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2022 - yil 30 - noyabr VI-68-181-7-106-K/22 Kattaqo‘rg‘on shahar hokimligi

Kattaqoʻrgʻon shahridagi 1-, 3-, va 20-umumiy oʻrta taʼlim maktablari
direktor lavozimlariga nomzodlarni tasdiqlash toʻgʻrisida

Oʻzbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Oʻzbekistonning  yangi
taraqqiyot davrida taʼlim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-
tadbirlari  toʻgʻrisida”gi  2020-yil  6-noyabrdagi  PF-6108-son  Farmoni,
“Taʼlim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qoʻshimcha chora-
tadbirlari toʻgʻrisida”gi 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-son qaroriga asosan
Xalq taʼlimi vazirligi tizimidagi umumtaʼlim muassasalarida boʻsh (vakant)
boʻlgan  direktor  lavozimiga  nomzodlarni  tavsiya  etish  hamda  ish
beruvchining  tashabbusiga  koʻra  lavozimdan  ozod  etish  yuzasidan  xalq
deputatlari tuman (shahar) Kengashlariga taklif kiritish tartibini tasdiqlash
boʻyicha  xalq  taʼlimi  vazirligining  “Umumtaʼlim  muassasalarida  direktor
lavozimiga  nomzodlarni  tavsiya  berish  va  ish  beruvchining  tashabbusiga
koʻra  lavozimdan  ozod  etish  yuzasidan  taklif  kiritish  tartibini  tasdiqlash
toʻgʻrisida” 2020-yil 25-dekabrdagi 325-sonli buyrugʻi ishlab chiqilgan.

Umumtaʼlim muassasalarida direktor lavozimiga nomzodlarni tavsiya
berish  va  ish  beruvchining  tashabbusiga  koʻra  lavozimdan  ozod  etish
yuzasidan taklif kiritish tartibini tasdiqlash toʻgʻrisida Nizomning 16-bandiga
asosan  Samarqand  viloyati  xalq  taʼlimi  boshqarmasining  2022-yil  20-
oktabrdagi 359-K-sonli xatiga asosan Kattaqoʻrgʻon shahar 1-umumiy oʻrta
taʼlim  maktabi  direktori  lavozimiga  quyidagi  nomzodlar  xalq  deputatlari
shahar Kengashining sessiyasida koʻrib chiqish uchun tavsiya etilmoqda:
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Zakirov  Rustam  Anvarovich  1987  yilda  tugʻilgan,  millati  oʻzbek,
maʼlumoti oliy. 2010 yil Termiz davlat universitetini amaliy matematika va
informatika mutaxassisligi boʻyicha tamomlagan.

Zakirov Rustam Anvarovich hozirgi vaqtda Kattaqoʻrgʻon shahar 1-
umumiy oʻrta taʼlim maktabi informatika fani oʻqituvchisi vazifasida ishlab
kelmoqda.

Xolmonov  Behzod  Sunnatullayevich  1987-yilda  tugʻilgan,  millati
oʻzbek, maʼlumoti oliy, 2012-yil Jizzax davlat pedagogika institutini kimyo
oʻqitish metodikasi mutaxassisligi boʻyicha tamomlagan.

Xolmonov  Behzod  Sunnatullayevich  hozirgi  vaqtda  Kattaqoʻrgʻon
shahar  1-umumiy  oʻrta  taʼlim maktabi  maʼnaviy-maʼrifiy  ishlar  boʻyicha
direktor oʻrinbosari lavozimida ishlab kelmoqda.

Samarqand  viloyati  xalq  taʼlimi  boshqarmasining  2022-yil  20-
oktabrdagi 358-K-sonli xatiga asosan Kattaqoʻrgʻon shahar 3-umumiy oʻrta
taʼlim  maktabi  direktori  lavozimiga  quyidagi  nomzodlar  xalq  deputatlari
shahar Kengashining sessiyasida koʻrib chiqish uchun tavsiya etilmoqda:

Tagayev Shuxratjon Pulatovich 1981-yilda tugʻilgan,  millati  oʻzbek,
maʼlumoti  oliy,  2003-yil  Buxoro davlat  universitetini  tarix  mutaxassisligi
boʻyicha tamomlagan.

Tagayev Shuxratjon Pulatovich hozirgi vaqtda Kattaqoʻrgʻon shahar 3-
umumiy oʻrta taʼlim maktabi psixologi vazifasida ishlab kelmoqda.

Tuygʻunov  Uchqun  Saimnazarovich  1987-yilda  tugʻilgan,  millati
oʻzbek, maʼlumoti oliy, 2011-yil Samarqand iqtisodiyot va servis institutini
xalqaro turizm va mehmonxona xoʻjaligi iqtisodiyoti mutaxassisligi boʻyicha,
2021-yil  Samarqand  davlat  universitetini  informatika  oʻqitish  metodikasi
mutaxassisligi boʻyicha tamomlagan.

