Дүйнөлүк акча жумалыгы – 2019 алкагында 
Кыргызстанда өткөн иш-чаралар күндөлүгү

Темасы:
«Үйрөн. Акча топто. Иштеп тап»





Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу  жагында өткөрүлүп жаткан бул иш-чаралар боюнча суроолор же каалоо-тилектер болсо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнө +996 (312) 61 24 14 телефону аркылуу кайрылып, маалымат алууга болот.  

Уюштуруучулар:
 
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (Улуттук банк) 
2. Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо агенттиги 
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы  
4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги 
5.  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги
6. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 
7. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 
8. Германия Эл аралык кызматташуу коому (GIZ) 
9. Эл аралык финансы корпорациясы (IFC)
10. Германия Эл аралык кызматташуу боюнча аманат кассалары фонду (ФСК)
11. Микрофинансылык уюмдар ассоциациясы
12. Өнүктүрүү саясаты институту 
13. «Ишеним» кредит бюросу
14. «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК (МПЦ)
15. ФК «Сенти» ЖЧКсы
16. «Айыл Банк» ААКсы
17. «Бакай Банкы» ААКсы
18. «Азия Банкы» ЖАК
19. Банк «Бай-Түшүм» ЖАК
20. «Компаньон Банкы» ЖАК
21. «БТА Банкы» ЖАК
22. «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАК
23. «Дос-Кредобанк» ААКсы
24. «КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы» ААКсы
25. «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» ЖАК
26. «МКК ОКСУС» ЖАК
27. «Оптима Банк» ААКсы
28. «Росинбанк» ААКсы
29. «РСК Банк» ААКсы
30. «ФинансКредитбанк КАБ» ААКсы 
31. «Финка Банк» ЖАК 
32. «Халык банк Кыргызстан» ААКсы
2

№
Өткөрүлүүчү күн
Иш-чаралар
Өткөрүлүүчү жайы жана убактысы 
Уюштуруучулар

1-28- март күндөрү
Мектеп окуучулары жана студенттер арасында эссе жазуу боюнча улуттук сынак өткөрүү
Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында
«Дос-Кредобанк» ААКсы
	

11-марттан 10- апрелге чейин
 Балдар арасында “Кыялдан. Акча топто. Аткар” темасында сүрөт тартуу боюнча улуттук сынак өткөрүү
Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында
«Банк «Бай-Тушум» ЖАКсы
 
	

11-марттан – 14-апрелге чейин 
Республика аймагындагы бардык мектептер арасында “Эң эле креативдүү копилка” улуттук сынак өткөрүү 
Кыргыз Республикасынын бардык мектептери
«ФИНКА Банк» ЖАК

	

1-март
#savemoney
#savemoneyforadream челленджди баштоо
Социалдык түйүндөр
«Дос-Кредобанк» ААКсы
	

18-30-март күндөрү
Финансы жана экономика боюнча мастер-класстарды уюштуруу
Бишкек шаарынын жогорку окуу жайлары
1. Pro KG профессионалдардын клубу
2. Good Solutions Group маркентинг агенттиги
	

25-27-март күндөрү 
Финансылык сабаттуулук боюнча тренинг 
(27 мугалим катышат)
Ысык-Көл областы, Чолпон-Ата ш, 
А. Осмонов атындагы мектеп
Эл аралык кызматташуу боюнча Германиянын аманат кассалары фонду 

	

27-29 март күндөрү
Финансылык сабаттуулук боюнча тренинг (21 мугалим катышат)
Ысык-Көл областы, Бөкөнбаев айылы, Бөкөнбаев атындагы орто мектеп

	

1-апрель
«Компаньон» ЖАК тарабынан социалдык тармактарда “Жыйым топтоо” темасында сынактын башталышы
Facebook, Instagram социалдык тармактары
«Банк Компаньон» ЖАК
	

1-30- апрель күндөрү
Кыргызча Bilesinbi.kg медиа-порталында финансылык сабаттуулук боюнча  макалаларды жарыялоолор 
https://bilesinbi.kg/
«Банк Компаньон» ЖАК
	

8-апрель

Пресс-конференция
Бишкек ш, Абдрахманов атындагы көчө, 175, «Кабар» маалымат агенттиги, 10:00
«Кабар» Кыргыз улуттук маалымат агенттиги
	


“Чагатай улусунун акча реформасына 750 жыл” нумизматикалык көргөзмөсүнүн ачылышы 
Бишкек ш, Тоголока Молдо атындагы көчө, 40/4, «Россия инвестициялык банк» ААКсынын филиалы, 14-00

«Россия инвестициялык банк» ААКсы

	


Жалал-Абал мамлекеттик универститетине караштуу Экономикалык колледждин студенттерин Улуттук банктын нумизматикалык музейи менен тааныштыруу 
Жалал-Абад областы, Жалал-Абад ш, Улуттук банктын Жалал-Абад областтык башкармалыгы, 1000 
Улуттук банктын Жалал-Абад областтык башкармалыгы
	


Дүйнөлүк акча жумалыгынын ачылышы (викторина, Кыргызстандын белгилүү жылдыздарынын катышуусунда концерт)
Бишкек ш, № 83 орто мектеби
«Дос-Кредобанк» ААКсы
	

	


9-11 класстардын окуучулары арасында  “Акчаны үнөмдүү сарптоо – ийгилик пайдубалы” темасынды эссе жазуу сынагын өткөрүү 



	


Сүрөт тартуу сынагы:
-1-4-класстардын окуучулары арасында  “Акча дүйнөсүнө аралашуу” темасында;
5-8-класстардын окуучулары арасында  “Кыялыңдагыга жетүү үчүн канча акча топтоо керек” темасында;
9-11-класстардын окуучулары арасында “Топтогон акчам –менин мүмкүнчүлүгүм” темасында


	


1-11-класстардын окуучулары арасында “Үй-бүлө копилкасы” темасында сынагын өткөрүү 


	


7-11-класстардын окуучулары арасында “Жаш финансист” кроссворд сынагын өткөрүү


	


5-7-класстардын окуучулары үчүн “Дүйнөлүк акча жумалыгы” темасында дубал газеталарын чыгаруу сынагын өткөрүү 


	


10-11-класстардын окуучулары арасында “ АКчага –олутуту мамиле жасоо зары” темасында дубал газеталарын чыгаруу сынагын өткөрүү


	


 Мектеп арасында “ Финансыылк сабатуулук”  темасында класстык бурчтарды уюштруу жагында сынагын өткөрүү 


	


7-11-класстардын окуучулары арасында “Капчык –акча купюрасын сапатуу сакталышына камкордук” темасында ыр жазуу сынагын өткөрүү


	


Instagram GMW_KG8 аккаунтун түзүү, Global Money Week мини-офисин ачуу жана 8-класстардын окуучуларынын ичинен волонтерлорду окутуу 


	


Мектеп мугалимдери, ата-энелер жана 8-11-класстардын окуучулары үчүн «Global Money Week» темасында презентацияларды уюштуруу 


	


1-4-класстардын окуучуларына жыйым топтоо темасына тартылган мультфильмдерди сунуштоо 


	


