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    Мектептин проблемасы: 

Гумандуу педагогикалык принциптерине таянып окуу жана тарбиянын билим сапатын жогорулатуу.  

 

2020-2021-окуу жылындагы максаттар. 

 
       1. Окутуунун мазмунун жакшыртуу максатында ОТЖП боюнча жана инсанга багытталган окутуу методун кеңири пайдалануу менен окуучулардын 

билим сапатын жогорулатуу. 

       2. Окуучуларды компьютердик класста жана кошумча кружокторду акысыз өткөрүү. 

       3. Спорт иш-чараларынын жыйынтыгынын жоктугуна байланыштуу спорт оюндарын жандандыруу жана ар кандай кружокторду өтүү. Райондук, 

областтык денгээлде өткөрүлгөн иш-чараларга катышуу, жыйынтык берүү.  

4. Мектепте предметтик кабинеттерди жашылдандыруу. 

         5. Окуучуларга сапаттуу билим берүү, бакубат жашоого умтулуу.Ата-эне менен мектептин байланышын күчөтүү. 

     6. Мектепти жетишпеген окуу китептери менен камсыз кылуу. 

     7. Үй-бүлө ичинде ар бир окуучунун жоопкерчилигин арттыруу максатында балалык парзын аткаруу зарылдыгын туюундуруу. 

     8. Окуучуларга кесиптик багыт берүү . 

     9. Окуучулардын билим сапатын арттырууда окуу жылынын жыйынтыгынын негизинде быйылкы окуу жылында таланттуу балдар менен кошумча 

сабактарды өткөрүү, облустук олимпиадаларга катышуу. 

    10. ЖРТ дан жогорку көрсөткүчкө жетүү үчүн окуучуларды жеткиликтүү даярдоо. 

    11. Окуучуларды аралыктан окутууда мугалимдердин жоопкерчилигин арттыруу. 

    12.  Күндөлүк программасын колдонууну жайылтуу жана эффективдүүлүгүн көзөмөлдөө 

 

                                                                          2020-2021 - окуу жылы үчүн милдеттери. 

 

 Окутуунун негизинде окуу-тарбия процессинде стандарттуу эмес жана башталгыч класстарда  жаны методдорду колдонуу менен 

формативдик баалоону ишке ашыруу, бардык сабактардан окуучулардын билим сапатын 2 % жогорулатуу. Окуучулардын 

мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. 
 Алдыңкы тажрыйбалуу мугалимдердин иш тажрыйбасы астында мугалимдердин кесиптик деңгээлин жогорулатууга шарт түзүү. 

Профессионалдуулугун арттыруу максатында жаш мугалимдерге усулдук жардамдарды берүү иш тажрыйбаларын жайылтуу, жаш 

кадрларды көбөйтүү. 
 Окуучуларды нравалык маданиятка, патриоттуулукка , кыргыз элинин каада-салттарын пайдаланып  тарбия берүүгө жетишүү. Тарбиялык 

жана класстан тышкаркы иштерди ар тараптан өнүктүрүү. 
 Мектептин материалдык базасын жана китепкана менен окуучунун   ортосундагы байланышты чындоо жана окуучулардын окууга болгон 

кызыкчылыгын жандандыруу менен терең билим алууга өбөлгө түзүү. 
 Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү. 
 Ата-энелер менен байланышты күчөтүү жана коомчулук менен иш алып баруу, аларды тарбия   ишине тартуу, балдарга болгон 

жоопкерчилигин арттыруу жана жакындан жардам берүүгө донорлорду издөө. 



 2021-жылга карата билим берүү системасын системалык түрдө жакшыртуу үчүн мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасын киргизүү.  
 Окубай калган окуучуларды мектепке тартуу, социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүү. 
 Мектеп ичинде үзгүлтүксүз билим алуу үчүн шарттарды жылуулукту түзүп берүү. 
 Мектеп жашына чейинки балдарды окууга тартуу. 
 Аралыктан окутууда окуучулардын катышын камсыздоо жана техникалык каражаттар менен камсыз болушун көзөмөлдөө. 

 

Анализдин матрицасы (2020-2021 -окуу жылы үчүн). 

                                                                SWOT-АНАЛИЗДИН НЕГИЗИНДЕ. 

 

Мектептин күчтүү жагы. Начар жактары. 

1. Коллективдин ынтымактуулугу.  

2. Мугалимдерди жана окуучуларга кошумча сабак катары компьютердик 

билим денгээлин өнүктүрүү. 

3. Инвестиция тартуу, донорлор менен иш алып баруу. 

4. Таланттуу окуучулар менен тынымсыз иш алып баруу. 

1. Окуучулардын санынын аздыгы. 

2. Областтык, республикалык деңгээлдеги олимпиадаларда 

жакшы жыйынтык бере албаганыбызда. 

3. Спонсорлордун жоктугу. 

4. Ата-энелердин мектеп менен байланышынын жоктугу. 

5. Окуучулардын сабакка көңүл кош болуусу, 

жоопкерчиликти сезбеши.  

Кандай мүмкүнчүлүктөргө ээбиз. Мектепте кандай коркунучтар бар. 

1. Жетишпеген окуучулар менен иш алып барууга. 

2. Семинарга стандарттуу эмес  методдор менен жана башталгыч класстар 

боюнча жаны методикада сабак өтүп бере алууга. 

3. Окуучуларды Олимпиадага даярдоого. 

4. Окуучулар менен жекече иш алып баруу. 

5. Мектепте рекетчиликтин өкүм сүрбөгөндүгү. 

6. Ж.Ө.И. дин каттоосунун жоктугу. 

7. Кылмыштуулуктун жоктугу. 

8. 100% га окуучулар форма менен камсыз болушу. 

1. Сааттардын жылдан-жылга кыскарышы. 

2. Жакырчылыктын өкүм сүрүшү. 

3. Мектепке ата-энелердин жакындан жардам бербөөсү. 

4. Ата-эненин мектеп менен байланышынын жоктугу 

5. Компьютерлердин жетишсиздиги айыл аймагында 

интернет байланышынын начардыгы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектептин проблемасын талдоо. SWOT-АНАЛИЗДИН НЕГИЗИНДЕ. Проблема: 

 



Мектептин күчтүү жагы. Начар жагы. Төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөргө 

ээбиз. 

Коркунучтар бар. 

● коомчулук 

● коллективдин ынтымактуулугу 

● коомдук уюмдар 

● аксакалдар кеңеши 

● билимдүү кадрлар 

● билим берүү системасын системалык түрдө жакшыртуу 
үчүн мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасын 

киргизүү 

 

● мугалимдердин өз күчү менен 

жасагалангандыгы 

● окуу китептери менен толук 
камсыз болбогондугу 

● ата-энелер менен байланыштын 

аздыгы 

● предметтер боюнча акы 

төлөнүүчү кружоктордун аздыгы 

 

● квалификацияны жогорулатуу 

● окуучуларды сабакка кызыктыруу 

● инвестицияларды тартуу жана 

долбоорлор менен иштөө 

● ата-энелер менен ар тараптуу 

багыттагы иштерди жүргүзүү 

● материалдык базаны чыңдоого 

спонсорлорду издөө 

 

●жоопкерчиликсиздик 

 
 
 

 

Мектептин педагогикалык жамааты 

аныктаган баалуулуктар. 
 

