окуу процессине пайдасы 

чоң. Биз тоолуу аймакка киргендиктен 45 жаштан кийин эле жеңилдетүүчү 

пенсияга чыккандардын саны арбын.  Азыр пенсиядагы  мугалимдер кетсин деген 

мыйзам жок. Учурда сырттан окуп, бүтүп келген  мугалимдерге салыштырмалуу 

пенсиядагы мугалимдер окуучуларга  сапаттуу, жеткиликтүү билим берет94”. 

 

КРнын Эл мугалими наамынын ээси, Каракол шаарындагы Т. Сатылганов 

атындагы лицейдин мугалими Жибек Өзүбекова жаш мугалимдер 

профессионалдык жактан өсүүгө аракет кылышпайт деп билдирди. “Биз мурда 

дидактикалык көркөм-усулдук көргөзмө куралдардын  баарын колго жасачубуз. 

Азыр болсо жаңы технология заманында укмуш иштөөгө бардык шарттар бар. 

Бирок, жаш мугалимдер өздөрүн өстүрүшпөйт. Мен ошого капа болуп кетем. Мына 

менин жашым 70ке келсе дагы изденүүнүн үстүндөмүн. Ар бир сабагымды 

кызыктуу кылып өтүүнү каалайм, антпесем өзүмө канааттанбайм. Өзүмө ушундай 

жогорку талапты койгонум үчүн агартуу тармагында ийгиликке жетиштим да”, 

дейт Өзүбекова. 

 

Эл мугалими азыркы жаш мугалимдер колунда диплому бар, бирок сабак өтүүгө 

даяр эмес экендигин баса белгиледи. “Мектептин админстрациясы менен 

биргеликте аларды кайрадан тарбиялайбыз. Бул үчүн өмүрүбүздү, алтындай 

убакытыбызды коротобуз, бирок мамлекеттен бул эмгегибиз үчүн акы сурабайбыз. 

Кимдир бирөө менден талап кылбаса деле мен жаш мугалимдердин сабактарына 

катышып, усулдук жардам көрсөтүп турам. Аларга кеңешимди берем, билгенимди 

үйрөтөм, тажрыйбам менен бөлүшөм. Мунун баарын эмне үчүн жасайм? Бир кезде 

                                                           
92Эшимбек Жунусовдун Булан институтуна берген маеги, 25-март, 2018. 
93 Жылдыз Мадалиеванын Булан институтуна берген маеги, 17-апрель ,2018. 
94Апал Өзгөрүшованын Булан институтуна берген маеги, 27-март, 2018. 
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өзүм түптөгөн мектептин статусу үчүн жасайм. Ошондой эле жалпы 

мугалимдердин статусу көтөрүлсө деп тилейм”95. 

 

8. Корутундулар 
 

 Кыргыз Республикасында мектеп мугалимдеринин социалдык абалы оор 

бойдон калууда. Кыргыз өкмөтү 2011-жылдан бери мектеп мугалимдеринин 

айлыгын эки ирет жогорулатканы менен мугалимдердин категорияларынын 

жоюлушу, аз саат менен мугалимдерди жумушка алууга уруксат берилиши, 

майрам күндөргө туш келген сабактары үчүн айлыктарын кыркуу ж.б. 

жагдайлар мугалимдердин айлыгынын кайрадан азайышына алып келген. 

Ырасмий бийлик өкүлдөрү соңку жылдар ичинде мугалимдердин айлыгы 

төрт эсеге жогорулады деген билдирүүлөрү турмуш жүзүндө аткарылган 

жок. Булан институтунун анализдери көрсөткөндөй, айрым мугалимдердин 

айлыгына 2011-жылдан бери 3-4 миң сом кошулса, ал эми айрым 

мугалимдердин айлыгынын өлчөмү таптакыр өзгөрүлбөгөнүн көрсөттү96.  

 Финансы министрлиги билдиргендей республикалык бюджеттен 

мугалимдердин эмгек акы фондуна  2011-жылга салыштырмалуу 3,7 эсе көп 

каражат жумшалып жатканы анык болсо, анда атайын комиссия түзүлүп 

айлыктарды саноо ыкмасын анализдеп чыгуу керек. Атайын комиссияга 

Билим берүү жана илим министрлигинин Коомдук кеңешинин мүчөлөрү, 

кесиптик кошуундун кызматкерлери, облустук жана райондук билим берүү 

башкармалыктары жана көз карандысыз эксперттер кириши керек. 

Республикалык бюджеттен мектеп мугалимдерине татыктуу айлык 

берилишинин оптималдуу механизмин иштеп чыгуу керек. Маянаны 

педагогикалык саатка карап эсептөө концепциясы жакшы натыйжа бербей 

атат, андыктан кайрадан анализдеп чыгып, так жана натыйжалуу иштеши 

үчүн кошумча механизмдерди киргизүү керек же айлык эсептөөнүн мурдагы 

ыкмасы Бирдиктүү тарифтик торчого кайтуу керек.  

 “Мугалимдердин статусу жөнүндө”, “Билим берүү жөнүндө” мыйзамдарда 

мугалимдер үчүн каралган социалдык кепилдиктер мамлекет тарабынын 

аткарылган жок. Мектеп мугалимдерин жок дегенде жылына бир жолу 

медициналык кароодон бекер өткөрүү, жаш мугалимдерге жөлөкпул жана 

жер тилкесин берүү ж.б. социалдык кепилдиктерди мамлекет аткара 

башташы керек.  

