
 

                                         Кочкор районундагы  Абылгазы уулу   Ишеналы  атындагы   орто мектеби 

 

Кириш сөз: 

  Абылгазы уулу Ишеналы атындагы орто мектеби алгач 1950-жылы башталгыч мектеп болуп уюшулган. Кийин 1971- 

жылы 8 жылдык мектеп болуп кабыл алынган.1984- жылдан баштап 11 жылдык болуп түзүлгөн. Мектеп элдик ашар 

ыкмасы менен курулган 3 корпустан турган. 2013-жылы бул корпустар ӨКМ тарабынан колдонууга жараксыз деп 

табылып, жаңы 225 орундуу, типтүү, эки кабаттуу мектептин имаратын куруу  иштери  башталган.  Курулушту            

Юнис-Курулуш компаниясы ишке ашырган. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен 47 млн сом бөлүнүп, имарат толугу 

менен 2019- жылы 1- сентябрда бүтүп колдонууга берилген. Учурда мектепте жалпы 217 окуучу билим алып, 24 

мугалим эмгектенет. 

   Мектепте 12 класс кабинет, 2 усулдук кабинет, ашкана 44 орундуу тамак ичүүчү жайы менен, коридордо 2 жуунуучу 

раковина орнотулган, ошондой эле спорт зал, кыздарга өзүнчө, балдарга өзүнчө чечинип- кийинүүчү жай душу менен 

жана 4 очколуу кыздар ажаатканасы 3 жуунуучу раковинасы менен, 4 очколуу 3 писуары менен балдар ажаатканасы 3 

жуунуучу раковинасы менен бар. Мектепте ысык тамак БУУ ДАТП менен биргеликте берилет. Мектеп имараты көмүр 

отуну менен жылытылат. Откана корпустан өзүнчө жайгашкан. 

 

Мектептин миссиясы:  Сапаттууу  билим ,татыктуу тарбия берүү  менен бирге  азыркы коомдо атаандаштыкка  

жөндөмдүү  инсанды  тарбиялоо. 

 

 

                                             

 



                 

                                              ОКУУЧУЛАР  МЕНЕН ИШ  АЛЫП  БАРУУ 

Күтүлүүчү  натыйжа: 

 Окуучулардын  сабакка  болгон  кызыгуусу  артат 

 Окуу  процесси  жакшырат 

 Сапаттуу  билим  алууга  шарт  түзүлөт 

 Окуучулардын  жүрүм-туруму жакшырат 

 Окуучулардын  спортко  болгон   кызыгуусу  артат 

 Сабакка  катышуусу  жакшырат 

 Эмгекке  үйрөнүшөт 

 Билим  сапат  5%  чейин   жогорулайт 

 

№ Аткарылуучу  иштер мөөнөтү жооптуу өнөктөштөр Эскертүү 

 

1 Окуучуларга  гумандуу   мамиле  

кылуу 

дайыма админстрация Ата-эне 

коомчулук 

 

2 Окуучуларды  аналитикалык-

логикалык тесттерге көнүктүрүү 

Чейрек  сайын ОББ мугалимдер НЦТ,ЦООМО  

3 Окуучуларды  олимпиадаларга, 

мектептен  сырткаркы  

конкурстарга,спартакиадаларга  

даярданганга  шарт  түзүп берүү 

дайыма ОББ,ТИУ,дене 

тарбия  мугалими 

Айыл 

өкмөтү,айылдык 

кеңеш 

 

 

4 Окуучулардын сабакка  болгон  

кызыгуусун  артыруу  

максатында  сабакка  жаны  

технологияларды  колдонуу 

дайыма ОББ,усулдук  

бирикме 

АГА ХАН 

фонду 

 



менен адаттан  сырт  сабактарды 

өтүүго  жетишүү 

5 Сабакка  катышууну   

жакшыртуу.Ата-эне  менен  

тыгыз  иш  алып  баруу 

Дайыма  ТИУ,кл 

жетекчилер 

Ата-эне 

коомчулук 

 

6 Мектеп парламентинин  ишин  

жандандыруу 

дайыма ТИУ   

7 “Милициянын  жаш  

жардамчысы”топторун 

жандандыруу 

Жыл  сайын ТИУ,соц  педагог Ата-эне  

коомчулук 

 