А) Ийгиликтүү чоң киши Б) Ийгиликтүү окуучу 

Чыгармачыл 

Чынчыл 

Калыс көз карандысыз 

Билимдүү өнүккөн 

Так жүргөн 

Билимге умтулуу 

Чынчыл , сезимтал 

Тарбиялуу 

Атаандаштыкка жөндөмдүү 

Так жүргөн 

 

Ата-энелер менен иштөөнү талдоо. 
 

Күчтүү 

жактары 
Начар жактары 

Ата-энелер менен иштөөдө кандай 

мүмкүнчүлүктөр бар? 
Коркунунучтар 

●билимдүү ата-

эне 

●ишкер, фермер 

●обьективдүү 

● үйдө 
отурган  ата-эне 

●коомдук 

уюмдар 

●активдүү 

●депутаттар 

●жазгы күзгү жумуштарда окуудан балдарды көп 

сабактан алып калуусу менен окуучулардын сабакты 
өздөштүрө албай калуусу 

●ата-эненин жоопкерсиздиги 

●жакыр ата-эне 

●жалкоо ата-эне 

●пассивдүү       ата-эне 

●дооматчыл      ата-эне 

●кайдыгер ата-эне 

●ата-энелердин балдардын сабак окуусуна 

кызыкпагандыгы 

●түшүндүрүү иштерин жүргүзүү 

●спонсорлорду,Айыл Өкмөтүн тартуу менен 
жакырчылыктан чыгаруу 

●келишимдерди түзүү 

●ачык тарбиялык сааттарга ата-энелерди 
катыштыруу, түшүндүрүү,аңгемелешүү иш-

чараларды ишөө 

●билимсиз ата-энелерге тренинг семинарларды 

өтүү 

●жакырчылыктан уурулар 

көбөйөт 

●балдардын окубай калышы 

●билимсиздердин көбөйүп 

коомго терс таасирин 
тийгизиши 

●диний бурмалоолор 

●алкоголизмдин көбөйүшү 

●тоголок жана социалдык 
жетим балдар 

●рекетилик 

●суицид 

 

Коомчулук менен бирге ата-энелер чогулушунда аныкталган баалуулуктар. 
 



Ийгиликтүү чоң киши Ийгиликтүү окуучу 

Сынчыл ойлойт 

Чынчыл  

Гумандуу,калыс  
Билимдүү өнүккөн 

Аткаруучу 

Тил алчаак 

Билүүгө умтулуучу 

Сезимтал 

Көз карандысыз    
 

SWOT-АНАЛИЗДИН НЕГИЗИНДЕ  төмөндөгү проблемалар келип чыкты: 

● Гуманитардык метод бирикме – окуучулардын сүйлөө речинин начардыгы, өз ойлорун айта билбөөсү, коллиграфиясынын начардыгы.окуучулардын окуп-түшүнүү 
оюн айта билүүсүнө жана топтордо иштөө менен алдыга бири-бирин жетелөө, окууга болгон көндүмдөрүн калыптандыруу жана өнүктүрүү. 

● Орус тили, англис тили сабактарында окуучулардын сабакка кызыгуусунун начардыгы – сүйлөө речинин начардыгы, жат жазууларды ката жазуусу 

● Табигый математикалык метод бирикме – баардык окуучулардын бирдей деңгээлде эсеп чыгара билбөөсү, кызыгуусунун жоктугу. Сабакка болгон мамилесинин 

кайдыгерлиги. 
● Физика, математика предметтерине окуучулардын кызыгуусунун аздыгы, окуучулардын өз алдынча эсеп чыгара албоосу 

● Окуучулардын көркөм адабий китепке кызыгуусунун аздыгы 

● Окуучулардын сабактарды көп калтыруусу 

● Ресурстук борборду кеңейтүүнүн зарылдыгы. 
 

Башталгыч класс метод бирикмеси. 

● Окуучулардын каллиграфиясы 

● Окуу техникасы жана оюн эркин айтып бере албоосу. 
● Ата-энелердин балдарынын билим алуусуна кайдыгер кароосу. 

 

Табигый илимдердин метод бирикмеси. 

● Информатика сабагынын кыскарышы 

● Физикалык лабораториялык куралдардын жоктугу. Методикалык китептердин жоктугу. 
● Математикалык методикалык окуу китептеринин жетишсиздиги 

● Аскерге чейинки даярдык кабинетинин жоктугу, азыркы заманга ылайыктуу көрсөтмө куралдарынын жетишсиздиги 

● Химия боюнча лабораториялык кабинеттин жана реактивдердин жоктугу 

● Спорттук шаймандардын жетишсиздиги, ар кандай мелдештерди өз деңгээлинде өткөрө албастыгыбыз, акча каражатынын жоктугу.  

● Эмгекке үйрөтүү сабагы боюнча сааттын кыскарышы жана инструменттердин жоктугу 

● Ар кандай фестиваль, конкурс, кече, семинарларды өз деңгээлинде акча каражатынын жоктугунан өтө албаганыбыз 

● Медицина кызматкерлери менен жолугуушунун аздыгы 

● Ата-энелер менен байланыштын аздыгы 

● Спонсорлордун жоктугу 

● Музыкалык каражаттардын жоктугу. 
●  Жайсыз жана жакыр үй-бүлө, жетим балдар үйлөрүнө материалдык жардамдардын жоктугу 

● Инфраструктура 

● Жалпы окуучулардын сабакка болгон кызыгуусунун, жоопкерчилигинин жоктугу 

● Кайдыгер мамиле 

● Үй-бүлөлүк жетишпестикке байланыштуу ата-энелердин татыктуу тарбия бере албай калгандыгы 



● Кээ бир ата-энелер чет өлкөлөргө кеткендигине байланыштуу окуучулардын ар кайсы туугандарыныкына жатып окуусу кедерги болууда. 

● Жумушсуздуктун айынан балдар туугандардыкында жашап жаткандыгы. 
 

Бир жана беш жыл ичиндеги мектептин максаттарынын мазмуну. 
 

