


4 Жалпы окуучулардын жана  

5-6-класстардын жаңы  окуу 

китептер  менен камсыз  

болушунун абалы 

Окуу китептери менен 

камсыз болушунун 

деңгээлдери жана 

жетишпеген окуу 

 китептерин аныктоо 

Окуу китептери 

жана анализ 

Ар бир 

класстардын окуу 

китептери менен 

камсыз болуусу 

жөнүндө 

маалыматтар 

Китепканачы 

 

Окуучуларга 

китепканада  отуруп 

иштөөгө, китепке 

болгон кызыгууларын 

арттырышат 

5.1 Сабактарды пландаштыруу. 

Календарлык-тематикалык 

пландоолор 

5-6-класстардын мамлекеттик 

стандарттын негизинде окуу 

программаларынын дал 

келүүсүн талдоо жана  

5-класстар үчүн мектеп 

компонентин тандоо 

Предметтик стандартка дал 

келүүсү (5-6-класстар үчүн) 

Предметтик 

стандарттарды 

календерлык план  

менен салыштыруу 

Ар бир 

предметник-н  

пландары б-ча 

малым-р 

Ар предметтик 

мугалимдер 

 

Мугалимдер ар уюм 

боюнча иш 

пландарынын 

өзгөчөлүгү боюнча 

консультация ала 

алышат жана реалдуу 

иш план түзө алууга 

жетишишет 

5.2 Берилген иштердин 

отчеттуулуктарын 

аткаруу:Август, сентябрь, 

ОШ1,ОШ3,стат отчёттор ж.б 

Мектептин ишин мектептин 

проблемасына ылайык 

жүргүзүү 

Иш кагаздарынын 

аткарылышынын 

Анализи 

 

Иш кагаздар 

боюнча 

анализдөө справ 

Титул барак-р 

 Документт менениш 

алып баруу 

жакшыртылат, 

системалаштырылат 

6 Усулдук  иштердин 

жүрүштөрүн көзөмөлдөө  

жана уюштуруу 

Усулдук кеңештин ишинин 

негизинде билим берүүнүн 

сапатын  жакшыртуунун 

жолдорун аныктоо 

Иш кагаздары 

боюнча анализдөө 

справкалары 

Справкалар УК башчысы 

 

Усулдук кеңештин, 

усулдук  

бирикме лердин  иши 

жанданат 

7 Мугалимдердин кесиптик 

билимдерин жогорулатуу 

боюнча диагностикасын түзүү 

Мугалимдердин кесиптик 

чеберчиликтери боюнча 

өзүнө жана бири-бирине баа 

Диагностика Мугалимдердин 

иштери боюнча 

көзөмөлдүк 

Октябрь 

 

Мугалимдердин 

методикалык жактан  



берүү жөндөмдүүлүктөрүн  

аныктоо 

отчеттордун 

анализи, диагн. 

УК,УБ 

ОББ 

 

изденип иштөөсүнө 

шарт түзүлөт 

8 Педагогикалык жана жетекчи 

кадрлар менен өтүлүүчү иш-

чаралар.Мугалимдердин өздүк 

билимдерин жогорулатуу  

Окуу-тарбия ишин 

уюштурууну 

жакшыртуу.Мугалимдердин 

ар тараптан өнүгүүсүнө 

шарт түзүү 

Өздүк билимдерди 

жогорулатуу 

боюнчапландардын 

аткарылыштары 

Семинарлар, 

конферециялар 

Ар бир мугалим Мугалимдердин 

маалымдуулугу 

жогорулайт, алган 

билимдерин 

практикасында 

колдоно алышат 

9 Жаш мугалимдер жана 

насаатчы мугалимдер  менен 

биргеликте иш жүргүзүү 

Жаш кадрларга насаатчы 

мугалимдерди бекитүү, 

багыт берүү, үйрөтүү 

Анализ, анкета Иш-план, 

Тегерек стол 

Насаатчылар 

Жаш мугалимдер 

 

Жаш мугалимдер 

менен насаатчы 

мугалидердин 

арасында 

диалог,биргелешип 

иштөө жөнгө салынат 

10 Бүгүнкү күндүн талабына 

ылайык алдыңкы 

педагогикалык 

тажрыйбаларды изилдөө жана 

аны  жайылтуу 

Алдыңкы педагогикалык 

тажрыйбаларды изилдөө 

жана  жайылтуу аркылуу 

билим берүүнүн сапатын 

жолгорулатуу 

Ачык сабактар, 

семинар, 

конкурстар, 

доклад, реферат 

ж.б 

Бирикме 

жетекчилеринин 

иш планынын 

анализи, алдыңкы 

тажрыйбалардын 

иштелмелери 

Алдыңкы 

тажрыйбалуу 

мугалимдер 

Жаңы идеялардын 

пайда болушуна 

өбөлгө түзүлөт 

11 Мугалимдер арасында 

педагогикалык окууларды, 

көрсөтмөлүү сабактарды, 

чыгармачыл конкурстарды 

уюштуруу 

Мугалимдердин кесиптик 

чеберчиликтерин арттыруу, 

чыгармачылык деңгээлин 

аныктоо 

Метод сааттар, 

ачык сабактардын, 

конкурстардын 

анализдери 

Сабактын планы, 

колдонгон 

методикалык 

адабияттар 

Ноябрь 

 