Валюталар музейин түзүү 


	


№83 орто мектебинин өкүлдөрүнүн Global Money Week иш-чаралары боюнча ой-пикирин билүү боюнча сурамжылоолорду жүргүзүү үчүн финансылык репортер – волонтер чарасын өткөрүү


	


Global Money Week-2019 ачылышы байланыштуу жалпы мектептик линейка өткөрүү жана “Кыргыз сомунун басып өткөн жолу” темасында лекцияларды уюштуруу 
Бишкек ш, № 77 орто мектеби

	


5-6-класстардын окуучулары арасында “Жыйым топоо” темасында дубал газеталарын чыгаруу сынагын өткөрүү 
Бишкек ш, № 59 орто мектеби

	


5-11- класстардын окуучулары арасында “Жыйым топоо” темасында дубал газеталарын чыгаруу сынагын өткөрүү
Бишкек ш, № 21 орто мектеби

	


“ Кантип акча топтоого болот” темасынад квест-оюнун өткөрүү



	


“ Мектеп окуучулары акчаны кантип топосо  болот” темасында лекция өткөрүү


	


Мектептерде “Финансылык сабаттуулук” темасында ачык сабактарды өткөрүү

- Жалал-Абад областы, Шамшиев атындагы орто мектеп; 
«Бай-Тушум Банкы» ЖАК

	



- Жалал-Абад областы, № 1 орто мектеби

	



Ж. Бөкөнбаев атындагы орто мектеп; 

	



- Жалал-Абад областы, С. Ногоев атындагы №2 орто мектеп; 

	



- Жалал-Абад областы, Ю.Гагарин атындагы орто мектеп; 

	



- Жалал-Абад областы, Тайгараев атындагы орто мектеп; 

	



- Баткен областы, Лейлек району, Орозбеков айылы, Кулду орто мектеби; 

	



- Бишкек ш, № 55 орто мектеп; 

	



- Бишкек ш, № 8 орто мектеп; 

	


Студенттер үчүн “Финансылык сабаттуулук” боюнча лекцияларды уюштуруу
Жалал-Абад областы, Жалал-Абад ш, им. К.Ш. Токтомаматов атындагы МНУ
«ФинансКредитбанк КАБ» ААКсы
	


Мектеп окуучулары үчүн “Финансылык сабаттуулук” боюнча ачык сабактарды өткөрүү 


- Баткен областы, Айдаркен ш, № 20 орто мектеп;
«Банк Компаньон» ЖАК 

	



- Нарын областы, Исакеев айылы, Макенжан Кептегеев атындагы көчө, С. Исмаилов атындагы орто мектеп;

	



- Нарын областы, Нарын ш, Ленин атындагы көчө, № 8 орто мектеп;

	



- Ысык-Көл областы, Нововознесеновка айылы, М. Жусупов атындагы орто мектеп; 

	



- Ысык-Көл областы, Каджы-Сай айылы, А. Пушкин атындагы орто мектеп; 

	



- Талас областы, Талас ш, Ч. Айтматов атындагы көчө, № 7 орто мектеп;

	



- Баткен областы, Исфана ш, А. Навои атындагы орто мектеп;

	



- Жалал-Абад областы, Сузак айылы, 50-лет Октябрь революциясына 50 жыл атындагы орто мектеп; 

	



- Жалал-Абад областы, Кербен ш, Бөкөнбаев атындагы орто мектеп;

	



- Бишкек ш, Токтогул атындагы көчө 220, № 68 орто мектеп

	



- Бишкек ш, № 11 орто мектеп;

	


Мектеп окуучулары үчүн “Финансылык сабаттуулук” боюнча ачык сабактарды өткөрүү 

- Ысык-Көл областы, Жети-Өгүз район, Ак-Дөбө айылы, С. Давлетов атындагы орто мектеп;
 «ФИНКА Банк» ЖАК
	



- Ош областы, Алай району, Гүлчө, айылы, М. Адышов атындагы мектеп-гимназия;

	



- Ош областы, Ош ш., № 4 Киров атындагы орто мектеп;

	



- Талас областы, Бакай-Ата району, Ак-Добо айылы, Акчал уулу Дүйшөн атындагы орто мектеп;

	



- Нарын областы, Нарын ш., № 10 Ж.Чолпонбаев атындагы орто мектеп

	


Улуттук валютанын басып өткөн жолу тууралуу тренинг өткөрүү жана “Өз валютаңды тартпо национальной валюте и конкурс на тему «Нарисуй свою валюту»
Иссык-Куль областы, Каракол ш., К. Тыныстанов атындагы ИМУ. 
 «Айыл Банк» ААКсы
	


Ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелгендерге бизнес-тур уюштуруу 
Бишкек ш., Чуй проспекти 92, ГУМ, 6-кабат
“Дос-Кредобанк» ААКсы
	

9-апрель



















































































































Мектеп окуучулары үчүн “Финансылык сабаттуулук” боюнча ачык сабактарды өткөрүү 

- Талас областы, Талас району, Жон-Арык айылы, Нуржанов атындагы орто мектеби;
Удуттук банктын Талас областык башкармалыгы 




Удуттук банктын Ысык-Көл областык башкармалыгы 

Улуттук банктын Нарын областтык башкармалыгы  

 Улуттук банктын Баткен областындагы өкүлчүлүгү 
	



- Талас областы, Талас району, Көк-Токой айылы, Шерикулов атындагы орто мектеби 

	



- Ысык-Көл областы, Каракол шаары, № 1 Ленин атындагы орто мектеп;

	



- Нарын областы, Нарын району, Таш-Башат айылы, Таш-Башат орто мектеби;

	



Баткен областы, Баткен ш., В.И. Ленин атындагы орто мектеп 

	


Мектеп окуучулары үчүн “Финансылык сабаттуулук” боюнча ачык сабактарды өткөрүү «Аманатар» темасында бизнес оюунун уюштуруу
Ысык-Көл областы, Каракол ш., К.Тыныстанов атындагы көчө 47, № 11 орто мектеп
Германия Эл аралык кызматташуу коому (GIZ) 
	


“Финансылык сабаттуулук” темасында лекция өткөрүү
Бишкек ш., № 21 орто мектеп
«Дос-Кредобанк» ААКсы

	


«Акча эсептөөгө үйрөнүү» бизнес оюнун өткөрүү


	


“Олуттуу жыйым топтоо” темасында лекция
Бишкек ш., № 77 орто мектеп

	


 «Окуучулар кантип жыйым топтой алышат” темасында лекция өткөрүү


	


«Global Money Week 2019» арналган иш-чаралардын жабылышына арналган жалпы мектептик линейка өткөрүү 


	


3- класстын окуучулары үчүн”Акча түшүнүгү жана аны туура бөлүштүрө билүү” темасында ачык сабак өткөрүү 
Бишкек ш., № 59 орто мектеп

	


9- класттардын окуучулары үчүн “Эмгек рыногу. Легалдуу жана легалсыз иш” темасында ачык сабак өткөрүү 


	


8-11 –класстардын окуучулары үчүн мугалимдердин, ата-энелердин катышуусунда “Финансылык  сабаттуулук негиздери” темасында ачык сабак өткөрүү 
Бишкек ш., № 83 орто мектеп