Проблема. Максаттар Максатка 

жетүү  

мөнөөтү 

● класс кабинеттеринин акча каражатынын жоктугунан толук заманбап талабына 

жооп бербегендиги 

● донор издеп проект жазуу иштери менен 

кабинеттерди жакшыртуу 

3 жыл 

● окуу китептери менен толук камсыз болбогондугу, жетишсиздиги ● китепке заявкаларды өз убагында берүү менен толук 

камсыз кылууга жетишүү 

3 жыл 

● сааттардын кыскарышы ● областтык, райондук деңгээлдеги Олимпиадаларга 

окуучуларды чыгаруу 

Жыл ичинде 

● предмет боюнча Өкмөт тарабынан акы төлөнүүчү кружоктордун аздыгы. ● предмет аралык кызыктуу сабактарды өтүү менен 

окуучулардын кызыгуусун арттыруу 

Жыл ичинде 

● жаз, күз мезгилинде ата-энелердин адаттуу түрдө чарба жумуштарына балдарын 

сабактардан алып калуусу 

● жазгы, күзгү чарба жумуштарын бүтүрүү үчүн 

окуучуларга шарт түзүп берүү  

Жыл ичинде 

● Аудио, видео, музыка каражаттары менен камсыз болбоосу ● кичи долбоорлор менен иштеп, инвестицияларды 

тартуу 

3 жыл 

● кызыктыруучу сыйлыктарга окуучулардын кызыгуусун арттырууда ар кандай 

мектептеги иш-чараларды өткөрүүдө акча каражатынын жоктугу 

●Айыл Өкмөтү, коомчулук менен биргеликте 

спонсорлорду издөө 

Жыл ичинде 

● ата-энелердин балдарынын сабагына көңүл бурбагандыгы ● жаш ата-энелер мектебин уюштуруп, ата-энелерди 

сабактарга катыштыруу 

Жыл ичинде 

● актовый залдын жоктугу спорт буюмдарынын аздыгы ● кичи долбоор менен иш жүргүзүү 3 жыл 

● көмөкчү чарбанын жоктугу Айыл Өкмөтү менен биргелешип иштөө 3 жыл 

 

                  Мектепте окутууну тарбиялоону жакшыртуу планынын  (МОТЖП) негизги мазмуну: 

 

     1. Мектептин миссиясын аныктоо  

     2. Өткон окуу жылына анализ  
     3. Анализдин матрицасы (SWOT  анализдер). 
 

      Мектептин коп жылдык максаты:  (3-5 жыл). 
 

     1.  Окутуунун жаны технологияларын  окуу тарбия ишинде колдонуу менен окуучулардын окуудагы жетишкендиктерин баалоо, баа берүү, баа 

коюу, стандарттык эмес сабактарды өтүү менен көптөгөн жаңылыктарды жана күтүлбөстүктөрдү алып келип окуучулардын жалпы 

кызыгуусун арттыруу б.а. калыптандыруучу баалоо методикасын ишке ашыруу.  

     2.  Мугалимдердин кесиптик жактан тынымсыз өнүгүшүнө шарттарды түзүү.         

     3.  Мектептин материалдык базасын чындоо  

     4.  Окуучулардын кошумча билим алуусуна мүмкүнчүлүктөрүн кенейтүү. 



     5.  Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин каада салттарын  пайдаланып манасчыларды жана мамлекеттик тилди даңазалаган 

ураан-чакырыктар менен иш-чараларды жүргүзүп тарбия берүүгө жетишүү. 

 6. Ден-соолугунун, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн инклюзивдүү билим берүүнү уюштуруу. 
 

Мектептин үч жылдан кийинки абалы жана келечегин көрө билүүсү 

(өнүгүү прогнозу). 

 

 Азыркы учурда Абылгазы уулу Ишеналы атындагы орто мектебинде 11  комплект  класстары базистик багытта окуучуларга билим берет. 2020-2021-окуу 

жылдары Абылгазы уулу Ишеналы атындагы орто мектеби башталгыч класстар боюнча баардык мугалимдерге калыптандыруучу баалоонун түрлөрү, 

жаны стандарт методикасын мугалимдерге жайылтуу менен иш-чараларды жүргүзүү жана окуучулардын билим сапаты кыйла жогорулатуунун үстүндө иш 

жүргүзүп, окуучуларга кошумча акы төлөнбөөчү ийримдерди иштетүү. Мектептин материалдык базасы мындан да жогору чындалат, ар бир предмет 
электрондук окуу китептерине ээ болуп билим бериле баштайт. 

 Мектеп окуу-материалдык базаны чындоо үчүн гранттар менен иш алып барат.   
 Ар бир сабак интерактивдүү тактанын жардамы менен өтүлүп, электрондук сабактар иштелип чыгат.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Бекитемин» 
Абылгазы уулу Ишеналы  атындагы    

 орто  мектебинин директору 
___________________ Ашырбекова А.А. 
«____» ____________2020 ж. 

 

                                    2020-2021 – окуу жылына карата   Абылгазы уулу Ишеналы  атындагы орто мектебинин иш планы. 

Жаңы окуу жылына карата уюштуруу иштери. 

 

№ Аткарылуучу иш чаралар Мөөнөтү Жооптуулар Кайда 

каралат 

Ресурстар Күтүлүүчү 

натыйжалар 
1. Август учетун тактоо, класс комплектини бекитүү 1-5 сентябрь Мектеп директору 

 
Өндуруштук 

кенешме 
Учетту тактоо иш 

кагаздары 
Окуучулардын саны 

такталат класс Комплект 
бекитилет 

2 1-класстарды традициялык окуусуна шарт түзүү,  калган класстарды онлайн 
режиминде окутулуусун көзөмөлдөө  

I чейрек ОББ, класс жетекчи Педагогикалык 

кеңешме 

Класс жетекчилер, 

мугалимдер 
 

3 Класстык журналдар менен камсыз кылуу, алардын толтурулушуна көзөмөл кылуу 1-5 сентябрь окуу бөлүм башчысы  Өндуруштук 

кенешме 
класс жетекчилер, 

мугалимдер 
Кл журналдар бекитилет. 

4, Окуучуларды окуу китептери менен камсыз кылуу 1-5 сентябрь Китепканачы  Өндуруштук 

кенешме 
Окуу китептери Камсыз болот. 

5 Окуу кабинеттеринин абалы, жашылдандыруу, эстетикалык жактан жабдуу Сентябрь 

айы 
мектеп администрациясы 

 

пред. 

мугалимдер 

 

6 Окуучулардын ден соолугун чындоо жана көзөмөлдөн өткөрүү  
максатында медициналык кароо уюштуруу 

сентябрь 
апрель 

мектеп администрациясы 
 

Врачтар класс 

жетекчилер 

 

7 Окуучулардын келип кетүүсү, Алфавит китеби, окуучулардын өздүк делолору менен иш 

алып баруу 
дайыма окуу болүм башчысы  

 
Өндуруштук 

кенешмеде 
Алфавит китеби, 

өздук делолор 
буйрук китеби 

Окуучулардын келип күтүү 
кыймылы такталат 

8 A. Окуучулардын социалдык абалын тактоо. 

B. Мектепке тартылбаган окуучуларды изилдөө жана аларды тартуу 

сентябрь 
дайыма 

тарбия иштери боюнча 

орун басар, соц. педагог, 

кл.жетекчилер 

Өндуруштук 

кенешмеде. 
Окуучулардын 

тизмеси 
такталат 

9 Мектепте өзүн-өзү башкаруу уюмунун иш планын тузүү сентябрь Тарбия иштери боюнча 

орун басары 

   

10 Уюшулган  кружоктордун иш пландарын  иштеп чыгуу жана бекитүү сентябрь 
    

 

1-милдет 
Жаны технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан окуучулардын билим сапатын  2% жогорулатуу.  Окуучулардын билим  алуусунун мүмкүнчүлүктөрүн кенейтүү. 

