


 

            

2.      Жарандык тарбия 

№ Аткарылуучу иштер мөөнөтү Ким жооптуу Кайда каралат ресурстар Күтүлүүчү натыйжа 

1 ИДН менен жогулушууларды   өткөрүү График 

боюнча 

Тарбия завуч 

соцпедагог 

Өндүрүштүк 

кеңешмеде 

График, 

токтомдор 

ИДН кызматкери 

менен биргеликте 
балдардын тартиби 

каралат 

3 Кылмыштуулукту  болтурбоо  жана  алдын алуу  боюнча  иш-чаралар 11. Кл.жет.ТИУ   Директор 

алдындагы 

кеңешмеде 

План,токтом 

Рейд 

дептерлери 

Изилдөө  

актылары 

Кылмыштуулукка 

барышпайт 

4 Зордук-зомбулуксуз мектеп  09. ТИУ Кл.жет.    

5 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    

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.    

8 «Жениш күнү» концерттик программа 05. ТИУ Кл.жет. Директор 
алдындагы 

кеңешмеде 

План,программа Жеңиш күнү 
эскерилет 

  

 

 

 

 

  



 

3.      Мекенчилдикке тарбиялоо 

№ Аткарылуучу иштер мөөнөтү Ким жооптуу Кайда каралат ресурстар Күтүлүүчү натыйжа 

1 “Ата журтум-алтын бешигим” дил баяндар конкурсу 01 Кыргыз тил 

мугалимдери 

Тарбия завуч 

Өндүрүштүк 

кеңешмеде 

Дил баяндар Окуучулардын ой 

жүгүртүүсү,сүйлөө 

речи өнүгөт,Ата 

Мекенин сүйүүгө 

тарбияланат 

2 «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 Директор 

алдындагы 

кеңешмеде 

Программа 

Дубал 

газеталар 

  

Мекенин 

сүйүүгө,коргоого 

тарбияланышат 

3 “Ата Мекенимди сүйөм” сүрөттөр конкурсу 02 Тарбия завуч 

Класс жетекчилер 

Директор 

алдындагы 

кеңешмеде 

Сүрөттөр 

Дубал 

газеталар 

  

Мекенин 

сүйүүгө,коргоого 

тарбияланышат.Сүрөт 

тартуу таланты өсөт 

4 Кыргыз мамлекетинин атрибуттары(герб,гимн,кыргыз туусу)күнүн 

белгилөө 

Жыл 

ичинде 

Тарбия завуч Директор 

алдындагы 

кеңешмеде 

Атрибуттар 

Класстык 

сааттардын 

пландары 

Атрибуттар жөнүндө 

кеңири түшүнүк 

алышат 

5 Ата мекендин баа жеткис байлыктарын сезимталдык мамиле кылууну 
калыптандыруу иштерин жүргүзүү. 

Жыл 
бою 

ТИУ    

6 5-март Ак калпак күнү 03 Тарбия завуч   план Баш 
кийимди,калпакты 

сыйлоону үйрөнүшөт 

 

 

 

 

 

 

 



4.      Жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо 

№ Аткарылуучу иштер мөөнөтү Ким жооптуу Кайда каралат ресурстар Күтүлүүчү натыйжа 

1 “Айлана-чөйрөнү тазалайбыз” тазалык акциясы Жыл 

ичинде 

Тарбия завуч 

Класс жетекчилер 

Өндүрүштүк 

бирикмеде 

  Балдар 

эмгекке,жаратылышты 

сүйүүгө тарбияланат 

3 “Күз майрамы” онлайн иш чараларды өткөрүү 10 Класс жетекчилер Өндүрүштүк 

кеңешмеде 

Программа 

Дубал 

газеталар 

Окуучулар 

жаратылышты 

коргоого,сүйүүгө 

тарбияланышат 

4 Мектептин айланасын жашылдандыруу”Мектеп жашыл бакча” 

акциясы 

03.04 Класс жетекчилер Өндүрүштүк 

кеңешмеде 

Жашылдан-

дыруу үчүн 

көчөттөр 

Жаратылышты 

сүйүүгө 

тарбияланышат 

5.      Көп маданияттуулукка тарбиялоо 

№ Аткарылуучу иштер мөөнөтү Ким жооптуу Кайда каралат ресурстар Күтүлүүчү натыйжа 

1 Спорттук, адабий  драмалык,  

 кружокторунун  I жылдык  иш  планын  бекитүү.  

