
e-qaror.gov.uz 16.03.2022

1

2022 - yil 16 - mart VI-52-45-7-106-K/22 Kattaqo‘rg‘on shahar hokimligi

Kattaqoʻrgʻon shahridagi umumtaʼlim maktablarining milliy reyting
natijalari toʻgʻrisida

Axborot siyosati va mahalliy davlat organlarida ochiqlikni taʼminlash
masalalari  boʻyicha  doimiy  komissiyasi  hamda  “Adolat”  SDP deputatlik
guruhi tashabbusi bilan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-
noyabrdagi “Oʻzbekistonning yangi taraqqiyot davrida taʼlim-tarbiya va ilm-
fan  sohalarini  rivojlantirish  chora-tadbirlari  toʻgʻrisida”gi  PF-6108-son
farmoni,  Oʻzbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2020-yil  3-dekabrdagi
“Iqtidorli  yoshlarni  saralab  olish  tizimi  va  akademik  litseylar  faoliyatini
takomillashtirish  chora-tadbirlari  toʻgʻrisida”gi  PQ-4910-sonli  qarori,
Oʻzbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2021-yil  13-iyundagi
“Umumiy  oʻrta  va  oʻrta  maxsus  taʼlim  muassasalari  reytingini  aniqlash
chora-tadbirlari  toʻgʻrisida”gi  345-sonli  qarori  hamda  “Mahalliy  davlat
hokimiyati  toʻgʻrisida”gi  Oʻzbekiston  Respublikasi  Qonunining  24-
moddasiga asosan, xalq deputatlari shahar Kengashining oltinchi chaqiriq,
ellik ikkinchi sessiyasi

QAROR QILADI:

1. Kattaqoʻrgʻon shahridagi umumtaʼlim maktablarining milliy reyting
natijalari toʻgʻrisidagi xalq deputatlari shahar Kengashi deputati D.Xasanova
hamda  shahar  xalq  taʼlimi  boʻlimi  mudiri  J.Axmedovning  hisobotlari
maʼlumot  uchun  qabul  qilinsin.

2.  Shahar  hokimining  yoshlar  siyosati,  ijtimoiy  rivojlantirish  va
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maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari,  shahar Xalq taʼlimi boʻlimi
(J.Axmedov)larga;

-taʼlim  sifatini  taʼminlash,  oʻqituvchilarning  bilim  darajasini  va
pedagogik  mahoratini  oshirish  masalalarida  umumtaʼlim  muassasalari
faoliyatidagi ochiqlik va shaffoflik darajasini oshirish, oʻquv-tarbiya jarayoni
ustidan samarali jamoatchilik nazoratini tashkil qilish;

-2021-2022-oʻquv yilida “qizil  toifa”ga kiritilgan maktablarni  oʻquv
yili yakuniga qadar “yashil toifa”li maktablar qatoriga qoʻshish maqsadida
chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish hamda amalga oshirish;

-  umumtaʼlim  maktablarida  fan  va  kasbga  yoʻnaltirish  boʻyicha
toʻgaraklarni  ishini  jonlantirish  hamda  zakovat  intellektual  oʻyinlarini
muntazam  tashkil  etish  samaradorligini  oshirish;

-shahardagi umumtaʼlim maktablarida boʻsh turgan ekin maydonlarida
“Yashil  makon”  aksiyasi  doirasida  turli  xildagi  manzarali  hamda  mevali
daraxtlar ekish boʻyicha keng koʻlamli tadbirlarni amalga oshirish vazifasi
yuklatilsin.

3. Shahar Xalq taʼlimi boʻlimi (J.Axmedov):

-  eng  past  natija  koʻrsatgan  1-,  13-  va  20-umumtaʼlim  maktablari
direktorlari  va  oʻrinbosarlariga  “Hayfsan”  intizomiy  chora  berish  hamda
lavozimida  qolish  yoki  qolmaslik  yuzasidan  Xalq  taʼlimi  boshqarmasiga
taqdimnoma kiritsin;

-  50  balldan  56  ballgacha  toʻplagan  umumtaʼlim  maktablari
maʼmuriyatini  oʻquv  yili  yakuni  bilan  reyting  koʻrsatkichlarini  koʻtarish
boʻyicha qatʼiy ogohlantirsin;

- umumtaʼlim maktablari reyting koʻrsatkichlarini koʻtarish maqsadida
reyting  ballari  yuqori  boʻlgan  maktablarni  eng  past  olgan  maktablarga
uslubiy yordam berish uchun biriktirsin;

- kelgusida maktablarda taʼlim sifatini oshirishga qaratilgan faoliyatini
kuchaytirish va ishbilarmonlik muhitini yaratish maqsadida bir maktabda 5
yildan ortiq faoliyat yuritgan maktab direktorlari oʻrtasida rotatsiya tizimini
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yoʻlga qoʻyish boʻyicha choralar koʻrsin.

4. Xalq deputatlari shahar Kengashi kotibiyati mudiri (N.Xakimov)ga
xalq deputatlari  shahar  Kengashi  deputatlari  bilan birgalikda umumtaʼlim
maktablaridagi oʻqituvchilarning dars olib borish faoliyati va oʻquvchilarning
darsga kelib-ketish davomati boʻyicha oʻrganishlarni amalga oshirsin hamda
doimiy komissiyalar majlislarida muhokama qilib borsin.

5.  Mazkur  qaror  ijrosini  nazorat  qilish  xalq  deputatlari  shahar
Kengashining Taʼlim, sogʻliqni saqlash, madaniyat, sport va ijtimoiy himoya
masalalari  boʻyicha  doimiy  komissiya  raisi  (U.Sharipova)  hamda  shahar
hokimining  yoshlar  siyosati,  ijtimoiy  rivojlantirish  va  maʼnaviy-maʼrifiy
ishlar boʻyicha oʻrinbosari zimmasiga yuklatilsin.

Kengash raisi G. Alimova