 

1 1-сентябрь”Билим күнү” 1-4 класстар 
“Менин сүйүктүү кыргызстаным”, 5-11-класстар “Бактылуу үй-бүлөө-
бактылуу коом” деген темада онлайн ачык тарбиялык сабактарды өтүү 

1-сентябрь кл.жетекчилер. Усулдук 
бирикмелерде 

Классттык 
сааттардын 
иштелмелери 

Эгемендүүлуктун  
жылдыгына карата 
сабактар отулду 

2 Ар бир класс жетекчилер, ата-энелер байланышын түзүү (телефон, WhatsApp 
аркылуу),ата-энелер комитеттерин шайлоо жана бекитүү. 

5-10-
сентябрь 

Класс жетекчилер 
   

3 23-сентябрь – Мамлекеттик тил күнүн белгилөө. Онлайн тарбиялык 

сааттарды өтүү 

15-23 

сентябрь 

кыргыз тили жана орус 

тили мугалимдери, 

башталгыч класстар 

мугалимдери. 

Педагогикалык 

кеңешмеде 

Дил баяндар, 

дубал газеталар 

Айлык өткөрүлүп 

жыйынтыгы чыгарылат. 

4 Окуучулардын окуу китептери менен камсыз болушу. Жетпеген китептер 
боюнча маалымат берүү. 

Сентябрь китепканачы Директор 
алдындагы 
кеңешмеде 

 
Районго жетишпеген 
китептер боюнча 
маалымат берүү 



5 “__________ кыргыз тили” аттуу илимий конференция, тегерек стол, дил 
баяндар, дискуссияларды өткөрүү. 

Ар бир айдын 

экинчи 

жумасында 

Кыргыз тилчи 
мугалимдер 

Метод кеңешмеде тууралуу реферат, 
докладдарды 
жаздыруу. 

Жыйынтыгы чыгарылат. 

6 A. 2020/2021-окуу жылындагы усулдук иштердин жыйынтыгын 
чыгаруу, 2020-221-жаңы окуу жылында окутуунун сапатын жогорулатуу 
боюнча маселелерди кароо.  
B. Окутууну сапаттуу башкаруу боюнча “куррикулиум” жөнүндө 
мугалимдерге жалпы    маалымат берүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.  
C. Метод бирикмелердин жетекчилерин бекитүү. 
D. Жаш мугалимдерге журнал толтуруу, окуу пландарын жазуу, 

күндөлүк пландарды жазуу боюнча иш-чараларды жүргүзүү.  
E. Жаш мугалимдерге насаатчы мугалимдерди бекитүү. 

Сентябрь Мектеп 
администрация-сы. 

Метод. совет 
  

7 1. Класстык журналдардын сапатын текшерүү, 1-11-класстар. 
2. Тажрыйбалуу мугалимдердин жаш мугалимдерге жардам берүүсү. 
3. Окуучуларды райондук олимпиадага онлайн  даярдоо, таланттуу 

окуучулар менен иш жүргүзүү. 
4. «Алтын тамгага» көрсөтулгөн балдар менен иштөө   

октябрь Мектеп 
администрациясы 
жана предм. 
Мугалимдер 

Метод совет Жазуу иштери Интеллектуалдык марафон 
өткөрүлүп, мектеп 
ичиндеги олимпиадага 
даярдык жүрөт 

8 “Алтын күз” майрамын өткөрүү. 1-11-класс ноябрь Мектеп 
администрациясы 
 

 

Класс жетекчилердин 

планы 

 

9 І чейректин онлайн окутуунун жыйынтыгы , окуучулардын билим сапатынын 
мониторингин чыгаруу 

октябрь окуу бөлум 
башчылары  

Пед кенешмеде Окуучулар дын 

текшерүү иштери, дил 

баяндары, тесттери , 

маалымат-тар 

Пед кенешмеде 
жыйынтыгы чыгарылат. 

10 Китепканадагы иш-чара “Биздин сүйүктүү акындар” 5-8-класс ноябрь Китепканачы Метод кеңешмеде 
  

11 Китеп сүйүүчүлөр күнү. Кыргыз макал-лакаптарын, чечен айтышуу, каада-
салт, кол өнөрчүлүк, улуттук оюндар боюнча онлайн  сынак өткөрүү. 

Күзгү 
каникул 
убагында 

Китепканачы. Дене 
тарбия мугалими, 
кыргыз тилчилер. 

Метод кеңешмеде 
  

12  Мектеп ичиндеги олимпиаданы өткөрүү 15-25 
ноябрь 

мектеп 
администрациясы, 
предмет мугалимдер 

Директор 
аладындагы 
кенешмеде 

Олимпиадалык 

тапшырмалар 

Окуучулардын билим сапаты 

текшерилет, райондук 

олимпиадага катышуучу куучулар 

аныкталат. 

 13 Сапатуу билим берүүдө интернет булагынан алынган маалыматтарды 
сабактарда колдонуу 

дайыма мугалимдер 
 

Маалыматтар 

Жанылыктар ж.б.  

 

 14 Башталгыч класстардын декадасын өткөрүү 
1-4-класс 

ноябрь Мектеп админи 
Метод бирикме 

Педагогикалык 
кеңешме 

Текшерүү иши, 
окуу техникасы 

Башталгыч класстардын 
билим сапаты 

текшерилип,жыйынтыгы 
чыгарылат 

 15 Кыргыз тили жана адабияты сабактары боюнча жумалык өткөрүү 5 – 11-
класстар. 

ноябрь Мектеп админи 
Метод бирикме 

Педагогикалык 
кеңешме 

Дил баяндар, жат 
жазуу дептерлери. 

5-11-класстардын билим 
сапаты 
текшерилип,жыйынтыгы 
чыгарылат 

 16 Окуучулардын күндөлүк, жазуу дептерлери, тесттик , текшерүү,дил баян 
дептерлеринин текшерилиши жана абалы. 

Ноябрь Мектеп 
администрациясы 
 

Пед. Кенешмеде Дневниктер 
жазуу дептерлери 

Окуучулардын жазуу 
дептерлеринин абалы 
каралат. 

17 Ата-энелер чогулушун өткөрүү. I чейректин жыйынтыгы ноябрь Мектеп 
администрациясы 

 

Ата-энелерге 

тренингдерди өткөрүү. 
Окуучулардын сабакка 
келүүсү, формалары. 

18 Окуучулардын райондук олимпиадага даярдоо жана катышуу, райондук 
олимпиаданы жыйынтыгы чыгаруу 

декабрь Мектеп 
адмниистрациясы, 

Пед.    Кенешме жыйынтыктары 

жонундогу 

маалымат 

Окуучулардын билим сапагы 

аныкталат,  



мугалимдер 

19 “Манас” эпосу, Чыңгыз Айтматов жана тил аттуу илимий конференция, 
тегерек стол, дил баяндарды жазуу жана драмалаштырылган кружокторду 
өткөрүү. 

декабрь Мектеп 
адмниистрациясы, 
кыргыз тилчи 
мугалимдер 

Метод бирикме Докладдар, рефераттар, 

иш-чаралардын 

иштелмелери 

Окуучулардын билим сапаты 

аныкталат. 