Ар бир предметтик 

мугалимдер 

Мугалимдер 

арасында 

активдүүлүк   күч 

алат 



12 Окуучулардын билимин жана 

билим сапаттарын баалоо 

системасы 

Баалоодогу 

кыйынчылыктар жана 

негизги маселени ортого 

коюу 

Жазуу иштери, 

тесттердин 

жыйынтыгы ж.б 

Ар түрдүү 

деңгээлдеги 

тексттер, тесттин 

мониторинги, 

жазуу иштери 

Ар предмет муг 

 

Окуучулардын билим 

сапты жана өз 

алдынчалуулугу 

өнүгөт, сабаттуу 

болууга машыгышат 

13 Окуучулар арасында ар 

кандай конкурстарды 

уюштуруу 

Окуучулардын ар кандай 

жөндөмдүүлүктөрүн , 

ойлоосун, 

интеллектуалдуулугун 

өнүктүрүү 

Конкурс Окуучулардын 

иштеген иштери 

Ар бир пред муга-р 

 

Окуучулардын алган 

билимдерин 

чыгармачылык 

деңгээлге жеткире 

алышат 

14 Мугалимдердин сабактарына 

катышуу  жана сабак 

берүүнүн жаңыча анализи 

Мугалимдин кесиптик 

чеберчилигине баа берүү 

Ар бир сабак, ачык 

сааттар, метод 

сааттар 

Сабактын 

планы,колдонгон 

методик-к 

адабияттар 

Ар бир предм муг. 

ОББ 

Ачык сабак өтүүдө 

мугалимдерде 

ирээтүүлүк , жаңы 

идеялардын 

жаралышына өбөлгө 

түзүлөт 

15 Окутуунун жаңы ыкмаларын 

колдонууну мугалимдер 

арасында жайылтуу иштерин 

уюштуруу 

Окутуунун жаңы 

ыкмаларын колдонуу 

боюнча методикалык 

жардамдарды көрсөтүү 

Доклад, ачык 

сабактар, метод 

сааттар, семинар 

Жаңы 

ыкмаларбоюнча 

докладдар, 

колдонмолор 

УК,УБ 

ОББ 

Жаңылануу иштери 

жүргүзүлөт 

16 Окуучулардын социалдык 

абалына жараша инклюзивдик 

билим берүүнүн негизинде иш 

алып баруу 

Атайын жардамга муктаж 

окуучуларды коомго 

тартуу, коомдук чөйрөдө 

өздөрүн эркин алууга 

багытттоо 

Ачык сабактар, 

метод сааттар, 

семинар ж.б 

План конспекти, 

календарлык 

пландар, 

документац-к 

иштер 

Декабрь 

 

Ар бир предмет муг 

Администрация 

 

 

Атайын жардамга 

муктаж окуучулар 

коомдон алыстабай , 

өздөрүнүн 

деңгээлинде билим 

ала алышат жана 

көңүл борборунда 

болушат 



17 Окуу предметтери боюнча 

билим сапатын жана жазуу 

иштеринин диагностикасы 

жана маниторинги 

а)башталгыч класстар (кыргыз 

тили,матем,адабий окуу) 

б)5-9-кл (о.тил,физика, 

матем,кырг тил, химия, 

биология) 

в)10-11-кл (ч.тил, матем, 

о.тил, к.тил) 

Ар бир предметтердин 

билим сапатын аныктоо 

жана  окуучулардын 

сабаттуулугуна баа берүү 

Жазуу иштеринин, 

тесттердин  

мониторинги 

Жазуу 

иштеринин 

тексттери, 

тесттик 

тапшырмалар, 

сабактын анализи 

Предметтик 

мугалимдер 

УК,УБ,ОББ 

Мугалимдердин ишке 

болгон 

жоопкерчиликтери 

көзөмөлдөнөт жана 

окуучулардын алган 

билмидери 

аныкталат, 

сабаттуулуктарын 

арттырышат 

18 Компьютердеги программалар 

менен иштөө, интернеттик 

маалыматтар менен камсыз 

болушу 

Программанын негизинде 

ар бир мугалим өз алдынча 

иштей билүүсүн 

жогорулатуу 

График  түзүү Компьютердик 

кабинет. 