	


9- класстын окуучулары үчүн финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак жана  “Жыйым топтоо” темасында бизнес оюн өткөрүү 



	


1-11- класстардын окуучулары үчүн “Акча тактыкты сүйөт” темасында квест-оюн өткөрүү


	


8- класстын окуучулары үчүн “Финансылык билимиң – сени үчүн ойнойт”  футбол оюнун өткөрүү 


	


7-класстын окуучулары үчүн “Финансылык сабаттуулук –ийглик өбөлгөсү” темасында эстафета -сынагы  


	


Global Money Week иш-чараларына катышуучулардын оң-пикирин билүү үчүн финансылык репортер – волонтер 


	


Мектеп окуучулары үчүн финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак

- Жалал-Абад областы, № 8, М.В. Фрунзе атындагы орто мектеп;
«Бай-Түшүм Банкы» ЖАК

	



- Жалал-Абад областы, Таш-Булак орто мектеби;

	



- Жалал-Абад областы, Чангыр-Таш орто мектеби;

	



- Жалал-Абад областы, М.В. Фрунзе атындагы № 3 орто мектеби;

	



- Жалал-Абад областы, Кузобаев атындагы № 7 орто мектеби;

	



- Жалал-Абад областы, А.С .Пушкин атындагы № 12   орто мектеби;

	



Жалал-Абад областы, № 2 орто мектеп;

	



- Жалал-Абад областы, Кадамжай району, Кызыл-Булак айылы, Кокшал орто мектеби; 

	



- Ош областы, Ош шаары, Т. Алтыбаев атындагы № 94 орто мектеби;

	



- Ысык-Көл областы, Каракол шаары, К.Тыныстанов атындагы  ИМУ ; 

	



- Ысык-Көл областы, Ырдык айылы, Ю. Хазирет атындагы орто мектеп; 

	



- Бишкек шааарындагы № 2 орто мектеп

	


Мектеп окуучулары үчүн финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак

Ысык-Көл областы, Каракол шаары, Сатылганов атындагы орто мектеп
 «ФинансКредитбанк КАБ» ААКсы
	


Мектеп окуучулары үчүн финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак

- Баткен областы, Кадамжай шаары, Кадамжай кыргыз мектеп-лицейи;  
 «ФИНКА Банк» ЖАК

	



- Жалал-Абад областы, Кербен шаары, Ж.Мавлянов атындагы орто мектеп;

	



- Чүй областы, Сокулук району, Шалта айылы, Д. Дооронбеков атындагы орто мектеп

	



- Баткен областы, Баткен району,. Чек айылы, Чек орто мектеп

	



- Чүй областы, Токмок шаарындагы № 8 орто мектеп

	



- Жалал-Абад областы, Токтогул району, Чон-Арык айылы, Коргол атындагы орто мектеп

	



- Чүй областы, Сокулук району, Кызыл-Туу айылы, С. Абдылдаев атындагы орто мектеп

	



- Баткен областы, Кадамжай району, Марказ айылы, «Айрылбас» орто мектеби

	



- Талас областы, Талас шаары, ТалМУ колледжи

	


Мектеп окуучулары үчүн финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак

- Нарын областы, Семиз-Бел айылы, Казы Арыкбаева к., 4, А. Бостонов атындагы орто мектеп
 «Банк Компаньон» ЖАК
	



- Нарын областы, Нарын шаары, Т. Сатылганов атындагы № 1 орто мектеп

	



- Жалал-Абад областы, Токтогул шаары, Токтогул атындагы орто мектеп

	



- Ысык-Көл областы, Бозучук айылы, М. Чокуев атындагы орто мектеп 

	



- Ош областы, Ош шаары, Нариманов атындагы орто мектеп

	



- Жалал-Абад областы, Көк-Жангак айылы, № 1 орто мектеп 

	



- Жалал-Абад областы, Октябрь айылы, Мичурин атындагы № 19 орто мектеп

	



- Жалал-Абад областы, Алабука айылы, Балтагулов атындагы орто мектеп

	



- Жалал-Абад областы, Кочкор-Ата айылы, Фрунзе к., 49, Ч. Айтматов атындагы № 28 орто мектеп

	



- Нарын областы, Жаңы-Жол айылы, С. Орозбаков к., Т. Темиров атындагы орто мектеп

	



- Бишкек шаары, Салиев к., 186 № 45 орто мектеп

	



- Бишкек шаары № 1 орто мектеп

	



- Баткен областы, Чимген айылы, Т. Жапаров атындагы орто мектеп

	



- Ош областы, Ничке-Сай айылы, С. Кадыров атындагы № 31орто мектеп

	



- Ош областы, Мырзаке айылы, А.Карашев к., М. Нурбаев атындагы № 3 орто мектеп

	



- Ош областы, Кара-Кулжа айылы, А. Исманов к., № 29 айылдык кесиптик техникалык окуу жайы         

	



- Ош областы, Кара-Суу району, Ак-Таш к., № 74 орто мектеп.

	


Мектеп окуучулары үчүн финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак

Баткен областы, Баткен шаары, В.И. Ленин атындагы орто мектеп
Улуттук банктын Баткен областындагы өкүлчүлүгү
	


Салыктар боюнча сабаттуулукту жогорулатуу максатында «Салыктар эмне үчүн керек?» темасында ачык сабактарды өткөрүү
- Бишкек ш., Жаш Гвардия бульвары, 8, № 8 орто мектеп;
КР 

	



- Бишкек ш., Буденный к., 134, № 51 орто мектеп;

	



- Бишкек ш., Фатьянов к., 10, № 69 орто мектеп;

	



- Бишкек ш., 6 кичирайону 38/4, № 56 орто мектеп;

	



- Бишкек ш., И. Раззаков атындагы КТУ; 

	



- Ысык-Көл областы, Балыкчы ш., № 22 Т. Ибраев атындагы лицей;


	



- Нарын областы, Нарын ш., № 8 Арстанбек Буйлаш уулу атындагы орто мектеп;

	



- Ысык-Көл областы, Каракол ш., М. Горький  атындагы мектеп-гимназия;

	



- Баткен областы, Баткен ш., Баткен мектеп-гимназиясы;

	



- Жалал-Абад областы, Жалал-Абад ш., № 3 орто мектеп;

	


Бишкек шаарындагы № 13 мектеп-гимназияга экскурсия
Бишкек ш., Росинбанк-Бишкек» ААКсынын филиалы, Тоголок Молдо к., 40/4
«Россия инвестициялык банкы»

	


Финансылык сабаттуулук боюнча тренинг жана «Менин бизнес-планым» темасында сынак өткөрүү
Баткен областы, Кадамжай ш., Эл аралык инновациялык технологиялар университетине караштуу Инновациялык технологиялар жана экономика колледжинин Кадамжайдагы окуу-консультациялык борбору
 «Айыл Банк» ААКсы

	


Улуттук валютанын жаралуу тарыхы боюнча тренинг  жана “Өз валютаңды кагазга түшүрүп тарт” темасында сынак өктөрүү


	