20 Класстык журналдардын сапатын текшерүү. 1-11-класс декабрь Мектеп 
администрациясы 

Метод советте 
  

21 1. Табигый-математикалык топтун декадасы. 
2. Чыгармачылык менен иштеген мугалимдердин ачык сабактары 

жүргүзүлөт. 
3. Жаш мугалимдерге усулдук жардам. Сабактарына катышуунун абалы, 

сабактарга анализ жүргүзүү. 
4. Класстык журналдардын сапатын текшерүү. 

5. 5-6-класстарда орус тили сабагынын берилиш абалы, жазуу иштерин 
кароо. 

декабрь Мектеп админи 
Метод бирикме 

Пед.кеңеш 
меде. Метод совет.  

Ачык сабактар 
 

22 Дневниктердин абалы жана окуу куралдарынын сакталышы декабрь  Метод кенешмеде Дневниктер, окуу 
китептери 

текшерилет 

23 Класстар арасында СПИД оорусуна карата класстык сааттарды өткөрүү. Декабрь класс жетекчилер 
 

Дидактикалык 
материалдар 

Класстык мелдеш сааттар 
өткөрүлдү 

24 “Тарых жана маданият” жылына карата иш чаралардын жыйынтыгын 
чыгаруу 

Декабрь 
  

Дубал газеталар Класстар арасында 
жүргүзүлүшү 

25 І жарым жылдыктын жыйынтыгы, 
ІІ жарым жылдыкка милдеттер 

30-декабрь Мектеп 
администрациясы  
 

пед.кенешмеде Маалымат, 

мониторингдер 

мугалимдердин 

отчету 

1-жарым жылдыктын 
жыйынтыгы чыгарылат. 

26 “Эң мыкты китеп окурманы” (конкурс). ________жана кыргыз тили аттуу 
илимий конференция өткөрүү. “Манас” айтуу боюнча сынактарды өткөрүү. 

Спорттук оюндар. 

Каникул 
убагында 

Китепканачы 
Дене тарбия мугалими 

Метод бирикме Докладдар, 
рефераттар. 

Сынак. 

 

27 Окуучулардын өздук делолорун текшерүү, мугалимдердин жарым жыл 
ичинде жазган күндөлүк пландарды текшерүү. 

5-10 январь  Окуу болүм 
башчылары 
 

Метод  кенешмеде Өздүк делолор Класстык, окуучулардын 
өздук делолору 
текшерилет, күндөлүк 
пландар жыйынтыкталат 

28 Класс кабинеттеринин абалы. Баардык предметтик кабинеттеринин ичин 
жаңыртып толуктоо иштеринин презентациясы 

Жыл 
ичинде 

Метод бирикмелердин 
жетекчилери 

кабинет башчылар 

Метод бирикмеде Спонсорлор, ата-
энелер,камкордук 

кенешинин 
өкүлдөрү 

Окуучулар үчүн шакшы 
шарт түзүлөт.Ар кандай 

маалымат булактары пайда 
болот. 

29 Башталгыч класстардын ичинен 1- класстардын окуу техникасы, 

каллиграфиясы текшерилет. Административдик текшерүү 

Январь  

3-4-жумасы 

Усулдук бирикменин 

башчылары 
 

Усулдук 

бирикмеде 

Ачык сабактар Окуучулардын сүйлөө речи, окуу 

техникасы, каллиграфиясы жазуу 

иштери аныкталат 

30 Англис, орус тили жана адабияты сабактары боюнча декада. Январь 
 

Педагогикалык 
кенешмеде 

 

Окуучулардын билим денгээли , 

сабактардын берилиши, жазуу 

иштери аныкталат 

31 Талантуу жана жөндөмдүү окуучулар менен иш алып баруу 
ХХ1- кылымдын интеллектуалы кароо сынагын өткөрүү жана райондук 
сынакка катышуу 

февраль Мектеп 
администрациясы 
жана физика 
мугалими .  
 

Метод кенешмеде Моделдер, 
проектилер. 
Рефераттар, 
Докладдар 
 

таланттуулугу, 
жөндөмдүүлүгү аныкталат. 
Окуучулардын илимий 
коому пайда болот 

32  Биология, география, тарых, экономика предметтеринин декадасы февраль Мектеп администрациясы 

жана мугалимдер  

 

Пед.  Кенешмеде 
 

Окуучулардын билим денгээли , 

сабактардын берилиши 

аныкталат 



 33     
 

 

 34 1. Окуучулардын арасында акын, жазуучулар, манас, дастанчылар, 
жамакчылардын кароо-сынагын жарыялоо. 

2. 5-6-класстарда окуу техникасын жана жазуу иштерин текшерүү, 
жыйынтык чыгаруу. 

3. Таланттуу жана жөндөмдүү окуучулар менен иш алып баруудагы 
мугалимдердин иш-чаралары. 

февраль кыргыз тили жана 
адабият, орус тили 
жана адабият 
мугалимдери.  

Метод советте Адабий китептер. 
Жомоктор, Манас 
эпосу 

таланттуулугу, 
жөндөмдүүлүгү аныкталат. 
 

 35 1-4 класстар арасында “Китеп биздин дүйнө” фестивалын өткөрүү март 
 

Метод кеңешмеде 
  

 36 Эстетикалык багыттагы сабактардын берилиши декада (музыка, сүрөт, 
технология, дене тарбия, турмуш тиричилик 1-6-класс, Н.В.П.). 

март Мектеп администрациясы 

жана мугалимдер  

 

усулдук 
бирикмеде куучулардын колунан 

жаралган көргозмөлөр 

таланттуулугу, 
жөндөмдүүлүгү аныкталат 

37 Бүтүрүү класстарында кыргыз тили жана адабият, орус тили жана  

адабият,математика сабактары боюнча экзамендик жазуу иштеринин  абалы.  

март Мектеп администрациясы 

жана  

Мугалимдер  

 

Метод кенешмеде Экзамендик 

материалдар 

 

38 9 жана 11-класстарда экзамен берилүүчү сабактардан административдик 
текшерүү 

март 
 

дир. Алд. 
Кенешмеде 

тесттер 
текшерүу иштер 
дил баяндар 

Экзаменге даярдыгы 
текшерилет 

39 Ырдайлы кыргыз ырларын, сүйлөйлү кыргыз тилинде, комузда кол ойнотуу, 
жаңы төрөлгөн балдарга ысым берүү жөрөлгөлөрүн өткөрүү. 

Жазгы 
каникул 
учурунда 

    

40 ІІІ чейректин жыйынтыгын чыгаруу, окуучулардын билим сапатынын 
мониторингин талкулоо 

апрель 
 

педаг. Кенешмеде отчеттор 
 

41 Экология жумалыгын өткөрүү апрель Биология 
мугалимдери 

   

42 1. Окуучулар арасында “Мыкты окуучу-2017” кароо сынагын жарыялоо. 
Жобосун иштеп чыгуу. 

2. Бүтүрүү класстарында кыргыз тили жана адабият, орус тили жана 
адабият, математика сабактары боюнча экзамендик жазуу иштеринин 
абалы. 

3. Башталгыч класстарында таза жазуу иштери боюнча дептерлердин 
абалын текшерүү. 

апрель Мектеп 
администрациясы.  