 Мугалимдерди турак-жай менен камсыздоо маселеси курч бойдон калууда. 

Атайын мугалимдер үчүн турак-жайларды куруу керек жана үстөк пайызы 

жок ссудаларды берүү маселеси да мамлекеттик деңгээлде тез арада 

каралышы керек. Учурдагы мамлекеттик ипотекалык насыянын үстөк 

пайызы жогору болгондуктан мугалимдердин капчыгы көтөрө албайт. 

 Мугалимдерди кайрадан аттестациядан өткөрүп, тажрыйбасына жана билим 

деңгээлине жараша квалификациялык категория берүү практикасын 

                                                           
95Жибек Өзүбекованын Булан институтуна берген маеги, 10-апрель, 2018.  
96 Учурда башталгыч класстын мугалимдеринин айлыгы гана салыштырмалуу жогорураак болууда. 30 

сааттан көп сабак берген жана тажрыйбасы 15 жылдан ашкан мугалимдер 15-16 миң сомго чейин айлык 

алышууда. Себеби, саатына 81 сомдон төлөнөт жана 15 жылдан ашык стажы барларга айлыгынын 30%ы 

кошулат.  
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калыбына келтирүү керек. Категориялардын жоюлушу мугалимдердин 

айлыгынын азайышына жана тажрыйбалуу мугалимдердин моралдык да, 

материалдык жактан басынышына алып келди. 

 Майрам күндөр үчүн мугалимдердин айлыгын кыркып салууну токтотуу 

керек. Мындай ыкма башка мамлекеттик мекемелерде жок жана бул маселе 

боюнча мугалимдер арасында нааразычылык күч алууда. 

 Билим берүү жана илим министри Г. Кудайбердиеванын минималдуу сабак 

жүктөмдү бекиткен буйругу жаңы окуу жылында жүздөгөн мугалимдерди 

жумушсуз калтырат. Андыктан 2018-2019-жаңы окуу жылы башталарда 

мугалимдер арасында боло турган нааразычылыкты эмитен алдын алуу үчүн 

мугалимдер арасында түшүндүрүү иштерин азыртан жүргүзүп баштоо керек.  

 Кыргызстанда педагогикалык окуу жайлардын саны көп жана билим сапаты 

төмөндөп баратат. Учурда мектептерди эмес, так ушул педагогикалык окуу 

жайларды акредитациядан өткөрүү зарылдыгы бар. Айрыкча сырттан окуу 

бөлүмдөрүн жабуу керек, себеби сырттан окуган адистердин билим деңгээли 

талапка жооп бербейт. 

 Кыргыз Республикасында жалпы орто билим берүүчү мекемелерде сабак 

берген ар бир жетинчи мугалим - пенсияга эчак чыккан мугалимдер. Пенсия 

өлчөмүнүн төмөндүгүнө байланыштуу чарчаганына, улгайганына, 

ооруганына карабай мектептен кетпей иштөгө мажбур болушууда. 

Ошондуктан мектеп мугалимдеринин пенсиясын жогорулатуу маселеси тез 

арада каралышы зарыл. 

 Мектеп мугалимдеринин 20% гана жаш мугалимдер түзөт. “Жаш 

мугалимдин депозити” мамлекеттик программасы жаш мугалимдерди 

колдоо үчүн түзүлгөн, бирок 2010-жылы жоюлуп калган. Учурда жаш 

мугалимдерди мектепке тартуу жана аларды кармап калуу үчүн мамлекеттик 

деңгээлде эч кандай чаралар колго алынган эмес. 

 Мектеп мугалимдери арасында эркек мугалимдердин саны жылдан жылга 

азаюуда. Айрым мектептерде 10% гана эркек мугалим иштесе, айрым 

мектептерде эркек мугалимдердин саны 30% гана жетет. 

 Мектеп мугалимдеринин мойнуна окуу процессине эч кандай тиешеси жок 

ашыкча милдеттерди жүктөөнү токтотуу керек. Жергиликтүү бийлик 

мугалимдерди административдик иштерге, биометрикалык ж.б. 

маалыматтарды топтоого, шайлоонун үгүт иштерине, көчө тазалоого жана ар 

кандай чогулуштарга кыйнап алып барууну токтотушу зарыл. Окуу 

процессинен алаксыткан ашыкча жумуштар билим берүү сапатына терс 

таасирин тийгизип жатат.  

 Мугалимдер алардын укугун коргой турган атайын бир коомдук уюмдун 

кызматына муктаж. Ал эми мамлекеттик кесиптик кошуундун ишмердиги 

майрамдарда сыйлык баракча, гүл жана саналуу мугалимдерге акчалай 

сыйлык тапшыруу, ошондой эле белгилүү бир өлчөмдөгү мугалимдерге 

санаторий жана пансионаттарга арзандатылган путевка берүү менен 

чектелүүдө. Булан институтуна пикирин билдирген көпчүлүк мугалимдер 

алардын укугу корголбой атканын, аларга укуктук жактан жардам бере 

турган көз карандысыз уюмдун жоктугун өкүнүү менен белгилешти.  