 «Ийгиликке жетишүүдө басып өткөн жолум” темасында финансылык сабаттуулук боюнча трениг


	


“Улуттук валюта тарыхы” тренинги  жана “Өз валютаңды кагазга түшүр” темасында сынак өктөрүү 
Ош областы, Зулпуев Сабыр атындагы орто мектеп;

	


“Улуттук валюта тарыхы” тренинги  жана “Өз валютаңды кагазга түшүр” темасында сынак өктөрүү
- Ысык-Көл областы, Чолпон-Ата ш., И. Абдразаков атындагы орто мектеп


	



- Ысык-Көл областы, Чолпон-Ата ш., А. Осмонов атындагы мектеп-лицейи 


	


«Ийгиликке жетишүүдө басып өткөн жолум” темасында финансылык сабаттуулук боюнча трениг 
Ош областы, Гүлчө ш., Муса Адышев атындагы орто мектеп

	


Финансылык сабаттуулук боюнча тренинг жана «Менин бизнес-планым» темасында сынак өткөрүү
Чүй областы, Ленин айылындагы орто мектеп


	


“Улуттук валюта тарыхы” тренинги  жана “Өз валютаңды кагазга түшүр” темасында сынак өктөрүү


	


«Ийгиликке жетишүүдө басып өткөн жолум” темасында финансылык сабаттуулук боюнча трениг 


	


Социалыдк ишкердик мектебинин катышуучулары үчүн бизнес-тур 
- Жалал-Абад областы, Джалал-Абад ш., Ленин к., 28а
 «Дос-Кредобанк» ААКсы
	


Коммерциялык банктардын кызматкерлери үчүн “Депозиттерди коргоо системасы” темасында семинар-тренинг 
-Бишкек ш., Москва к., 190 (Т.Үмөталиев атындагы көчө менен кесилишкен жерже), Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо агенттигинин жыйындар залы 
Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо агенттиги
	

10-апрель


Финансыылк сабаттуулук боюнча ачык сабак

- Нарын областы, Нарын району, Куланак айылындагы орто мектеп;
 
Улуттук банктын  Нарын областтык башкармалыгы
	



- Талас областы, Талас району,  Көк-Ой айылы, Кушчубаев атындагы орто мектеп;
 


	


К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин Экономика факультенинин 1-2-курстарынын студенттери үчүн «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ролу жана аткарган милдети” темасында лекция жана Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгына экскурсия уюштуруу 

- Ысык-Көл областы, Каракол ш, Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгынын имараты
Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгы
	


Жаштар уюмдарынын лидерлери үчүн лекцияларды уюштуруу
-Бишкек ш, Спорт сарайы, Жаштар борбору 10-00) 

Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо агенттиги
«Азия Банкы» ЖАК

«Финка Банкы» ЖАК 
	


Банктардын аманатчылары үчүн депозиттерди коргоо системасыны иши тууралуу семинар-тренинг өткөрүү
Бишкек ш, Москва к, 190 (Т.Умөталиев атындагы көчө менен кесилишкен жерде) Депозиттерди коргоо агенттигинин маалымат жыйыны өткөн жайда 
Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо агенттиги

	


Ачык эшик күнүн өткөрүү 

 Бишкек ш, Эркиндик бульвары 58. 
Бишек шаарында орун алган жогорку окуу жайлардын Финансы-экономикалык факультеттеринин студенттери үчүн, 14:00- 16:00.
Кыргыз Республикасы Финансы министрлиги
	


Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча иш-чаралардын алкагында “Акчага аяр мамиле жасоо” темасында ачык сабат өткөрүү

Бишкек ш, № 21 орто мектеп
«Дос-Кредобанкы» ААКсы

	


“Акчаны туура бөлүштүрүү” темасында квест-оюн өткөрүү



	


Финансылык сабаттуулукту жогорулдатуу боюнча иш-чаралардын алкагында “Акчаны банктарда сактоо эмне үчүн ишенимдүү” темасында ачык сабак өткөрүү.

Бишкек ш, № 77 орто мектеп

	


«Байлык топтоо сыры» темасында трениг өткөрүү


	


Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча иш-чаралардын алкагында “Финансы боюнча түшүнүк алуу жана бюджетти туура бөлүштүрүү” темасында ачык сабак өткөрүү

Бишкек ш, № 59 орто мектеп

	


7-класстын окуучулары үчүн “Жыйым топтоо жана акчаны ишенимдүү сактоо” темасында тренинг өткөрүү


	


Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча иш-чаралардын алкагында “Ар башка адамдын финансылык жетишкендиктери” жана “Идеалдуу капчык эрежелери” темасында ачык сабактарды өткөрүү

Бишкек ш, № 83 орто мектеп













	


8-11-класстардын окуучулары арасында «Финансылык сабаттуулук – ийгилик пайдубалы” темасында тегерек стол маегин жана талкууларды өткөрүү


	


8-11-класстардын окуучулары үчүн финансылык сабаттуулук боюнча мектеп ичинде олимпиадаларды өткөрүү


	


Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын музейине экскурсия уюштуруу


	


Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча иш-чаралардын алкагында «Банктар жана алардын адам баласынын, бүтүндөй мамлекеттин турмушунда ээлеген орду” темасын семинар өтүү


	


 «Оку. Акча топто. Иштеп тап» мектеп ярмаркасын, леттеринг, прикладдык искусство (гүлдөрдү, үйдө жасалган ар кандай таттуу токочторду сатуу), бий сабактарын өткөрүү, чачты көркөмдөп өрүү боюнча мастер-класстарды уюштуруу



	


Бишкек шаарынын № 83 орто мектебинин окуучулары арасында финансылык сабаттууулук иш-чаралары боюнча ой-пикирлерди сурамжылоону жүргүзүү боюнча финансылык репортер – волонтер чарасын өткөрүү


	


Мектеп окуучуларынын Дүйнөлүк акча жумалыгы, анын алкагында өткөрүлгөн иш-чаралар, “Билим дарагы” стенди боюнча өктөрүлгөн сынактар, ошондой эле  Global Money Week жумалыгынан алган таасирлер, финансылык сабаттуулуктан эмнени күтүүгө болоору жана бул боюнча алар башкаларга кандай кеп-кеңеш бере ала тургандыгына тиешелүү ой-пикирлерине мониторинг жүргүзүү


	


Дүйнөлүк акча жумалыгына арналган иш-чаралардын жыйынтыгын чыгаруу жана жеңүүчүлөргө сыйлык-белектерди тапшыруу боюнча салтанаттуу линейка өткөрүү, концерт уюштуруу


	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабактарды өткөрүү

Жалал-Абад областы А. Юнусов атындагы орто мектеп
«Бай-Түшүм банкы» ЖАК 

	



Жалал-Абад областы, № 1 орто мектеп

	



Баткен областы, Марказ айылы, Кадамжай району, М. Улугбек атындагы орто мектеп

	



 Баткен областы, Лейлек району, Кулунду айылы, № 2 гимназия 

	



Ош областы, Кара-Суу району, Учар айылы, № 28 орто мектеп;

	