 

Метод советте Жобо 
 

43 “Бүгункү дүйнө, ага болгон менин көз карашым” аттуу гуманитардык 
багыттагы предметтер боюнча  
илимий конференция өткөрүү 

апрель 
4-жумасы 

Мектеп директору 
ММ жетекчилери 
МК нын  

жетекчилери 

Метод советте АТМ 
тажрыйбалары, 
Китепкана 

9-11 класстарда таанып 

билүунун жаны формасын 

өздөштүрүшөт.окуучулардын 

ишмердүүлүгү негизделет. 

 

44 Жыйынтыктоо аттестациясына жана көчүрүү экзамендерине даярдыктарды 
корүү, ата-энелер чогулушун өткөрүү 

май Мектеп 
администрациясы 
жана мугалимдер  
 

Директор 
алдындагы 
кенешмеде 

Жобо окуу 
жылын аяктоо 
боюнча 

Жыйынтыктоо 
аттестациясына жана 
көчүрүү экзамендерине 
даярдыктарды корүү 

45 Класстан класска көчүрүү экзамендерин өткөрүү 25-30 май Мектеп 

администрациясы жана 

мугалимдер  

 

пед кенешмеде Типтүү билеттер 

жат азуунун текстери , 

текшерүу иштер 

класстан класска 
көчүрүлөт 

46 Мектепте усулдук бирикмелердин , метод кенештин иштерин жыйынтыктоо 
кенешмелерин өткөрүү. Жаны окуу жылына карата милдеттерди иштеп 
чыгуу 

май Мектеп 
администрациясы 
жана мугалимдер  
 

метод совет 
усулдук 
бирикмелерде 

мониторинг. 
Анализ 

Жылдын жыйынтыгы 
чыгарылат. 



46 Бүтүрүү класстарында жыйынтыктоо аттестациясын уюштуруу жана 
өткөрүү. 
Окуу жылынын жыйынтыгын чыгаруу  

июнь Мектеп 
администрациясы 
жана мугалимдер  
 

пед.кенешмеде типтүү билеттер 
дил баяндар, 
экзамендик 
материалдар.анал
из 

Окуу 
жылынын  Жыйынтыгы 
чыгарылат 

47 9 жана 11-классты ийгиликтүү аякташкан бүтүрүүчүлөрдүн орто  

билими жана негизизги орто билими жөнүндөгү документтерин берүү 
салтанатын өткөрүү 

июнь Мектеп 

администрациясы 
жана  
мугалимдер  
 

Пед Кенешмеде. Орто билими 

жонундогу  
документтер 

аякташкан бүтүрүүчүлөрдүн 

орто билими жана  

негизги орто билими 

жөнүндөгү документтерин 

берилет. Мектепт и аякташат. 

                                                                                                                            

       2-милдет Мугалимдердин тажрыйбаларын  жайылтуу, профессионалдуулугун арттыруу. Мугалимдерге  усулдук жардамдарды уюштуруу 

1 Мугалимдерге методикалык жардам бере турган  усулдук кенешменин 
мүчөлөрүн, методикалык бирикмелердин мучөлөрү менен чогулуш өткөрүү. 
Аларды директордун буйругу менен бекитүү 

Сентябрь  
1-жумасы 

Окуу тарбия иши 
боюнча дир.орун 
басары 
 

Метод 

бирикмелердин 

жетекчилери, Устат 

денгээлдиндеги 

мугалимдер 

 
Директордун буйругу менен 

бекитилген команданын составы 

жогорку компетенттүүлүккө ээ 

болот. 

2 Мектеп ичинде биология жана география сабактарынын ѳтүлүшү боюнча 
насаатчы мугалимдердин иш тажрыйбасын жайылтуу, жаш мугалимдерге 
жардам берүү 

ноябрь –апрель Алдынкы тажрыйба 
мектебинин 
мүчөлөрү.. Насаатчы 
мугалим 

Метод 
кенешмеде 

Устат 

денгээлиндеги 

мугалимдер, устат 

мугалимдин 

портфолиосу 

Мугалимдер өз 
кесиптешинин 
сабактарында пикир 
алмашышыт 

3 Башталгыч класстар арасында окуучулардын окуу ишмердигинин 
уюштурууда  умтулууну 
( мотивацияны) ар кандай калыптануусуна ѳбѳлгѳ түзүү 

Сентябрь-
апрель 

Алдынкы тажрыйба 
мектебинин 
мүчөлөрү.  

Метод 
кенешмеде 

Устат денгээлиндеги 

мугалимдер, устат 

мугалимдин 

портфолиосу 

Мугалимдер өз 
кесиптешинин 
сабактарында пикир 
алмашышат 

4 “Бирге окуйбуз” долбоору   боюнча семинарларды уюштуруу жана райондук 

масштабдагы семинарларга катышуу 

ноябрь Мугалимдер, 

Окуу бөлүм 
башчысы. 

Метод 

бирикмелерде 
талкууланат 

Долбоор боюнча 

иш жүргүзүү 

Иш кагаздарынын 

кыйынчылыктарын талкулоо, 

аларды чечүү жолдору 

5 Метод кенештин ишин презентециялоо 
(жаш мугалимдерге жардам берүү, насаатчы мугалимдерди бекитүү). 

Октябрь Метод кенештин 
жетекчиси.  

Метод советте мектептин инновациялык 

тажрыйба- 
сынын анализи МК нын 

ишинин планы 

МК кандай усулдук жардам берет 

мугалимдерге маалым болот. 

6 Мугалимдердин билимин жогорулатуу боюнча перспективалык планды 
иштеп чыгуу.  

Дайыма мектеп директору 
 

 
Курстар 
ОИУУ 
КАО 

Курстардан өз билимдери 
жогорулатышат. 

7 ОИУУга КАОго курстарга баруусун уюштуруу  
     

8 Жаш мугалимдерге усулдук жардам. Сабактарына катышуу, анализ берүү дайыма мектеп директору 
М.Б-жетекчилери 
Насаатчылар 

метод советте Ачык сабактар, 
Устат 
мугалимдердин 
портфолиосу 

Жаш мугалимдерге 
жардам  берилет. 

9 Фундаменталдык сабактардын мугалимдери үчүн формативдик баалоо 
боюнча  2 мини-тренинг өткөрүү, аны сабактарда пайдалануу 

жарым 
жылдыкта бир 
жолу 

Мектеп 
администрация, МК 
жетекчиси 

Ф.Б. боюнча мектеп 
тренерлери 

Метод советте ФБ боюнча 
метоидкалык 

колдонмолор 

ФБ боюнча мектеп 

ичиндеги тренерлер. 