Tuygʻunov  Uchqun  Saimnazarovich  hozirgi  vaqtda  Yoshlar  ishlari
agentligi Kattaqoʻrgʻon shahar boʻlimi boshligʻi lavozimida ishlab kelmoqda.

Erkayev  Bekzod  Karimovich  1985-yilda  tugʻilgan,  millati  oʻzbek,
maʼlumoti oliy, 2008-yil Toshkent davlat pedagogika institutini geografiya
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va iqtisodiy bilim asoslari mutaxassisligi boʻyicha tamomlagan.

Erkayev Bekzod Karimovich hozirgi paytda vaqtincha ishsiz.

Samarqand  viloyati  xalq  taʼlimi  boshqarmasining  2022-yil  20-
oktabrdagi 357-K-sonli xatiga asosan Kattaqoʻrgʻon shahar 20-umumiy oʻrta
taʼlim  maktabi  direktori  lavozimiga  quyidagi  nomzodlar  xalq  deputatlari
shahar Kengashining sessiyasida koʻrib chiqish uchun tavsiya etilmoqda:

Erkayev  Bekzod  Karimovich  1985-yilda  tugʻilgan,  millati  oʻzbek,
maʼlumoti oliy, 2008-yil Toshkent davlat pedagogika institutini geografiya
va iqtisodiy bilim asoslari mutaxassisligi boʻyicha tamomlagan.

Erkayev Bekzod Karimovich hozirgi paytda vaqtincha ishsiz.

Zakirov  Rustam  Anvarovich  1987  yilda  tugʻilgan,  millati  oʻzbek,
maʼlumoti oliy. 2010 yil Termiz davlat universitetini amaliy matematika va
informatika mutaxassisligi boʻyicha tamomlagan.

Zakirov Rustam Anvarovich hozirgi vaqtda Kattaqoʻrgʻon shahar 1-
umumiy oʻrta taʼlim maktabi informatika fani oʻqituvchisi vazifasida ishlab
kelmoqda.

Xamdamov Ozodjon Shuxratovich 1984-yilda tugʻilgan, millati oʻzbek,
maʼlumoti oliy, 2017-yil Samarqand davlat universitetini informatika oʻqitish
metodikasi mutaxassisligi boʻyicha tamomlagan.

Xamdamov Ozodjon Shuxratovich hozirgi vaqtda Kattaqoʻrgʻon shahar
20-umumiy  oʻrta  taʼlim  maktabining  oʻquv  ishlari  boʻyicha  direktor
oʻrinbosari  lavozimida  ishlab  kelmoqda.

Tuygʻunov  Uchqun  Saimnazarovich  1987-yilda  tugʻilgan,  millati
oʻzbek, maʼlumoti oliy, 2011-yil Samarqand iqtisodiyot va servis institutini
xalqaro turizm va mehmonxona xoʻjaligi iqtisodiyoti mutaxassisligi boʻyicha,
2021-yil  Samarqand  davlat  universitetini  informatika  oʻqitish  metodikasi
mutaxassisligi boʻyicha tamomlagan.

Tuygʻunov  Uchqun  Saimnazarovich  hozirgi  vaqtda  Yoshlar  ishlari
agentligi Kattaqoʻrgʻon shahar boʻlimi boshligʻi lavozimida ishlab kelmoqda.

Aripova  Nargiza  Xamidovna  1974-yilda  tugʻilgan,  millati  oʻzbek,
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maʼlumoti oliy, 2007-yil Samarqand davlat universitetini boshlangʻich sinf
oʻqituvchisi mutaxassisligi boʻyicha tamomlagan.

Aripova Nargiza Xamidovna hozirgi paytda vaqtincha ishsiz.

Umumtaʼlim muassasalarida direktor lavozimiga nomzodlarni tavsiya
berish  va  ish  beruvchining  tashabbusiga  koʻra  lavozimdan  ozod  etish
yuzasidan  taklif  kiritish  tartibini  tasdiqlash  toʻgʻrisidagi  Nizomning  17-
bandiga  asosan  Kattaqoʻrgʻon  shahar  1-,  3-,  20-umumiy  oʻrta  taʼlim
muassasalariga  direktor  lavozimiga  koʻrsatilgan  nomzodlarning  tegishli
umumtaʼlim maktabi koʻrsatkichlarini kelgusi uch yilda yuqori darajaga olib
chiqish  boʻyicha  oʻz  dasturlarini  xalq  deputatlari  Kattaqoʻrgʻon  shahar
Kengashiga  taqdim  etdi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda hamda Oʻzbekiston Respublikasi
“Mahalliy  davlat  hokimiyati  toʻgʻrisida”gi  Qonuniga  muvofiq  xalq
deputatlari  Kattaqoʻrgʻon  shahar  Kengashining  oltinchi  chaqiriq  oltmish
sakkizinchi sessiyasi

QAROR QILADI:

1.  Samarqand  viloyati  xalq  taʼlimi  boshqarmasining  “Kattaqoʻrgʻon
shahar  1-,  3-,  20-umumiy  oʻrta  taʼlim  maktablariga  direktor  lavozimiga
nomzodlarni koʻrib chiqish toʻgʻrisida”gi 2022-yil 20-oktabrdagi 357-K, 358-
K va 359-K-sonli xatlari maʼlumot uchun qabul qilinsin.