Программалар 

Январь 

 

Информатика 

муг.Ар бир предмет 

муг 

Администрация 

 

 

Окуучуларды 

заманбап окутуулар 

менен окутуу, 

маалыматтарды 

алууга жана керектүү 

маалыматтарды 

интернеттен алып 

пайдаланышат 

 

 

19 Предметтик олимпиадалардын 

жыйынтыктары, иштерин 

анализдөө 

Предметтер боюнча билим 

сапатын жогорулатуу  жана 

таланттууларды табуу 

График түзүү, 

консультацияларды 

өткөрүү, жекече 

даярдоо 

Тесттик 

тапшырмалар, 

кошумча 

материалдар 

Предмет мугалимдер 

Администрация 

 

Райондук, облустук 

олимпиадалардан 

жетишкендиктерин 

көрсөтө алышат 

 



20 Предметтик сыноочу жана 

негизги тесттердин 

жыйынтыктары 

Окуучулар өз билимдерин 

сыноо  аркылуу аныктоо 

жүргүзөт 

Тест өткөрүү Тесттерге 

катышу, алардын 

жыйынтыктары 

Февраль 

Администрация 

Предмет.мугалимдер 

Окуучулардын 

предметтик  

билимдерди кабыл 

алуулары текшерилет 

21 Класстан класска көчүрүү 

аттестациялоосун өткөрүү 

Көчүрүү  экзамендери 

аркылуу  кээ бир 

предметтер боюнча билим 

деңгээлин аныктоо 

Экзамендердин 

графигин түзүү 

жана алуу 

Окуу планы, 

Мектептин планы 

Март-апрель 

 

Предметтик мугал-р 

Администрация 

Окуучулардын алган 

билимдерин аныктоо 

жүргүзүлөт 

 

22 9-11-класстардын 

окуучуларын бүтүрүү 

экзамендерине жана 

мектептин жыйынтыктоо 

аттестациялоосуна даярдоо 

2-3-баскыч боюнча алган 

билимдеринин сапатын 

аныктоо 

Буйруктун 

негизинде график 

түзүү жана 

атттеста-оо 

Окуу планы жана 

мектептин 

жыйынтыктоо 

аттес-н өткөрүү 

жөнүндө Билим 

берүү 

министирлигинин  

буйругу 

Администрация 

Предметтик 

мугалимдер 

Алган билимдерин 

аныкташат жана 

атайын орто окуу 

жайын аякташат 

23 Мектептин жалпы абалы 

боюнча мониторинг  

SWOTанализ жүргүзүү 

Жылдык иш пландардын 

негизинде анализ жүргүзүү 

  Май 

 

Администрация 

Кетиилген 

кемчиликтерди 

аныктап, 

мүмкүнчүлүктөрдү 

пайдалануунун  

жолдору аныкталат 

                                              

Окуу бөлүм башчысы:                                           Н.Ажыбекова 

 





-окуучулардын интеллектуалдык маданиятын калыптандыруу, өнүктүрүү  

-Мугалимдердин усулдук иштерин жайытууга шарт тузуу 
–Мугалимдерди эксперименталдык тажрыйбалоо иштерге тартуу 

- Жаны технологияларды пайдалануу  ыкмаларын жайылтуу  

-Жаны дидактикалык материалдарды иштеп чыгуу 

- Чыгармачыл тапшырмаларды иштеп чыгуу 
-мугалимдердин билимин жогорулатуу 

-Мугалимдердин талаптарын канааттандыруу өз билимин өркүндөтүү иштерин, өзүн-өзү баалоо иштерин, пландоо иштерин калыптандыруу. 

-мугалимдердин кесиптик өсүүсүн жана окутуу сапатын анализдөө. 
 

 

К/Н 

 

АТКАРЫЛУУЧУ ИШ-ЧАРАЛАР 

 

МӨӨНӨТҮ 

 

ЖООПТУУЛАР 

 

РЕСУРСТАР 

 

КӨРСӨТКҮЧТӨР 

 

ПЕДАГОГИКАЛЫК КЕНЕШТЕР 

1.  №1 Педагогикалык кенеш: 

1. Жаны 2020/2021-окуу жылынын максаттары жана милдеттери, 

мектептин иш планын бекитүү. 

2. 1-класстарды традициялык окуусун уюштуруу,  калган 

класстарды онлайн режиминде окутулуусун көзөмөлдөө. 

3. Класс жетекчилерди, кружок жетекчилерин,метод бирикме 

жетекчилерин бекитүү. 

август Администрация 

ОББ 

 

Аткарылган иштер Анализ 

токтом 

2.  №2 Педагогикалык кенеш: 

1. 1-чейректин жыйынтыгы боюнча анализ, окуучулардын билим 

сапатынын мониторинги 

2. 5-класстын адаптациясы боюнча анализ 

Ноябрь Администрация 

ОББ 

Мониторинг 

Окуу техникасы, срез, 

диагностика, анкета 

Анализ 

 

3.  №3 Педагогикалык кенеш: 

1. 2- чейректин жыйынтыгы боюнча анализ 

2. Кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты,англис 

тили сабактарынын берилиши 

3. Райондук олимпиаданын жыйынтыгы 

январь Администрация 

ОББ 

Мониторинг, 

срез, диагностика 

Анализ 

4.  №4 Педагогикалык кенеш: 