8 Мезгил-мезгили  менен 

актуалдуу  темаларда  тегерек  

стол,дебат,кароо  сынактарды  

уюштуруу 

дайыма ОББ,ТИУ 

 

 

 

 

  

9 Башталгыч класстарда 

 “Окуу  керемет” долбоору  иш  

алып  баруу  

дайыма админстрация ЮСАИД  

10 Талантуу   окуучулар менен   

иштөөдө  ийримдердин  ишин  

кучөтүү 

дайыма админстрация   

11 Класстар  аралык  ата-эне  менен  

  биргеликте  спорттук  

оюндарды  уюштуруу 

дайыма Дене тарбия  

мугалими 

Ата- энелер 

комитети 

 

12 Окуучуларды бирдей формага  

өткөрүү 

дайыма админстрация Жеке иш 

каналар 

 

13 Окуучуларды  социалдык  жактан  

коргоого алуу 

А)медициналык  кароодон  

өткөрүп туруу 

дайыма Админстрация 

Соц педагог 

Жеке 

спонсорлор,ата-

энелер комитети 

 



Б) жарым,тоголок,социалдык  

жетим  жана  аз  камсыз  болгон  

балдарга  жардам  көрсөтүп 

туруу 

 

14 Үйдо  окуу (экстернат) 

программасы  боюнча    иш алып  

баруу 

2021-2022-окуу  жыл админстрация   

15 

 

Окуучуларга  АК үйгө  экскурция  

жана  атактуу  инсандар  менен  

жолугушууларды  уюштуруу 

дайыма админстрация Айылдык  кеңеш  

16 Окуучуларга окуудагы  жана  

коомдук  иштердеги  

жетишкендиктери  үчүн 

мотивациялоо(граммота,жодомо) 

дайыма админстрация Жеке 

спонсорлор 

 

 

 

                                                          МУГАЛИМДЕР  МЕНЕН  ИШ  АЛЫП  БАРУУ 

№ Аткарылуучу  иштер мөөнөтү жооптуу өнөктөштөр Эскертүү 

 

1 Мугалимдердин  билимин  

жогорулатуучу  курстарга, 

семинар, тренингдерге  катышып  

келүүсүнө  шарт тузүп берүү 

дайыма админстрация НМУ,КАО, 

ББжИМ 

 

2 Ар  бир  сабактын  өз  

денгээлинде   өтүшүн  талап  

кылуу 

дайыма ОББ   

3 Инновациялык  методдорду  

калыптандыруу  максатында  

усул  алмашуу  боюнча  иш  алып  

баруу  

дайыма ОББ РайББ,  

метод кеңеш 

 



4 Мугалимдердин өзүнун  билимин  

жогорулатуу боюнча  иш  алып  

баруусун  камсыздоо  жана  

көзөмөлгө  алуу   

А)мугалимдин портфолиосу  

боюнча 

Б)мугалимдин  окуу  тарбия  

иштерин  жакшыртуу  боюнча 

В)иштелмелердин татыктуусун  

тандап,массалык  маалымат  

каражаттарына  чагылдыруу 

 

дайыма ОББ,ТИУ Кут  билим, 

ММК 

 

5 Билим  берүү стандарты  боюнча  

иш  алып  баруу 

 

Дайыма  админстрация   

6 Насаатчы   мугалимдердин  ишин  

жандандыруу 

 

дайыма ОББ   

7 Класс  жетекчиле  ата-энелер  

менен  окуучунун  

жетишкендигин  боюнча 

электрондук  күндөлүк аркылуу 

маалымат  берүүгө  жетишүү 

 

дайыма админстрация Жеке спонсорлор  

8 Мүмкүнчүлүгү чектелген  

балдарды  атайын  методика  

менен окутуу 

 

Дайыма 

 

админстрация   

9 Жогорку  класстын  окуучуларын  

атайын   атайын профиль   менен 

окутууга  жетишүү 

2024-жылга админстрация   



 

10 Мугалимдер  менен  иш  алып  

барууда мониторинг  жана 

баалоо жүргүзүү 

 