2. Kattaqoʻrgʻon shahar 1-, 3-, 20-umumiy oʻrta taʼlim maktablariga
direktor  lavozimiga  nomzodlarning  tegishli  umumtaʼlim  maktabi
koʻrsatkichlarini kelgusi uch yilda yuqori darajaga olib chiqish boʻyicha oʻz
dasturi maʼlumot uchun qabul qilinsin.

3.  Kattaqoʻrgʻon  shahar  3-,  20-umumiy  oʻrta  taʼlim  maktablariga
direktor  lavozimiga  nomzodlarini  qoʻygan  Tuygʻunov  Uchqun
Saimnazarovich va Erkayev Bekzod Karimovich hamda 20-umumiy oʻrta
taʼlim maktabiga direktor lavozimiga nomzodini qoʻygan Aripova Nargiza
Xamidovna  nomzodlari  oʻz  arizasiga  binoan  nomzodlar  roʻyxatidan
chiqarilsin.

4.  Kattaqoʻrgʻon shahar  20-umumiy oʻrta  taʼlim maktabiga direktor
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lavozimiga oʻz nomzodini qoʻygan Zakirov Rustam Anvarovich umumtaʼlim
maktabi  koʻrsatkichlarini  kelgusi  uch  yilda  yuqori  darajaga  olib  chiqish
boʻyicha oʻz dasturini taqdim etmaganligi koʻrsatib oʻtilsin.

5.  Kattaqoʻrgʻon  shahar  1-umumiy  oʻrta  taʼlim  maktabi  direktor
lavozimiga  xalq  deputatlari  shahar  Kengashining  oltmish  sakkizinchi
sessiyasida ishtirok etgan deputatlar tomonidan Zakirov Rustam Anvarovich
nomzodiga 4 ta ovoz, Xolmonov Behzod Sunnatullayevich nomzodiga 16 ta
ovoz berilganligi qayd etib oʻtilsin.

6.  Kattaqoʻrgʻon  shahar  3-umumiy  oʻrta  taʼlim  maktabi  direktor
lavozimiga  xalq  deputatlari  shahar  Kengashining  oltmish  sakkizinchi
sessiyasida  ishtirok  etgan  deputatlar  tomonidan  Tagayev  Shuxratjon
Pulatovich  nomzodiga  21  ta  ovoz  berilganligi  qayd  etib  oʻtilsin.

7.  Kattaqoʻrgʻon  shahar  20-umumiy  oʻrta  taʼlim  maktabi  direktor
lavozimiga  xalq  deputatlari  shahar  Kengashining  oltmish  sakkizinchi
sessiyasida  ishtirok  etgan  deputatlar  tomonidan  Xamdamov  Ozodjon
Shuxratovich  nomzodiga  21  ta  ovoz  berilganligi  qayd  etib  oʻtilsin.

8.  Kattaqoʻrgʻon  shahar  1-umumiy  oʻrta  taʼlim  maktabi  direktori
lavozimiga  xalq  deputatlari  shahar  Kengashining  deputatlari  tomonidan
berilgan 16 ta ovozga asosan Xolmonov Behzod Sunnatullayevich nomzodi
tasdiqlansin.

9.  Kattaqoʻrgʻon  shahar  3-umumiy  oʻrta  taʼlim  maktabi  direktori
lavozimiga  xalq  deputatlari  shahar  Kengashining  deputatlari  tomonidan
berilgan  21  ta  ovozga  asosan  Tagayev  Shuxratjon  Pulatovich  nomzodi
tasdiqlansin.

10.  Kattaqoʻrgʻon  shahar  20-umumiy oʻrta  taʼlim maktabi  direktori
lavozimiga  xalq  deputatlari  shahar  Kengashining  deputatlari  tomonidan
berilgan 21 ta ovozga asosan Xamdamov Ozodjon Shuxratovich nomzodi
tasdiqlansin.

11.  Ushbu  sessiya  qarori  belgilangan  tartibga  asosan  viloyat  xalq
taʼlimi boshqarmasiga taqdim etilsin.

12.  Mazkur  qaror  ijrosini  nazorat  qilish  xalq  deputatlari  shahar
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Kengashining Taʼlim, sogʻliqni saqlash, madaniyat, sport va ijtimoiy himoya
masalalari  boʻyicha doimiy komissiyasi raisi  (U.Sharipova) hamda shahar
hokimining oʻrinbosari (J.Nosirov) zimmasiga yuklatilsin.

Kengash raisi G. Alimova