1. 3-чейректин жыйынтыгы боюнча анализ 

2. Биология,химия,математика, география, тарых, физика 

сабактарынын берилиши 

март Администрация 

ОББ 

Мониторинг 

срез, диагностика, сабактарга 

катышуу 

Анализ 

5.  №5 Педагогикалык кенеш: 

1. Кол эмгек,чийүү,дене тарбия,музыка сабактарынын берилиши 

2. Класстан класска көчүрүү экзамендерин ѳткѳрүү  

3. 9,11-класстардын окуучуларын жыйынтыктоо экзаменине 

киргизүү боюнча 

май Администрация 

ОББ 

мониторинг  Тизме 

график 



6.  №6 Педагогикалык кенеш: 

1. 4- чейректин жыйынтыгы жана окуу жылынын жыйынтыгы 

боюнча анализ 

2. Бүтүрүү класстарында жыйынтыктоо аттестациясын уюштуруу 

жана ѳткѳрүү 

май Администрация 

ОББ 

Чейректер 

мониторинг  

чейректин 

жыйынтыгы Тизме 

график 

7.  №7 Педагогикалык кенеш: 

1. 9-11-класстарын ийгиликтүү аякташкан бүтүрүүчүлѳрдүн орто 

билими жана негизги орто билими жѳнүндѳ документтерин берүү  

май Администрация 

ОББ 

Мониторинг 

Жыйынтыктоо аттестациясы 

жөнүндө жоб 

Экзамендердин 

жыйынтыгы 

анализ 

 

ИШ ТАЖРЫЙБА ЖАЙЫЛТУУЧУ МУГАЛИМДЕР МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРУУ 
 

1.  1. Иш тажрыйба жайылтуучу мугалимдерди тактоо 

2. Темаларды бекитүү 

сентябрь ОББ   

2.  1. Иш тажрыйбаларды жазуу 

2. Мазмуну менен тааныштыруу 

Октябрь 

ноябрь 

мугалимдер  доклад 

3.  1. Практикада көрсөтүү, салыштыруу, анализдоо, талкулоо Декабрь 

Январь 

февраль 

мугалимдер Ачык сабактар анализ 

4.  1. Жыйынтыктоо апрель МБ  Иш-тажрыйба 

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ БОЮНЧА ИШ-ЧАРАЛАР  
1.  Кыргыз тили мугалимдеринин өз билимин өркүндөтүү боюнча 

темалар менен иш алып баруу 

Бирге окуйбуз долбоору м.н иштоо(семинар отуу) 

Алдынкы тажрыйба мектебинин жетекчилерин дайындоо 

 

 

Сентябрь 

 

 

январь 

ОББ “Мамлекеттик тил” 

жөнүндө закон 

Иш-кагаздар 

2.  Портфолиолорду уюштуруу сентябрь Кыргыз тили 

мугалимдери 

Иш-кагаздар портфолио 

3.  Мамлекеттик тил майрамын өткөрүү сентябрь ОББ   

4.  5-класстардын адаптациясы  сентябрь ОББ 

МБ жетекчиси 

“Билим берүү” ж-дө закон 

жазуу иштер, окуу 

техникасы ж.б, аткета, 

сабактарга катышуу 

анализ 

5.  Жаны келген мугалимдер менен иш алып баруу дайыма ОББ МБ жетекчиси Мугалимдин статусу, билим 

берүү ж-дө  закондор 

 

6.  Жөндөмдүү балдар менен иш алып баруу: олимпиада, конкурстар Жыл ичинде Предметтик 

мугалимдер 

Мектептик, райондук ар 

кандай иш-аралар 

Конкурстардын 

жыйынтыктары 

7.  Окуучулар арасында “Жаш Акындар” сынагын уюштуруу 

“Чынгыз Айтматов ж.а тил”(тегерек стол,драм)ж.б 

Класстык журналдардын сапатын текшеруу 

декабрь Предметтик 

мугалимдер 

“Мамлекеттик тил” 

жөнүндө закон 

 

8.  Кыргыз тили, кыргыз адабияты кабинеттеринин жабдылышына 

методикалык жардам жана көзөмөл Методикалык бурчтардын 

уюштурулушуна көзөмөл 

дайыма ОББ 

Кабинет 

жетекчилери 

  

9.  Нооруз майрамына карата иш-чараларды уюштуруу март МБ   



ЖӨНДӨМДҮҮ БАЛДАР МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРУУ БОЮНЧА ИШ-ЧАРАЛАР  

1.  Жөндөмдүү балдардын базасын топтоо Сентябрь 

октябрь 

Предметтик 

мугалимдер 

Балдардын укугу ж-до 

конвения, “Билим берүү 

ж-дө”  закон 

Тизме  

жетишкендиктер 

2.  Жөндөмдүү, шыктуу балдар үчүн  акы төлөнүүчү кружокторду 

уюштуруу, балдарды тартуу 

сентябрь ОББ 

Кружок 

жетекилери 

Штаттык расписание 

Комплектөө 

 