Мугалимдердин 
жетишкендигин байкоо 
жүргүзүлөт 



10 Райондук , областтык масштабдагы усулдук семинарларга катышуу дайыма мугалимдер 
мектеп 
администрациясы 

метод 
бирикмелерде 

  

11 Мектеп ичинде “Жылдын мугалими кароо сынагын жарыялоо жана 
өткөрүү,райондук, областтык кароо сынактарга катыштыруу 

март 
апрель 
май 

    

12  Мектеп ичинде мугалимдерди аттестациядан өткөрүү Жыл ичинде 
    

 13 Мугалимдердин компьютердик технология сабаттулугу менен иш алып 
баруу, интернет байланышы менен усулдук маалыматтарды топтоо жана 
колдонуу 

Ар дайым 
  

Изденип иштөө Өз билимин жогорулатуу  

 14 Мектеп ичинде математика  жана физика мугалимдери  окуучулар арасында 

кайтарым байланыш аркылуу максатка жетүү үчүн иш  чараларды алып 
баруусу М: 
--- оозеки жооптор 
---- математикалык диктант 
----практикалык иш 
----текшерүү иш 
----партфол 
----- долбоорлор 

-----ѳз алдынча иштѳѳ  

ноябрь –апрель Алдынкы тажрыйба 

мектебинин 
мүчөлөрү.. 

Метод 

кенешмеде 

Устат 

денгээлиндеги 
мугалимдер, 
устат 
мугалимдин 
портфолиосу 

Мугалимдер өз 

кесиптешинин 
сабактарында пикир 
алмашышыт 

 15 Мектепке чейинки “0”-класс билим берүү. Баланы мектепке жана  турмушка 
баштапкы даярдоо жана чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, 
окуучуларды калыптандыруу максатында туура тарбиялоо, окутууга иш-
чараларды иштеп чыгуу. 

жыл ичинде Окуу бөлүм 
башчысы 

   

 16    
   

 

13 «Профилдик окутууну кенейтүү шартында проектик-изилдөө 
ишмердүүлүктүн негизинде билим берүү технологияларын иштеп 

чыгуу» 

-Мугалимдердин эксперименталдык иш алып барууга мотивациясын 

калыптандыруу. 

-эксперименттин материалдык-техникалыкбазасын түзүү, 

-башкаруунун уюштуруучулук структурасын түзүү 

          

3-милдет Тарбия берүү. «Окуучуларды нравалык маданиятка,патриоттуулукка,кыргыз элинин каада –салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү» 

                                    А)                                               1- Улуттардын ажырагыс биримдиги 

1 1-сентябрь 1-класстарды түзүлгөн алгоритмдин негизинде мектепте 
тосуп алуу 

1.09. Кл.жет.Мектеп 
адм.сы 

      

2 «Кыргыз тили- Мамалекеттик тил» декадасын өткөрүү. Дил 

баяндарды жаздыруу,дубал газеталарды чыгаруу.ачык тарбиялык 

сабактарды өткөрүү 

13-24-09. Кл.жет.Мектеп 

адм.сы,предмет 

мугалимдер. 

      

2-багыт Улуттар аралык достук жана  кызматташтык 

1 Ар бирибиз ар улуттан болсок да,элибиздин эртеңи үчүн 

биргебиз.Ачык тарбиялык сааттарды өткөрүү. 

04. ТИУ       

2 Майрамыңыздар кут болсун апалар!8-мартка карата иш чаралар 03. ТИУ        



                                                           3-багыт         Улуттук ар намыс жана атуулдук ариет 

1 «Эне тилим ардагым» онлайн кл.сааттар 09. ТИУ. Кл.жет. Кырг 

тил мугалимдери 

      

 2 Ч.Айтматовдун туулган кунуно   карата реферат,докладдардын кароо 

сынактары. 

-Бурчтарды уюштуруу. 

 -дубал газета чыгаруу. 
-Дил баяндарды жазуу. 

12. Окуу болумунун 

башчысы. 

Кл.жет. 

 

      

3 «Ата журтум» дил баяндар сынагы 01. Кл.жет.Кыргыз тил 

мугалимдери 

      

4 «Улуттар биримдиги-улуу бактыбыз» кл.сааттар 02. Кыргыз тил жана 

адабият 

мугалимдери :  

      

 5 Манас жумалыгын өткөрүү 1-7 класстарда 

«Нооруз-Улуттук майрам», 

«Мен КР нын атуулумун» 

«КР нын Конституциясы-негизги мыйзам» 

Дебат сабактары 9-11-класстар арасында 

03. 

05. 

Окуу болумунун 

башчысы.Кл.жет. 

 

      

 6 Ата мекендин баа жеткис байлыктарын сезимталдык мамиле кылууну 

калыптандыруу иштерин жүргүзүү. 

Жыл бою ТИУ       

              4 – багыт Арыбас мээнет,өнөр билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу (билим алууга,эмгектенүүгө тарбиялоо) 

1 Таланттуу окуучулардын илимий коомун уюштуруу,планын иштеп 

чыгуу. 

09. Окуу болумунун 

башчысы. ТИУ 

Директордук 

кенешмеде 

    

2 «Билимдүү болсоң озосуң,билимсиз болсоң тозосуң» онлайн  

кл.сааттар 

10. Кл.жет. Окуу болумунун 

башчысы ТИУ  
      

3 Жаны жылдык «Балаты» майрамына карата кооз оюнчуктар кароо 

сынагын жарыялоо.Балаты майрамын өткөрүү. 

12. ТИУ кл. жет. Өндүруштүк 

кенешмеде 

Эмгек сабактарын 

окуучулардын кол 

эмгектери пайда 

болот. 

Балаты майрамы 

өткөрүлөт 

4 «Адам жана жаратылыш», «Музыка жана эмгек» сүрот сабактары 

б/ча өткөрүлгөн конкурс сабак. 

Жыл ичинде 
 

      

5 Мектепте тазалык күндөрүн откөрүү.5-күн сайын Жыл ичинде Кл.жет.       

6 «Жаз- жарыш ,күз –күрөш» Тегерек стол.9-11-класстар ү-н. 03. Кл.жет.       

7 «Мугалим мөмөлүү дарак» мугалимдер күнүнө карата салтанаттуу 

майрамдарды уюштуруу. 

10. Окуу болумунун 

башчысы. ТИУ   

      

                   5-багыт. Гумандуулук,айкөлдүк,кечиримдүүлүк (нравалык тарбия берүү,толеранттуулукка тарбиялоо) 

1 Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына жакындан жардам 

берүү,аларды шефке алуу 

Дайыма ТИУ. 

 

      



2 1-октябрь «Карылар күнү» улгайган адамдар м-н жолугушууларды 

өткөрүү. 
«Кадырман карыларым» тегерек стол уюштуруу 

11. ТИУ.Кл.жет       

3 Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам «Кайрымдуулук акциясын 
өткөрүү» 

09. ТИУ соц. пед       

4 Эл аралык СПИДге каршы күнүнө карата «СПИД-коркунучтуу дарт» 
Дубал газеталар,лекциялар,тегерек столдогу маек. 

Жөнөкөйлүүлүк адамдын эн жогорку сапаты.диспут 

12. ТИУ соц пед       

5 «Таза болсоң суудай бол баарын жууп кетирген» диспут.9-11-кл. 

«Жакшы кыз-жакадагы кундуз» сулуулук кароо сынагы.8-мартка 

карата «Мисс интеллект» (9-11-кл.) 

Мамлекеттик гендердик программасы б/ча «Азыркы кездеги 

аялдардын коомдогу орду» тарбиялык сааттар. 

Апаларга арналган биздин белектер. 