 Ысык-Көл областы, Каракол ш, № 15 орто мектеп

	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак өткөрүү
Ош областы, Ош ш, № 27 орто мектеп
«ФинансКредитбанк КАБ» ААКсы
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабактарды өткөрүү

Ысык-Көл областы, Түп району, Күрмөнтү айылы, Ж. Муканбаев атындагы орто мектеп


«Финка Банкы» ЖАК 
































	





	



Ош областы, Кара-Суу району, Кызыл-Кошчу айылы, Ж. Боконбаев атындагы орто мектеп 

	





	



Жалал-Абад областы, Аксы району, Боспиек айылы, № 37 орто мектеп


	





	



Ош областы, Кара-Суу району, Башбулак айылы, Примбердиев атындагы орто мектеп


	





	



Чүй областы, Чүй району, Садовое айылы, № 33 орто мектеп


	





	



Чүй областы, Сокулук району, Чат-Көл айылы. З. Кайназарова атындагы орто мектеп


	





	



 Жалал-Абад областы, Ноокен району, Ноокен айылы А.Торогелдиев атындагы № 7 орто мектеп


	





	



Талас областы, Кара-Буура району, Шекер айыылы. Ч.Айтматов атындагы орто мектеп


	





	



Талас областы, Кара-Буура району, Көк-Сай айылы Токтокожоев атындагы орто мектеп;


	





	



Бишкек ш, Свердлов району, «Дордой 1» айыл конушу, № 94 орто мектеп

	



- Талас областы, Талас району, Көпүрө-Базар айылындагы орто мектеп


	



- Жалал-Абад областы, Сузак району,  Таран-Базар айылы 
 К. Камбаров атындагы  № 40 орто мектеп


	



- Ош областы, Ноокат району, Кыргыз-Ата айылы, «Борко» лицейи

	



Баткен областы, Кадамжай району, Марказ айыл өкмөтү «10 жылдык» орто мектеби

	



Нарын областы, Чаек айылы им. Т. Турсунбаева атындагы мектеп-гимназия 

«Компаньон Банкы» ЖАК 
	



Чүй областы, Кайынды айылы, Кайынды орто мектеби


	



Нарын областы, Чаек айылы, М. Алыбаев атындагы орто мектеп; 


	



- Чүй областы, Боролдой айылы, Боролдой орто мектеби


	



- Чүй областы, Кант шаары, 
Ленин атындагы № 2 орто мектеп;


	



- Чүй областы, Кара-Балта шаары № 1 орто мектеп;


	



- Нарын областы, Ат-Башы айылы, Мамбеталиев атындагы № 1 орто мектеп


	



- Жалал-Абад областы, Кызыл-Туу айылы, Биримкулов атындагы мектеп--гимназия


	



Ысык-Көл областы, Ичке-Жергез айылы,  А. Истамбеков атындагы орто мектеп 


	



Ош областы, Жапалак айылы Курманжан-Датка атындагы  № 31 орто мектеп;


	



Талас областы, Талас шаары Ч. Айтматов атындагы көчө, 2а, школа-гимназия «Билимкана»;


	



- Ысык-Көл областы,  Боконбаево айылы, Ж. Алтымышбаев атындагы орто мектеп;


	



- Ош областы, Навои атындагы орто мектеп;


	



- Жалал-Абад областы, Таш-Көмүр шаары Пушкин атындагы № 12   орто мектеп;


	



- Жалал-Абад областы, Майлуу-Суу шаары, Кутманов атындагы № 4 орто мектеп;


	



- Жалал-Абад областы, Жалал-Абад ш, «Билимкана» мектеп-гимназиясы; 


	



- Бишкек ш, № 38 орто мектеп;


	



- Бишкек ш, «Билимканa» мектеби;

	


“Финансы боюнча экзамен” студенттердин интеллектуалдык оюндарын өткөрүү
- Баткен областы, Андарак айылы, Манас атындагы орто мектеп
Баткен областы, Коммуна айылы Сары Дөбө орто мектеби


	


Балдар үйүнүн тарбиялануучулары үчүн “Кесиптер шаарына” сапар уюштуруу 
Бишкек ш, Горький атындагы к, 1а, ТРЦ «Технопарк» («Eurocity» кесиптер шаарчасы), в 11:00
«Коммерциялык банк «КЫРГЫЗСТАН» ААКсы
	


Бишкек Финансы-экономика академиясынын студенттери үчүн финансылык сабаттуулук боюнча лекция уюштуруу
Бишкек ш, Чүй п, 219, «Сенти» компаниясы 
ФК СЕНТИ

	


 «Мени ийгиликке жеткирген өбөлгөлөр” темасында тренинг уюштуруу
Баткен областы, Кызыл-Кыядагы  И. Раззаков атындагы техниалык колледж 
«Айыл Банк» ААКсы
5 мероприятий совместно с Фондом сберегательных касс Германии
 

	


Улуттук валютанын басып өткөн жолу боюнча тренинг жана “Өз валютаңды кагазга түшүрүп тартып көр” темасында сынак өткөрүү
- Жалал-Абад областы, Абдураимов айылы № 11 орто мектеп

	


Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу  боюнча иш-чаралардын алкагында лекция уюштуруп, “Менин бизнес планым” темасында сынак өткөрүү 
- Баткен областы, Кызыл-Кыядагы И. Раззаков атындагы техниалык колледж

	


Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу  боюнча иш-чаралардын алкагында лекция уюштуруу
Чүй областы, Кара-Балта ш, Карабалтадагы технико-экономикалык колледж


	





	



Бишкек ш, Чүй пр, 269, Финансы техникуму 

	


Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу  боюнча иш-чаралардын алкагында лекция уюштуруп, “Менин бизнес планым” темасында сынак өткөрүү 
Чүй областы, Токмок ш, 
В.Ф. Марков атындагы №1орто мектеп


	


Улуттук валютанын басып өткөн жолу боюнча тренинг жана “Өз валютаңды кагазга түшүрүп тартып көр” темасында сынак өткөрүү
Бишкек ш, Чүй пр, 269, Финансы техникуму

	


«Мени ийгиликке жеткирген өбөлгөлөр” темасында тренинг өткөрүү
Чүй областы, Токмок ш, 
В.Ф. Марков атындагы №1орто мектеп


	


Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу  боюнча иш-чаралардын алкагында тренинг өткөрүү 



	



Чүй областы, Токмок ш, 
 С. Ибраимов атындагы № 2 орто мектеп

	


Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу  боюнча иш-чаралардын алкагында лекция уюштуруп, “Менин бизнес планым” темасында сынак өткөрүү


	


Улуттук валютанын басып өткөн жолу боюнча тренинг жана “Өз валютаңды кагазга түшүрүп тартып көр” темасында сынак өткөрүү


	


«Мени ийгиликке жеткирген өбөлгөлөр” темасында тренинг өткөрүү
Чүй областы, Токмок ш, 
 С. Ибраимов атындагы № 2 орто мектеп 

	


Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу  боюнча тренинг өткөрүү

Жалал-Абад областы,  Кочкор-Ата ш, №14 орто мектеп 

	


“Менин бизнес планым” темасында тренинг + сынак өткөрүү


	


Улуттук валютанын басып өткөн жолу боюнча тренинг + “Өз валютаңды кагазга түшүрүп тартып көр” темасында сынак өткөрүү