Кружоктор 

3. \ Ата-энелер чогулушун уюштуруу “Таланттуу балдар-

үй-бүлөнүн, мектептин, коомдун сыймыгы” 

Жыл ичинде ОББ 

Администрация 

  

4.  Жөндөмдүү балдар арасынан ДУБЛЕР окуучуларды дярдоо, 

практикада колдонуу 

“Кузгу каникулда китеп суйуучулор куну”улуттут оюндар,кол 

онорчулук,каада салттар 

Окуучуларга  интелектуалдык  оюндарды,марафондорду 

уюштуруу 

Сентябрь, 

октябрь 

ОББ Балдардын укугу ж-до 

конвения, “Билим берүү 

ж-дө”  закон 

Тизме  

жетишкендиктер 

5.  Окуучулардын ар кандай конкурстарга, семинарларга, 

олимпиадага катышуусуна шарт түзүү 

План 

боюнча 

ОББПреметтик 

мугалимдер 

ББ министрилигинин 

буйруктары 

 

6.  Мектеп ичинде жаш таланттар үчүн ар кандай сынактарды, 

конкурстарды уюшутуруу  

дайыма ОББ  

МБ 

ББ министрилигинин 

буйруктары 

 

7.  Жөндөмдүү балдар менен иш алып барган  предметтик 

мугалимдер менен иш алып баруу, сыйлоо ж.б. 

План боюна ОББМектеп 

администрация 

“Мугалимдин статусу”ж-

дө закон 

 

ЖЕТИШПЕГЕН БАЛДАР БОЮНЧА ИШ-ЧАРАЛАР  

1.  Жетишпеген балдар менен иштеген предметтик мугалимдерге 

методикалык жардам 

сентябрь ОББ Балдардын укугу ж-до 

конвения, “Билим берүү 

ж-дө”  закон 

 

2.  Административдик текшерүү иштердин, чейректин жыйынтыгы 

боюнча жетишпеген балдардын тизмесин топтоо 

Октябрь 

Ноябрь  

ОББ Чейректин жыйынтыгы 

Балдардын укугу ж-до 

конвения, “Билим берүү 

ж-дө”  закон 

тизме 

3.  Жетишпеген балдардын класс жетекчилери, предметтик 

мугалимдери, ата-энелери менен маектешүү, кенешмелерди берүү 

дайыма ОББ   

4.  Жетишпеген балдар үчүн кошумча сабактарды, ар кандай иш-

чараларды уюштуруу 

Жыйынтыгы 

боюнча 

ОББ ББ министрилигинин 

буйруктары 

 

5.  Жетишпеген балдар менен класс жетекчилердин, предметтик 

мугалимдердин алпарган иштерине көзөмөл 

Жыл бою ОББ  Чейрек жыйынтыгы,  

текшерүү иштер, 

жетишкендиктер 

анализ 

6.  “Риск группа”сындагы балдар менен иш алып баруу, ата-энелер 

менен иштөө  

дайыма ОББ 

Администрация 

соцпедагог 

Сабактар, чейректер, 

маектешүү 

 



7.  Жетишпеген балдардын күндөлүктөрүн текшерүү, көзөмөлгө алуу дайыма ОББ 

Класс жетеекчи 

күндөлүктөр Анализ 

8.  Жетишпеген балдар менен жеке маектешүү Чейрек 

жый-гы 

боюнча 

ОББ 

администрация 

  

ОКУУ ПРОЦЕССИН УЮШТУРУУ  

1.  Август конференциясына мугалимдердин катышуусун уюштуруу август ОББ ББМ буйругу  

2.  Күзгү сыноого калган окуучулар боюнча иш алып баруу август ОББ  

класс жетекчилер 

Жыйынтыктоо 

аттестациясынын 

жыйынтыгыэкзамен 

протоколдор 

3.  Мектеп жашындагы балдардын  учетун уюштуруу Август  

январь май 

Администрация 

ОББ 

ББМ буйругу 

Балдардын укугу ж-до 

конвения, балдардын 

учету ж-дө инструкция 

отчет 

4.  Райондук БББнө отчетторду тапшыруу: ОШ-1, форма-77 ж.б.  Авгус 

сентябрь 

Администрация ББМ буйругу 

Балдардын укугу ж-до 

конвения, балдард 

учету ж-дө нструкция 

отчет 

5.  Окуучулардын кыймылы боюнча класс жетекчилердин отчеттору Жыл башын 

чейр сайын 

ОББ класс 

жетекчилер 

 отчет 

6.  Класстарды комплектоо боюнча иш-чараларды жүргүзүү: 10-

класстардын толуктоо, 9,11-класстардын ишке жайгашуусу боюнча 

анализ 

Август 

сентябрь 

ОББ  

класс жетекчилер 

ББМ буйругу 

 

Анализ,  

комплектөө 

7.  Мектеп үчүн окуу планын бекитүү, сааттардын сеткасын чыгаруу, 

пед.коллективге сааттарды бөлүштүрүү 

Август 

сентябрь 

ОББ Базистик план, штаттык 

расписание 

“Мугалимдин статусу”ж-

дө закон 

 

