HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ 2-NJI BENDINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR

DÖWLET STATISTIK
HASABATY

Ilkinji statistik maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistik habarlary emele getirmek üçin peýdalanylýar.
“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň 4-nji bendi
Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 289-njy maddasyna laýyklykda döwlet statistik hasabatlaryny bermek möhletleriniň bozulmagy,
hasabatlylygyň nädogry ýa-da ýoýulan maglumatlarynyň döwlet statistika edaralaryna berilmegi üçin administratiw jogapkärçilik bellenendir

Forma № 2-mek

HRBNGU

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2016-njy ýylyň 1-nji awgustyndaky
№ 48 buýrugy bilen tassyklanyldy

0607342

ORTA MEKDEPLERIŇ MADDY BINÝADY
BARADA JEMLEÝJI HASABAT
20___/20____ okuw ýylynyň başyna

Ýyllyk
Tabşyrýarlar:
Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri oktýabryň 10-na:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna;
Welaýatlaryň baş bilim müdirligi oktýabryň 15-ne:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) Türkmenistanyň Bilim ministrligine;
Türkmenistanyň Bilim ministrligi Türkmenistan, ş. Aşgabat we welaýatlar
boýunça jemleýji hasabaty Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine
noýabryň 1-ne.

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady_________________________________________________________________________________________________________
Poçta salgysy_________________________________________________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks, Е-mail)

HSUK boýunça kod

HSUK boýunça şahamçanyň kody

0607342
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Şäher ýerlerinde

Görkezijileriň atlary

Ölçeg
birligi

Setiriň
№

А

B

Ç

Mekdepleriň sany
Ähli jaýlaryň umumy meýdany
Synp otaglaryň sany (okuw otaglar we laboratoriýalar hem
girýär)
Olaryň meýdany
Bir nusgaly taslama boýunça okuwçy
orunlaryň sany
Okuwçy orunlaryň hakyky sany
Okuw otagly mekdepleriň sany:
ýaşaýyş durmuş esaslary
fizika
himiýa
biologiýa
türkmen dili we edibiýaty
şolardan: lingafon enjamlar bilen abzallaşdyrylan
rus dili we edebiýaty
şolardan: lingafon enjamlar bilen abzallaşdyrylan
matematika
taryh, döwlet we hukuk esaslary
geografiýa
beýleki daşary ýurt dili
şolardan: lingofon enjamlar bilen abzallaşdyrylan
hünäre ugrukdyryş

birlik
m2

01
02

birlik

03

m2

04

birlik

05

-*-

06

-*-*-

07
08

-*-

09

-*-

10

-*-

11

-*-

12

-*-

13

-*-

14

-*-

15

-*-

16

-*-

17

-*-

18

-*-

19

-*-

20

Oba ýerlerinde

hemmesi

şolardan saglyk
ýagdaýy sebäpli
mümkinçilikleri
çäkli çagalar
üçin mekdepler

hemmesi

şolardan saglyk
ýagdaýy sebäpli
mümkinçilikleri
çäkli çagalar
üçin mekdepler

1

2

3

4

Şäher we oba ýerlerinde
şolardan saglyk
ýagdaýy sebäpli
hemmesi
mümkinçilikleri
(1 we 3-nji
çäkli çagalar
sütünleriň
üçin mekdepler
jemi)
(2 we 4-nji
sütünleriň jemi)
5

6
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Şäher ýerlerinde
Ölçeg
birligi

Setiriň
№

B

Ç

-*-

21

-*-

22

-*-

23

-*-

24

-*-

25

-*-

26

-*-

27

-*-

28

-*-

29

-*-

30

-*-

31

-*-

32

-*-

33

-*-

34

Görkezijileriň atlary

А

informatikanyň we hasaplaýyş tehnikasynyň
esaslary
olarda:
kompýuterleriň sany
Internete elýeterli bolan mekdepleriň sany
Interaktiw - multimedia enjamlary bilen üpjün edilen okuw
otaglary bar bolan mekdepleriň sany
Laboratoriýa enjamlary bilen üpjün edilen okuw otaglary
bar bolan mekdepleriň sany
Okuw ussahanalary bolan mekdepleriň sany:
1-3-nji synplaryň okuwçylary üçin
metal we agaç işleýiş boýunça
tikinçilik we aşpezlik işi boýunça
beýlekiler
Ussahanalary bolmadyk mekdepleriň sany
Tehniki serişdesi bar bolan mekdepleriň sany:
insiz plýonkaly kinoapparatlar
telewizorlar
magnitofonlar
wideomagnitofonlar

Oba ýerlerinde

hemmesi

şolardan saglyk
ýagdaýy sebäpli
mümkinçilikleri
çäkli çagalar
üçin mekdepler

hemmesi

şolardan saglyk
ýagdaýy sebäpli
mümkinçilikleri
çäkli çagalar
üçin mekdepler

1

2

3

4

Şäher we oba ýerlerinde
şolardan saglyk
ýagdaýy sebäpli
hemmesi
mümkinçilikleri
(1 we 3-nji
çäkli çagalar
sütünleriň
üçin mekdepler
jemi)
(2 we 4-nji
sütünleriň jemi)
5

6
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Ölçeg
birligi

Görkezijileriň atlary

А

öz radio uzeli
bedenterbiýe zaly
suwa düşülýän howuz
okuw-tejribe uçastogy
kömekçi oba hojalygy uçastogy
Naharhanasy ýa-da bufeti bolan mekdepler
Naharhanalardaky ýa-da bufetlerdäki orunlaryň sany
Kitaphanasy (kitap gaznasy) bar bolan mekdepleriň sany
olarda kitaplaryň (mekdep okuw kitaplaryny hem goşmak
bilen), kitapçalaryň we žurnallaryň mukdary
şolardan okuw kitaplary

Setiriň
№

B

Ç

birlik

35

-*-

36

-*-

37

-*-

38

-*-

39

-*-

40

-*-

41

birlik

42

müň nusgada

43

müň nusgada

44

Düýpli abatlama talap edýän mekdepleriň sany, birlik (45) _______________

Şäher ýerlerinde
şolardan saglyk agdaýy sebäpli mümkinhemmesi
çilikleri çäkli
çagalar üçin
mekdepler
1

2

Oba ýerlerinde

hemmesi

şolardan saglyk
ýagdaýy sebäpli
mümkinçilikleri
çäkli çagalar
üçin mekdepler

3

4

Şäher we oba ýerlerinde
şolardan saglyk
hemmesi
ýagdaýy sebäpli
(1 we 3-nji
mümkinçilikleri
sütünleriň
çäkli çagalar üçin
jemi)
mekdepler (2 we 4nji sütünleriň jemi)
5

ýykylma howpy bar mekdepleriň sany, birlik (46) ________________

Ýolbaşçy
(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(habarlaşmak üçin telefon
belgisi)

(F.A.A.)
«____» __________ 20___ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
«____» _________20__ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar )

(goly)
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