Ыйман деген эмне ? диспут 

«Сүрөт конкурсу», «Ыр дестелер», «Аппликациялар» конкурсу 

03. ТИУ кл.жет       

                            6-багыт.      Табийгат менен таттуу мамиледе болуу  (Жаратылышты сүйө билүүгө ж-а аны коргоо) 

1 «Эколог кружогун уюштуруу»,иш планын иштеп чыгуу. 09. ТИУ  Кл.бирикмеси     

2 «Айлана чөйрөнү тазалайбыз» тазалык акциясы 1-11-кл. 

«Бүткүл дүйнөлүк озон катмарын коргоо күнүнө карата «Гүлдөр» 

майрамы 

03. ТИУ Кл.жет.       

3 «Күз падышасы,күз ханышасы» конкурс.9-11-кл. 11. ТИУ Кл.жет.       

4 «Канаттуулар» майрамы Эко.к кружоктун отчеттук иш чарасы 04. 
 

      

         7-багыт.   Кыргыз мамлекетин чыңдөө жана аны коздүн карегиндей сактоо (патриоттуулукка,мекенди сүйүүгө тарбиялоо) 

1 Кылмыштуулукту  болтурбоо  жана  алдын алуу  боюнча  иш-

чаралар 

11. Кл.жет.ТИУ         

2 Зордук-зомбулуксуз мектеп  11. ТИУ Кл.жет.       

3 Манас –Кыргыз элинин,адамзаттын коонорбос мурасы. Онлайн иш 

чаралар 

09. ТИУ Кл.жет.       

4 «Эр жигит-эл четинде,жоо бетинде» кл.сааттар 

«Кана эмесе жигиттер» конкурсу.2-4-кл.5-8-кл.9-11-кл. 

02. ТИУ кл. жет       

5 «Жениш күнү» концерттик программа 05. ТИУ Кл.жет.       

6 Аскердик патриоттук фестиваль 

«Согуш жылдарындагы ырлар» конкурсу 

05.  ТИУ Кл.жет.       

7 9-май –«Жениш күнү!» Улуу Ата Мекендик согуштун 

катышуучулары м-н жолугушууларды өткөрүү,эстеликке гүл коюу 

аземдери 

05. ТИУ Кл.жет.       

                     Б)  Окуучулар арасында кылмыштуулукту алдын алуу иш чаралары. 

1 Спорттук, адабий  драмалык, экология  кол  өнөрчүлүк  

 кружокторунун  I жылдык  иш  планын  бекитүү.  

09. ТИУ       

2 Класс  жетекчилердин  семинарын  өткөрүү. 10. ТИУ       



1)Кандай болгон учурда тартипсиздикти жоюуга болот. 

2)Кылмыштуулукту болтурбоо. 

3 Тартиби  оор  балдарды  тактоо,каттоо.  11. ТИУ соц пед 

 

   

4 Патриоттук ырларга конкурс 11. ТИУ к л жет       

5 Окуучулардын, мугалимдердин  ж-а  райондук  ИДН 

менен  бирдиктүү конференциясы. 

11. ТИУ       

6 Ата-энелердин  жалпы  чогулушу. 11. Адм-я.       

7 «Мектеп рекетине жол жок» 8-11-кл.конкурс 12. ТИУ Кл.жет.       

8 Каттодо  турган  тартиби  оор  балдар  менен  иш 

чараларды  үзгүлтүккө  учуратпоо. 

01. ТИУ соц пед       

9 Балдар укугунун конвенциясы 1-4-кл;5-8-кл;9-11-кл. 02. ТИУ Кл.жет.       

10 Лекция  8-11кл.  02. ТИУ Кл.жет        

11 «Кылмыштуулукка  колдонулуучу  жаза»       02. ТИУ       

12  Ата  эне комитети менен иштоо 02. Адм.ТИУ        

 13 «Мырзалар  турнири»(9-10-11-кл) 

Балдар  кеңешинин  ишин  жандандыруу. 

03. Балдар кенешинин 

торагасы,ТИУ 
      

 14 Мектеп  парламентинин  кылмыштуулукка  каршы  жүргүзгөн  иште
ри  б-ча  отчёту. 

03. ТИУ.Балдар кенешинин 
торагасы 

      

 15 «Кызга  кырк  үйдөн  тыйуу» деген  темада  кыздар  кеңешинин  иш 

чараларын  анализдөө. 

03. ТИУ        

 16 Турмуш  шарты  оор  үй  бүлөдөгү 

Окуучулар  менен  иш  жүргүзүү. 

04. ТИУ соц пед        

 17 «Мен  укугумду  билемби?» Дебат-клуб,9-11кл 04. Класс жетекчилер.ТИУ        

 18 «Адам көркү адеп» Кл.тышк.сааттар. 05. Класс жетекчилер       

 19 Жылдык  жүргүзүлгөн  кылмыштуулукка  каршы  укуктук  тарбия  и

штеринин  анализи 

05. ТИУ        

 20 Эмгек  практикасын  уюштуруу, 

тартиби  оор  балдарды  эмгекке  тартуу. 
05. ТИУ соц пед Класс 

жетекчилер. 
      

                             Б) Кыздыр м-н иш алып баруу 

1 «Кыздар кенешин уюштуруу» жана иш чара кабыл алуу 09. ТИУ       

2 «Кыздар жана энелер чогулушу» 11. 

04. 

ТИУ       



 

                                                                                                      

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

3 «Сүйүү жашоонун мааниси», эрте жашта турмуш куруунун 

кесепети.Кыздар арасында дебат.Энелер жана медицина 
кызматкерлери,ИДН кызматкерлери 

12. ТИУ       

4 «Мен келечектеги энемин» дил баяндар конкурсу. 
10-11-кл.кыздар арасында 

01. ТИУ кл.жет.       

4-милдет. Ата-энелер менен байланышты күчөтүү,аларды тарбия ишине тартуу,балдарга болгон жоопкерчилигин  арттыруу 

1 «Аталар», «Энелер» кенешинин курамын түзүү 09. 

05. 

Адм  ТИУ       

2 Ата-энелер чогулушу 11. адм       

3 «Мыкты ,үлгүлүү үй бүлө.» «Мыкты класс», 

«Кош жылдыз» конкурстарын9-11-кл. өткөрүү 

02. ТИУ кл. жет соц пед       

4 «Биздин жайкы каникул» окуучулардын жайкы каникулун 

пландаштыруу. 

03. 

04. 

ТИУ       

5 «Билим берүү деңгээли канаатандырабы?»-(9-11-кл.) ата-энелер м-н 

анкета жүргүзүү 

  Адм         

          5-милдет.    Мектептин материалдык базасын чыңдоо. 

1          

2 Класстык бөлмөлөрдү эстетикалык жактан талапка ылайык жабдуу. Жыл 

ичинде 

Кл.жет.       

3 Ар бир окуу кабинеттерине Медиа аркылуу билим берүүнү 

уюштуруу. 

Жыл 

ичинде 

Кл.жет.       

4 Инвестиция тартуу максатында долбоорлорду жазуу. Жыл 

ичинде 

Мектеп жет.       

5 Мектепти керектүү мебелдер менен камсыз кылуу Жыл 

ичинде 

Ата-энелер, 

коомчулук. 
      





-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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