8.  Класстардын расписаниесин түзүү, корректирлоо Сентябрь 

тариф 

боюнча 

ОББ   

9.  5-класстардын адаптациясы боюнча иш-чараларды жүргүзүү ( 

сабактарга катышуу, ата-энелердин сабактарга катышуусун 

көзөмөлдөө, сурамжылоо жүргүзүү). Текшерүү иштер кыргыз тили, 

орус тили , математика, окуу техникасы 

Сентябрь 

октябрь 

ОББ 

Соц.педагог 

Предметтик 

мугалимдер 

Мониторинг 

Окуу техникасы, срез, 

диагностика, аткета 

анализ 

10.  8,10-класстардан баштапкы билим сапатын текшерүү максатында 

жазуу иштерин алуу (кыргыз тили, орус тили, математика) 

сентябрь ОББ Текшерүү иш 

Жат жазуу 

анализ 

11.  Мамлекеттик тил майрамына карата иш-чараларды уюштуруу сентябрь ОББ Гуманит 

багыттагы МБ 

“Мамлекеттик тил” 

жөнүндө закон 

 

12.  Предметтик кружок боюнча дубал гезитин чыгаруу Ай сайын ОББ 

мугалимдер 

  



13.  Мугалимдердин түрткү берүүчү айлык акысын бөлүштүрүү боюнча 

иш чаралар 

Квартал 

боюнча 

Эксперттик топ Жобо,инструкция, 

аткарылган иш-чарал 

Эмгек паспорту, 

протокол 

14.  Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча курска 

баруусун уюштуруу 

Ай ичинде  

График 
боюнча 

ОББ  “Мугалимдин статусу”ж-

дө закон 

План боюнча 

 

15.  Метод алмашуу максатында ачык сабактарды, мастер-класстарды 

уюштуруу 

Ай сайын ОББ   

16.  Насаатчы мугалимдердин сабактарын жаш мугалимдердин 

катышуусун уюштуруу 

Сентябрь 

октябрь 

ОББ “Мугалимдин статусу”ж-

дө закон 

 

анализи 

17.  Жаш мугалимдердин сабактарын катышууну уюштуруу Апрель май ОББ “Мугалимдин статусу”ж-

дө закон 

Анализи 

18.  Класс аралык предметтик олимпиада уюштуруу ноябрь ОББ Жобого ылайык  

19.  Жетишпеген, аттестацияланбаган окуучулар менен иш алып баруу ( 

класс жетекчилер, предметтик-мугалимдер, ата-энелер менен иш 

алып баруу) 

Чейрек 

жыйын- 

боюнча 

ОББ 

Класс жетекчилер 

Предметтик 

мугали 

Чейректин жыйынтыгы  

20.  Кызыл аттестат, кызыл күбөлүк менен аяктоочу окуучулар боюнча 

иш чараларды уюштуруу 

Чейрек- 

тердин 

жыйынтыгы 

боюнча 

ОББ 

 класс жетекчилер 

“Алтын тамга” жобого 

ылайык 

Журналдар,  

Чейректин 

жыйынтыгы 

21.  Окуучулардын акы төлөнүүчү, предметтик, физикалык 

кружокторго катышуусун уюштуруу 

сентябрь ОББ Штаттык расписание Кружоктор, 

Окууулар 

тизмеси 

22.  Окуучулардын күндөлүктөрдү толтурушу боюнча анализ Ички көзөм 

план боюна 

ОББ класс 

жетекчилер 

 справка 

23.  Дептерлердин сапаттуу текшерилиши, тазалыгы, системалуулугу 

боюнча көзөмөл 

Ички көзөм 

план боюна 

ОББ  Справка 

24.  Административдик текшерүү иштерди уюштуруу Ички көзөм 

план боюна 

ОББ  

предметниктер 

 Срез 

 анализ 

25.  Чейректин жыйынтыгы боюнча отчеттор (класстын кыймылы, 

мониторинг, окуучулардын жетишүүсү) 

Чейрек 

сайын 

ОББ Отчет, 

мониторинг,журнал 

анализ 

26.  Чейректин жыйынтыгы боюнча класстардын сабактарына 

катышуусун уюштуруу (жогорулатылган, ылдыйлатылган баалар, 

класстардын төмөн билим сапаты) 

Анализ 

боюнча 

Администрация Чейректин жыйынтыгы 

сабактар 

анализ 

27.  Чейректин жыйынтыгы боюнча  ата-энелеринин сабактарга 

катышууну уюштуруу  

Анализ 

боюнча 

Администрация сабактар Ой-пикирлер 

28.  Чейректин жыйынтыгы боюнча  жазуу иштерин жүргүзүү 

(жогорулатылган, ылдыйлатылган баалар, класстардын төмөн 

билими сапаты) 