дайыма админстрация   

11 Сабакка  жеткиликтүү  

даярдануусу  үчүн   

мугалимдерге   ресурстук  борбор  

ачуу, алдыңкы  мугалимдерге  

сыйлыктарды  

уюштуруу(жолдомо  ж.б) 

2024-жылга админстрация Жеке спонсорлор  

 

 

           Ата-энелер ,коомчулук  жана бийлик  органдары  жана  башка өнөктөштөр  менен  иш  алып  баруу 

 

№ Аткарылуучу  иштер мөөнөтү жооптуу өнөктөштөр Эскертүү 

 

1 Ата-энелер  менен   мектептин  

байланышын  күчөтүү  

максатында  мектепке  ата-энелер  

борборун  уюштуруу 

А)камкордук  кеңеш 

Б)ата-энелер  комитети 

В)Энелер мектеби 

 

дайыма админстрация НМУ,КАО,ББжИМ  

2 Мезгил –мезгили  менен  ачык  

эшиктер  күнүн   уюштуруу 

 

дайыма админстрация   



3 Ар  кандай  кароо  сынактарды, 

спорттук мелдештерди              

ата-энелердин  катышуусунда  

уюштуруп  туруу 

 

Жыл сайын Админстрация, 

дене тарбия  

мугалими 

Спонсорлор ата-

энелер 

 

 

4 Кылмыштуулуктун  алдын  алуу  

максатында    укук  коргоо  

органдары, казыят,  жергиликтүү  

бийлик  тарабынан  

жолугушууларды  уюштуруу 

дайыма админстрация Айылдык  

кенеш,казыят 

 

5 

 

 

 

 

 

Мектептин  стратегиялык  планы  

менен тааныштыруу  максатында  

ата-энелерге,айылдык  кенешке  

оноктошторго  угууларды  

уюштуруу 

 

 

 

 

 

 

Жыл сайын 

Админстрация 

 

 

 

 
 

  

6 Жергиликтүү бийлик  

органдары,өнөктөштөр,              

ата-энелер  комитети  менен  

биргеликте  мектептин  окуу  

тарбия  иштерин,материалдык  

базасын  жакшыртуу  боюнча  

долбоорлорду  ишке  ашыруу 

 админстрация   

7 Ачык  эшиктер  күнун уюштуруп  

туруу 

Жыл  сайын 

 

 

админстрация   

8 Мектепте  окуучуларга ысык  

тамактын  берилишин  

жакшыртуу  максатында           

ата-энелер  менен  иш  алып  

баруу. 

дайыма админстрация Ата-энелер  



Мектептин  материалдык –техникалык   базасын  чындоо  боюнча  иш  алып баруу 

№ Аткарылуучу  иштер мөөнөтү жооптуу өнөктөштөр Эскертүү 

 

1 Мектептин  көмөкчү  чарбасын  

иштетүү 

 

Жыл  сайын директор Айыл  өкмөтү  

2 Мектептин  тегерегине  брусчатка  

төшөө 

2020-жылга  админстрация Жеке спонсорлор  

3 Мектепти компьтер   интерактивдүү 

доска, проектор  менен  камсыз  кылуу 

2020-жылга Админстрация, 

 

Жеке спонсорлор  

4 Мектепке  усулдук  борбор  ачуу 

Керектүү  жабдыктар менен  жабдуу 

(көрсөтмө курал,интернет,копьютер 

ж.б) 

2021-2022-

жыл 

админстрация Жеке спонсорлор  

5 

 

 

 

Класс кобинеттерди  жасалгалоо,жаны  

эмеректер  менен  камсыздоо 

 

 

 

2020-2021-

жыл 

 

Админстрация 

 

 
 

Жеке спонсорлор 

 

 

 

 

 

6 

Мектептин  материлдык  техникалык  

базасын  чындоо  максатында  

мамлекеттик  эмес  уюмдар  менен  иш  

алып  баруу 

 

дайыма 

 

админстрация 

Мамлекеттик эмес 

уюмдар 

 

7 Спорт  аянтчасын  проектирлөө , 

футболдук  аянт  куруу 

 

2022-2023-

жыл 

админстрация Спонсорлор 

 

 

 