	


Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу  боюнча ачык сабак өткөрүү
Жалал-Абад областы,  Кочкор-Ата ш, №14 орто мектеп 

	


Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу  боюнча тренинг өткөрүү 


	



Чүй областы, Шопоков ш, Кыргыз эл аралык универсалдуу колледжи 
	

	


«Мени ийгиликке жеткирген өбөлгөлөр” темасында тренинг өткөрүү 


	


«Мени ийгиликке жеткирген өбөлгөлөр” темасында лекция уюштуруу жана “Менин бизнес планым” темасында сынак өткөрүү
Чүй областы, Кант ш, 
 С. Турсунов атындагы Агроэкономикалык колледж

	


Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинде ачык эшик күндөрүн өткөрүү
Бишкек ш, Эркиндик пр, 58, 14:00дөн 16:00гө чейин
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги
	


Оор турмуштук жагдайларга кабылган балдардын кыйынчылыктан чыгуусуна өбөлгө түзүү максатында аларга финансылык сабаттуулук боюнча маалымат берүү 
Бишкек ш, Жаш Гвардия к, 32А, Балдарды коргоо борборуна караштуу борбор 
«Дос-Кредобанкы» ААКсы

	


Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу  боюнча иш-чаралардын алкагында “Салык эмне үчүн керек?” темасында лекция уюштуруу

Ысык-Көл областы, Каракол ш,  № 14 кесиптик лицей;
Мамлекеттик салык кызматы 
	



Чүй областы, Токмок ш, Агрардык колледж;


	



Жалал-Абад областы, Жалал-Абад ш Медициналык колледж

	


Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу  боюнча иш-чаралардын алкагында “Салык эмне үчүн керек?” темасында ачык сабактарды уюштуруу
Ош областы, Ош ш, Нариманов атындагы №1 орто мектеп ;


	



Чүй областы, Кара-Балта ш, № 12 орто мектеп

	


Банктын филиалынын иши менен жеринде барып таанышуу үчүн экскурсия уюштуруп, финансылык сабаттуулук боюнча сабак өтүү 
Ысык-Көл областы, Балыкчы ш, Л. Толстой атындагы орто мектеп
«Айыл Банк» ААКсы

	


Банктын филиалынын иши менен жеринде барып таанышуу үчүн экскурсия уюштуруп, финансылык сабаттуулук боюнча сабак өтүү
Ысык-Көл областы, Чолпон-Ата ш, И. Абдразаков атындагы орто мектеп

	


Банктын филиалынын иши менен жеринде барып таанышуу үчүн экскурсия уюштуруп, финансылык сабаттуулук боюнча сабак өтүү
Ысык-Көл областы  Чолпон-Ата А.Осмонов атындагы орто мектеп;

	

11 апрель

Финансылык сабаттуулук боюнча сабак өтүү 
Талас областы, Бакай-Ата району,  Кең-Арал айыылы, Арстанов атындагы орто мектеп 

Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгы
	


Педагогикалык окуу жайынын студенттери үчүн финансылык сабаттуулук боюнча сабак өтүү 
Нарын ш, Нарынского педагогикалык окуу жайынын имараты
Улуттук банк Нарын областтык башкармалыгы
	


Финансылык сабаттуулук боюнча сабак өтүү 
- Ысык-Көл областы, Каракол ш. Киров атындагы № 4 мектеп
Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгы
	


Жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн депозиттерди коргоо темасында семинар-тренинг өткөрүү
Бишкек ш, Москва к, 190 (Т.Умөталиев атындагы көчө менен кесилишкен жерде) Депозиттерди коргоо агенттигинин маалымат жыйыны өткөн жайда
Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо агенттиги

	


Жогорку класттын окуучулары үчүн финансылык сабаттуулукту жогорулатуу жагында тренингдердин жыйынтыгын чыгаруу  
Бишкек ш, Чүй п, 92, 6- кабат Катышуучулар: ученики средних школ № 21, № 77, № 69, №83 орто мектептеринин окуучулары
«Дос-Кредобанкы» ААКсы
Өнүктүрүү саясаты институту 
	


Финансылык сабаттуулук боюнча сабактарды өтүү 
Ысык-Көл областы, Теплоключенка а,  М. Мамакеев атындагы мектеп

«Бай-Түшүм банкы» ЖАК 

	



Ош областы, Ош шим. Н.Крупская атындагы №12 орто мектеп

	


Финансылык сабаттуулук боюнча сабактарды өтүү 
Ысык-Көл областы, Боз-Булун айлындагы  Д. Туратбеков атындагы орто мектеп 
«Компаньон Банкы» ЖАК 
	



Чүй областы, Кайынды  орто мектеби

	



Нарын областы, Кызыл-добо айылы Кызыл-Дөбө орто мектеби

	



Нарын областы. Дөң-Алыш а, Мамбеталиев атындагы орто мектеп

	



Жалал-Абад областы, 
 Каражыгыч а, Молдокеев атындагы орто мектеп;

	



Жалал-Абад областы, Масы а. Ногоева атындагы № 2 орто мектеп

	



Жалал-Абад областы, Базар-Коргон а, Ж.Боконбаев атындагы орто мектеп;

	



Баткен областы,  Кадамжай ш, Ч.Айтматов атындагы орто мектеп;

	



Баткен областы, Баткен ш, 

	



В.И.Ленин атындагы орто мектеп

	



Баткен областы, Тайлан а, Тайлан атындагы орто мектеп

	



Ош областы, Кара-Кулжа А.Исманов атындагы № 29 кесиптик-техникалык окуу жайы

	


Финансылык сабаттуулук боюнча сабак өтүү 
Ош областы, Араван району, Мангыт айыл өкмөтү. Н. Исанов атындагы орто мектеп
«ФинансКредитбанк КАБ» ААКсы
	


Финансылык сабаттуулук боюнча сабактарды өткөрүү 
- Жалал-Абад областы, Кербен ш, № 1 Таш-Төбө орто мектеби
«Финка Банкы» ЖАК 

	



Чүй областы, Кара-Балта ш,  № 12 орто мектеп 

	



Ош областы, Араван району,  Навои атындагы орто мектеп

	



Баткен областы, Лейлек району,  Кулунду айыылы, Ленин атындагы орто мектеп

	



Чүй областы, Чүй району, Чүй мектеп-интернаты

	



Чүй областы, Москва району, Сретенка орто мектеби

	



Талас областы, Кара-Буура району,  Манас атындагы орто мектеп

	



Талас областы Манас району,  

	



Ш. Кочкорбаев атындагы орто мектеп

	



Баткен областы, Кадамжай району,  Марказ а,  «Улугбек» орто мектеби 

	



Талас областы, Талас району Ш. Нурбаев атындагы орто мектеп

	



Жалал-Абад областы, Базар-Коргон району, Тагай уулу Камала атындагы № 22 орто мектеп

	



- Ысык-Көл областы, Балыкчи ш, мектеп-гиманзия 

	


Ачык эшик күндөрүн өткөрүү
Бишкек ш, Чүй п, 219, «Сенти» компаниясынын кеңсеси 
ФК СЕНТИ