Анализ 

боюнча 

Администрация срез анализ 



29.  Предметтик декадаларды өткөрүү (стенгазеталардын чыгаруу, ачык 

сабактарды уюштуруу, класстан тышкаркы иш-чаралар) 

График 

боюнча 

Администрация Ачык сабактар анализ 

30.  Каникул убагында мугалимдердин иштөө графигин, иш 

чараларынын планы 

Ноябрь 

январь март 

Администрация Базистик план 

ББМ буйругу 

 

31.  Олимпиадага даярдануу максатында мугалимдердин күчү менен 

кошумча сабактарды уюштуруу 

Ноябрь дек 

январь 

ОББ предметтик 

мугалимдер 

Предметтик олимпиада 

ж-дө жобо 

 

32.  Окуучулардын райондук олимпиадаларга катышуусун уюштуруу График 

боюнча 

ОББ предметтик 

мугалимдер 

ББМ буйругу 

Предметтик олимпиада 

ж-дө жобо 

 

33.  Окуучулардын райондук спартакиадага катышуусун уюуштуруу План 

боюнча 

ОББ предметтик 

мугалимдер 

Спартакида ж-дө жобо  

34.  9, 11-класстардын окуучуларынын аттестат, кубөлук алуу учун иш-

чараларды уюштуруу 

Декабрь 

Январь 

Апрель май 

ОББ   

35.  9-11-класстардын окуучуларынын ББминистрилигинин тесттине 

катышуусун уюштуруу 

Райондук 

БББ графиги 

боюнча 

ОББ 

Класс жетекчилер 

ББМ буйругу  

36.  Орус класстарга предметтердин берилиши боюнча сабактарга 

катышуу 

Ички көзөм 

план боюна 

ОББ сабактар анализ 

37.  Көркөм окуу конкурсун уюштуруу Январь ОББКырг тили,  

орус тили мугалим 

  

38.  Программалоо боюнча чемпионат уюштуруу январь ОББ 

Информатика 

мугалимдери 

Программалоо ж-до 

жобо 

протокол 

39.  “Илим, техника жана өндүрүш” жумалыгын уюштуруу февраль ОББ так.илимдер 

багытындагы 

мугалимдер 

ББМ буйругу  

40.  Оозеки предметтерден экзамен берүүчү класстардын сабактарына 

катышуу (орус тили, тарых, кыргыз тили) 

Ички 

көзөмөл 

план боюна 

ОББ сабактар Анализ 

41.  Бүтүрүүчү класстардын ата-энелери үчүн жыйынтыктоо аттестация 

тууралуу чогулуш 

апрель ОББ Жыйынтыктоо 

аттестациясы ж-дө жобо 

Токтом 

42.  11-класстардын окуучуларына ЖРТ даярданууга жардам берүү 

максатында мугалимдер тарабынан кошумча сабактарды уюштуруу 

2-жарым 

жылдык 

ОББ   

43.  11-класстардын окуучуларынын ОРТга катышуусун уюштуруу Апрель 

май 

ОББ ББМ буйругу Жыйынтыктар 

44.  Көчүрүү жана жыйынтыктоо аттестациясын өткөрүү боюнча 

графиктерди бекитүү 

май ОББ Жыйынтыктоо 

аттестациясы ж-дө жобо 

 



45.  Жыйынтыктоо, класстан класска көчүрүү экзамендерине 

консультациялардын, мугалимдердин дежур болуу графигин 

бекитүү 

май ОББ Жыйынтыктоо 

аттестациясы ж-дө жобо 

графиктер 

46.  Жыйынтыктоо аттестациясына окуучулардын даярдыктары боюнча 

анализ (билеттер, жетишүүсү) 

Апрель 

май 

ОББ Жыйынтыктоо 

аттестация ж-дө жобо 

справка 

47.  Жыйынтыктоо, класстан класска көчүрүү экзамендерине 

экзамендик комиссиянын курамын бекитүү 

май ОББ Жыйынтыктоо 

аттестация ж-дө жобо 

Токтом 

48.  9,11-класстардын окуучуларынын физ-ра предмети боюнча 

зачетторду уюштуруу 

май ОББ физ-ра 

мугалимдери 

Жыйынтыктоо 

аттестация ж-дө жобо 

 

49.  4-класстардын билими сапаты, жетишуусу боюнча сабактарга 

катышуу, жазуу иштерин кабыл алуу, окуу техникасын текшеруу 

Апрель май ОББ предметтик 

мугалимдер 

Сабактар, жазуу иштер анализ 

50.  5-8,10-класстардын класстан класска, 9,11-класстардын 

окуучуларынын  жыйынтыктоо аттестациясынан бошотуу боюнча 

иш чараларды жүргүзүү (жыйынтык баалары, ББМ тесттин 

жыйынтыктары, ден соолугуна байланыштуу) 