	


Ачык эшик күндөрүн өткөрүү
Бишкек ш, Чүй п, 219, «Сенти» компаниясынын кеңсеси
ФК СЕНТИ

	


“Менин ийгиликке жетишүүмө өбөлгө түзгөндөр” темасында тренинг өткөрүү 
Ош областы, Ош ш, ОшМУ
«Айыл Банк» ААКсы 
	


Ачык эшик күндөрүн өткөрүү
Бишкек ш, Чүй п, 92, ГУМ, 
6- кабат «Дос-Кредобанк» ААКсынын башкы кеңсеси 
«Дос-Кредобанкы» ААКсы Өнүктүрүү саясаты институ менен биргеликте
	


Ачык эшик күндөрүн өткөрүү
Бишкек ш, Москва к, 190 (Т.Умөталиев атындагы көчө менен кесилишкен жерде) Депозиттерди коргоо агенттигинин маалымат жыйыны өткөн жайда
Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо агенттиги

	


Ачык эшик күндөрүн өткөрүү
КРӨ караштуу МСК башкы кеңсесинин жыйындар өтүүчү жайы (100 адамга эсептелинген)
Мамлекеттик салык кызматы

	


Ачык эшик күндөрүн өткөрүү (тейлөө борборлоруна баруу менен)

Бишкек ш, Октябрь району, МСК Октябрь району боюнча башкармалыгынын жыйындар өтүүчү жайы (80 кишиге эсептелинген)

	



Талас областы, Талас ш, Талас МУ караштуу колледж

	



Ош областы, Ош ш, ОшМУга караштуу Юридикалык колледж

	



Нарын областы, Нарын ш,  № 87 оуу жайы

	



Баткен областы, Баткен ш, Баткен мамлекеттик университети

	



 Чүй областы,  Кара-Балта ш, Медициналык колледж;

	


Өлкөнүн жогорку окуу жайларынын студенттери арасында брейн-ринг өткөрүү
Бишкек ш, Ж. Баласагын атындагы КМУ жыйындар өтүүчү жайы
Мамлекеттки салык кызматы Ж.Баласагын атындагы кыргыз мамлекеттик универститети менне биргеликте
	

12 апрель

Финансылык сабаттуулук боюнча сабак өтүү жана “Жыйым топтоо” темасында ишкер оюнун уюштуруу
Жалал-Абад областы, Жалал-Абад ш, № 5 орто мектеп
Германия Эл аралык кызматташуу боюнча аманат кассалары фонду 


	


Бишкек шаарынын мектеп окуучулары үчүн депозиттерди коргоо системасы боюнча семинар-тренинг өткөрүү 
Бишкек ш, Москва к, 190 (Т.Умөталиев атындагы көчө менен кесилишкен жерде) Депозиттерди коргоо агенттигинин маалымат жыйыны өткөн жайда
Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо агенттиги

	


Финансылык сабаттуулук боюнча сабактарды өткөрүү 
Баткен областы, Баткен ш. Ч. Айтматов атындагы мектеп-гимназия
«Компаньон Банкы» ЖАК 
	



Баткен областы, Кызыл-Кыя ш, А пушкан атындагы № 4 орто  мектеп

	



Чүй областы, Ивановка айылы, № 2 орто мектеп  

	



- Чүй областы, Орловка а, Кызыл-Суу орто мектеби 

	



Чүй областы, Токмок ш, Дон-Арык орто мектеби 

	



Ысык-Көл областы,  Баетово а, Карасартов атындагы орто мектеп

	



- Ысык-Көл областы, Кайырма-Арык а,  А. Деркембаева атындагы орто мектеп; 

	



- Чүй областы,  Садовое а,  Мирошниченко атындагы орто мектеп

	



Жалал-Абад областы, Жаныбазар (Чаткал) а, Жаналиев атындагы орто мектеп 

	



Жалал-Абад областы, Шамалдысай а, ул. Ленина, 28, Фрунзе атындагы № 8 мектеп

	



Баткен областы, Кулунду а, В.И. Ленин атындагы орто мектеп

	



Бишкек ш, «Билимкана» мектеби

	



Ысык-Көл областы, Төрт-Күл айылы Б. Мамбетов атындагы орто мектеп

	



Жалал-Абад областы,  «Арстанбап» орто мектеби

	


Финансылык сабаттуулук боюнча сабак өтүү 
Нарын областы, г. Нарын,  Э. Ибраев атындагы № 4 орто мектеп
«Финка Банкы» ЖАК 

	


Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгын иши менен жеринде барып таанышуу үчүн  экскурсия уюштуруу 
Талас областы, Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгынын имараты, 10-00 – 11-00  
Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгы
	


Финансылык сабаттуулук боюнча сабак өтүү 
Жалал-Абад областы,  Жалал-Абад ш. № 7 мектеп, 11-00;
Улуттук банктын Жалал-Абад областтык башкармалыгы 

	



Жалал-Абад областы, Жалал-Абад ш,  № 6 мектеп, 12-00

	


Финансылык сабаттуулук боюнча сабак өтүү 

Чүй областы, Чүй району,  Калиновка а, № 6 орто мектеп
«Финка Банкы» ЖАК 

	



Талас областы, Талас району,  «Бал-Бал» орто мектеби

	



Чүй областы, Аламудун району, Арашан а,  А.Стрельникова атындагы орто мектеп 

	



Жалал-Абад областы, Кара-Кулжа район, Ылай-Талаа а, О. Абдылдаев атындагы орто мектеп

	


Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча иш-чаралардын алкагында “Салыктар эмне үчүн керек?” темасында сабактарды өтүү 

Чүй областы, Токмок ш, № 5 орто мектеп
Мамлекеттик салык кызматы Токмок шаары боюнча
	


Челлендж #savemoney#savemoneyforadream жыйынтыгын чыгаруу

Социалдык түйүндөр
«Дос-Кредобанкы» ААКсы

	


Борбор калаада орун алган төмөнкү жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн “Финансы боюнча экзамен” темасында интеллектуалдык оюндарды өткөрүү:
	Кыргыз-түрк университети «Ататюрк – Ала-Тоо»; 

КМУ (Кыргыз улуттук университети);
КЭУ (Кыргыз экономикалык университети);
КРСУ (Кыргыз-Россия славян университети);
	Борбор калаанын мектептеринин жогорку класстарынын окуучулары
Бишкек ш, Тоголок Молдо к, 40/4 «Росинбанк ААКсы 
«Россия инвестициялык банкы» ААКсы 
	


Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу  боюнча иш-чаралардын алкагында лекция уюштуруп, “Менин бизнес планым” темасында сынак өткөрүү 



Ош област, Ош КУУ;



«Айыл Банк» ААКсы 
	





	



- Нарын областы, Нарын ш, академик У.Асанов атындагы интернат-гимназия

	





	



Ош областы, Ала-Бука а,. Т.Балтагулов атындагы орто мектеп

	



Бишкек ш, К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети

	


«Мени ийгиликке жеткирген өбөлгөлөр” темасында лекция уюштуруу 
Баткен областы, Баткен мамлекеттик университети, Көп профилдүү колледж

	



Ош областы, Исфана ш, №1 мектеп-гимназия

	



Ош областы, Ош КУУ;

	


Өз валютаңды кагазга түшүрүп тартып көр” темасында сынак өткөрүү 
Ош областы, Ала-Бука а. Т.Балтагулов атындагы орто мектеп

	



Баткен областы, Баткен мамлекеттик университети, Көп профилдүү колледж

	



Чүй областы, Беловодское а, № 28 кыргы-орус лицейи

	


Финансылык сабаттуулук боюнча тренинг өткөрүү
Ош областы, Ош ш № 27 орто мектеп

	



Ош областы, Барпы а № 38 орто мектеп

	



Бишкек ш, БМУ, Финансы-экономикаылк факультет

	


Бишкек шаарынын мектеп окуучулары үчүн депозиттерди коргоо системасынын иши боюнча семинар-тренинг өткөрүү
Бишкек ш, Москва к, 190 (Т.Умөталиев атындагы көчө менен кесилишкен жерде) Депозиттерди коргоо агенттигинин маалымат жыйыны өткөн жайда
Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо агенттиги

	


Финансылык сабаттуулук боюнча лекцияларды уюштуруу 
Бишкек ш, А.Токомбаев атындагы көчө 7/6 АУЦА 
ФК СЕНТИ

	


Финансылык сабаттуулук боюнча лекцияларды уюштуруу 
Бишкек ш, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу КГЮА /же кайсыл бир мектепте

МСК борбордук аппараты КГЮА
менен биргеликте
	


Финансылык сабаттуулук боюнча лекцияларды уюштуруу
Бишкек ш, А.Токомбаев атындагы көчө 7/6 АУЦА
ФК СЕНТИ

	


Финансылык сабаттуулук боюнча лекцияларды уюштуруу
 «Демирбанкка кош келиңиз»
«Кампустук карттар. Интернет-банкинг»

Кыргыз Экономикалык университети, 10-00
 «Демир Кыргыз Интернэшнл Банкы» ЖАК 

	

13 апрель
Студенттер жана жаш адистер үчүн финансы жана экономика боюнча олимпиаданын 2-турун өткөрүү ( FIN OLIMP-2019)
Проведение олимпиады по финансам и экономике среди студентов и молодых специалистов до 23 лет FIN OLIMP-2019
Корутунду тур 21-апрелде «Orion» мейманканасында өтөт
	

14 апрель
Мектеп окуучулары жана алардын ата-энелери үчүн квест-оюндарын өткөрүү
Бишкек ш, А.Токомбаев атындагы көчө 7/6 АУЦА
«Азия Банкы» ЖАК
ФК «Сенти» ЖЧКсы

	

15 апрель
Эссе жазуу, сүрөт тартуу боюнча өткөрүлгөн республикалык сынактардын жыйынтыгын чыгаруу 
КОММЕРЦИЯЛЫК БАНКТАР кеңсеелеринде
«Бай-Түшүм банкы» ЖАК
«Дос-Кредобанкы» ААКсы
 «Финка Банкы» ЖАК 

	

16 апрель 
Дүйнөлүк акча жумалыгынын жабылышы жана республикалык сынактардын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшыруу аземи


Сынактарга катышуучулар –уюштуруучулар жана Дүйнөлүк акча жумалыгы -2019 алкагында өткөрүлгөн иш-чараларга активдүү катышып, сыйлыкка татыктуу болгондор
	

Март-апрель
“Финансылык көз карандысыздыкка жетишүү ачкычы” окуу-усулдук топтомун чыгаруу
Билим берүү мекемелерине сунуштоо үчүн
Өнүктүрүү саясаты институту «Халык банк Кыргызстан» ААКсы.
«Компаньон Банкы» ЖАК
	

7-21 апрель
1- тур – 7-апрелде
2-  тур – 13-апрелде 
3 - тур – 21-апрелде
Студенттер жана жаштар арасында финансыжана экономика боюнча олимпиадаларды өткөрүү (FIN OLIMP-2019)
Өткөрүү убактысы жана орду такталууда
Корутунду тур 21-апрелде «Orion» мейманканасында өтөт
	

Март-апрель
“Финансылык сабаттуулук” темасында видео сынактарды же викториналарды уюштуруу
Банктын социалдык түйүндөрүндөгү расмий баракчаларында
«Азия Банкы» ЖАК
	

8-10 апрель
Жогорку класстардын окуучулары үчүн финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча үч күндүк ТоТ өткөрүү 
Өнүктүрүү саясаты институтунун кеңсеси
«Дос-Кредобанкы» ААКсы
 
	

8-12 апрель

АУВК № 6, № 67 мектеп-гимназиясынын окуучулары үчүн финансылык сабаттуулукту жогорулатуу жагында ачык сабактарды өткөрүү
- Бишкек ш, Москва к 118, банктын башкы офиси 

«БТА Банк» ЖАК
	

8-12 апрель

Студенттер үчүн депозиттерди коргоо системасы боюнча көчмө лекцияларды уюштуруу
- Бишкек ш, КЕФ, Ж. Баласагын атындагы КУУ
Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо агенттиги

	



- Бишкек ш, Юридика академиясы

	



-Бишкек ш, АГУПКР

	



Бишкек ш, Б.Ельцин атындагы КРСУ

	

8-14 апрель

Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча иш-чаралардын алкагында: «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акча-кредит саясаты”, “Кыргыз Республикасында кредиттик саясат”, “ Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар”, “Улуттук валютанын калыптануу баскычы” , Улуттук  валютанын коргоо элементтери” темаларында лекцияларды уюштуруу
Ош областы, Ош ш, ОшТУ, ОшГУ
Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгы
	

8-12 апрель

«Росинбанк» ААКсы тарабынан Global Money Week урматына социалдык түйүндөрдө бир жумалык сынактын уюштурулушу
Facebook, Instagram социалдык түйүндөрү. Сынактар социалдык түйүндөрдө жана расмий сайттарда жарыяланат 
«Россия инвестициялык банкы» ААКсы 

	

8-12 апрель

Студенттердин «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКсынын иши менен жеринде барып таанышуусу үчүн атайы экскурсия уюштуруу

Бишкек ш, Тоголок Молдо к 54а, «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» ААКсынын башкы кеңсеси, 
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» ААКсы
	

8-12 апрель

Жыйым топтоонун маанилүүлүгү тууралуу кеңири маалымат берүү 
 Facebook жана Instagram социалдык түйүндөрү: - https://www.facebook.com/optimabank.kg/;
- https://www.instagram.com/optimabank.kg/
«Оптима Банк» ААКсы
	

8-12 апрель

Эссе жазуу сынагы 
Ош областы, Ош ш, ОшТУ
«Халык банк Кыргызстан» ААКсы
	

8-12 апрель

Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча тартылган фильмдерди көрсөтүү
Нарын, Талас, Каракол шаарлары
Германия Эл аралык кызматташуу боюнча аманат кассалары фонду  «Жаштар жигерин өнүктүрүү институту” комдук бирикмеси, “Өнүктүрүү саясаты институту” коомдук бирикмеси», Прага жарандык коом борбору менен биргеликте