Апрель май ОББ класс 

жетекчилер 

Жыйынтыктоо 

аттестациясы ж-дө жобо 

Протокол-

ведомосттор 

51.  Жыйынтыктоо аттестациясын жүргүзүү июнь ОББ   

52.  Жыйынтыктоо аттестациясы боюнча класс жетекчилердин 

отчеттору 

июнь ОББ  Протокол-

ведомосттор 

53.  Окуу кабинеттеринин абалы, методикалык бурчтары боюнча анализ 

жана сунуштар 

Ички 

көзөмөл 

план боюна 

Администрация   

ИШ-КАГАЗДАР  

54.  Календарлык пландардын бирдей типтүүлүгүнө, мазмунун 

программаларга туура келишине, лаб., практикалык иштердин, окуу 

китептеринин мазмунун, камсыздалышы боюнча анализ, 

метод.жардам, сунуштар  

Сентябрь 

январь 

ОББ   

55.  Сабактын планынын куррикулумдун негизинде 

компетенттүүлүктүн эске алынышы менен жазылышына 

методикалык жардам,анализ  

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

апрель 

ОББ   

56.  Класс жетекчилердин мектептик документтерди толтуруусу боюнча 

иш-чаралар (алфавиттик китепче, класстык журналдар, оздүк 

делолор) 

дайыма ОББ   

57.  Класс жетекчилердин жылдын жыйынтыгы боюнча отчеттору 

кабыл алуу 

июнь ОББ   

КЛАССТЫК ЖУРНАЛДАР 

Мектеп администрациясынын класстык журналды текшерүү 

 төмөнкү темалар боюнча жүргүзүлөт: 

 Журналда класс жетекчи тарабынан жазуулардын туура жүргүзүлүшү 

 Күнүмдүк жана чейректик баалардын туура, обьективдүү коюлушу 

 



 Жазуу иштеринин бааларынын коюлушу 

 Жазуу иштеринин нормаларынын аткарылышы 

 Үй тапшырманын деңгээли 

Алмаштылырган сааттар боюнча туура класстык журналдын жүргүзүлүшү 

1.  Класс жетекчилердин класстык журналдарды толтуруу боюнча 

инструктаж 

сентябрь ОББ   

2.  Предметтик мугалимдердин класстык журналдарды толтуруу 

боюнча талаптар менен тааныштыруу 

сентябрь ОББ   

3.  Класс жетекчилер тарабынан класстык журналдын толтурулушу 

 Окуучулардын списогу 

 Регламент, расписание 

 Окуучулар жонундо маалымат 

 Ден соолук барагы 

 Китеп менен камсыз болушу 

сентябрь Окуу болумунун 

башчысы 

  

4.  Жаныдан иштеп жаткан мугалимдердин класстык журналды алып 

баруусу боюнча инструктаждар 

сентябрь Окуу болумунун 

башчысы 

  

5.  Класстык журналдын физкультура мугалимдери тарабынан 

толтурулушу, физ.көрсөткучтөрүн толтуруу боюнча көзөмөл 

Октябрь Окуу болумунун 

башчысы 

  

6.  Баалардын толуктугу. Окуучулардын өздөштүрүү денгээли (5-11кл) Октябрь Окуу болумунун 

башчысы 

  

7.  1-чейректин жыйынтыгы боюнча баалардын туура жана 

обьективдүү коюлушу 

ноябрь Окуу болумунун 

башчысы 

  

8.  Текшерүү, өз алдынча,  лабораториялык жазуу иштеринин 

нормалары, бааланышы 

январь Окуу болумунун 

башчысы 

МБ башчылары 

  

9.  Баалардын толуктугу. Окуучулардын өздөштүрүү денгээли (5-11кл) декабрь Окуу болумунун 

башчысы 

  

10.  Алмаштырылган сабактардын туура толтурулушу декабрь Окуу болумунун 

башчысы 

  

11.  2-чейректин жыйынтыгы боюнча баалардын туура жана 

обьективдүү коюлушу 

январь Окуу болумунун 

башчысы 

  

12.  Класс жетекчилер тарабына класстык журналдын толтурулушу 

 Окуучулардын списогу 

 Регламент, расписание 

Январь Окуу болумунун 

башчысы 

  

13.  Кызыл аттестат жана күбөлүккө көрсөтүлгөн окуучулардын 

жетишүүсүн көзөмөлдөө 

февраль Окуу болумунун 

башчысы 

  

14.  4-чейректин жыйынтыгы боюнча баалардын туура жана 

обьективдүү коюлушу 

март Окуу болумунун 

башчысы 

  



15.  Баалардын толуктугу. Окуучулардын өздөштүруу денгээли (5-11кл) апрель Окуу болумунун 

башчысы 

  

16.  4-чейректин жыйынтыгы боюнча баалардын туура жана 

обьективдүү коюлушу 

май Окуу болумунун 

башчысы 

  

17.  Класстык журналдын класс жетекчилер тарабынан толтурулушу 

боюнча көзөмөл 

1. жыйынтыктоо ведомосту 

2. калтырган сабактар 

3. пед.советтин чечимдери, приказдар 

Май 

июнь 

Окуу болумунун 

башчысы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