09. ТИУ Өндүрүштүк 

кеңешмеде 

программасы Спорт оюндарына 

кызыгуу күчөйт 

2 Орус тил,чет тил сабактары боюнча декадаларга катышуу Жыл 

ичинде 

Класс жетекчилер Өндүрүштүк 

кеңешмеде 

Декада 

пландары,тапш

ырмалар 

Балдар ар тараптан 

билимин,талантын 

өркүндөтө алат 

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 “Мектеп мырзасы” 

,”Күчтүүлөр”,”Кайраттуулар”,”Шамдагайлар”спорттук мелдештер 

  

02 Дене тарбия 

мугалимиКласс 
жетекчилер 

Директор 

алдындагы 
кеңешмеде 

программасы Спорт оюндарына 

кызыгуу күчөйт 

5 Патриоттук ырларга конкурс 11. ТИУ к л жет 
   

6 Чынгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата жана адабият күнүнө 

карата ачык класстык сааттарды,сүрөт көргөзмөлөрүн, көркөм окуу, 

драм конкурстарын өткөрүү 

12 ТИУ класс жетекчилер    

7 Нооруз майрамы 03 Тарбия завуч                               

Класс жетекчилер 

  программа  

 



6.      Эстетикалык тарбиялоо 

№ Аткарылуучу иштер мөөнөтү Ким жооптуу Кайда каралат ресурстар Күтүлүүчү натыйжа 

1 “Мектеп формасы”,”Кечиккендер” рейддери дайыма Тарбия завуч 

Парламент мүчөлөрү 

Өндүрүштүк 

кеңешмеде 

Дубал газеталар Жаңы окуу жылына 

план түзүлөт 

2 “Акыл ордо” интеллектуалдык конкурсун өткөрүү 03 Предметтик 

мугалимдер 

Класс жетекчилер 

Директор 

алдындагы 

кеңешмеде 

Конкурстун 

программасы, 

тапшырмалар 

Окуучулардын 

билими текшерилет 

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

мугалимдери 

Директор 

алдындагы 

кеңешмеде 

Жумалыктын       

прграммасы 

Дубал газеталар 

Кыргыз тилин 

барктай билүүнү,тил 

элдин негизги 
атрибуту экендигин 

түшүнүшөт 

4 “Гүл майрамы”Класс-кабинеттерди жашылдандырууКабинеттеги 

гүлдөр боюнча конкурс 

10 Класс жетекчилер Директор 

алдындагы 

кеңешмеде 

Конкурстун 

программасы, 

тапшырмалар 

Класстар 

жашылдандырылат 

5 Күндөлүктөр,окуу куралдар акциясы 10 Тарбия завуч Директор 

алдындагы 

кеңешмеде 

күндөлүктөр Күндөлүктөрдүн,окуу 

куралдарынын абалы 

жакшырат 

6 «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 Өндүрүштүк 

кеңешмеде 

программа Аялдарды сыйлоого 

үйрөнүшөт 

7 “Жакшы кыз-жакадагы кундуз” сулуулар конкурсу 03 Тарбия завуч Өндүрүштүк 

кеңешмеде 

программа окуучулар 

эстетикалык тарбия 

алышат 

  

 

 

 

 

 



7.Эмгекке тарбиялоо 

№ Аткарылуучу иштер мөөнөтү Ким жооптуу Кайда каралат ресурстар Күтүлүүчү натыйжа 

1 “Милициянын жаш жардамчысы” командасынын иштери Жыл 

ичинде 

Тарбия завуч   Рейд 

баракчалары 

Жаңы окуу жылына 

план түзүлөт 

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

өз үйүнүн айланасын тазалоо 

09. ТИУ Кл.жет. 
 

  Балдар эмгекке, 

жаратылышты 

сүйүүгө тарбияланат 

3 Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам «Кайрымдуулук акциясын 

өткөрүү» 

09. ТИУ соц. пед    

4 «драм кружогун уюштуруу»,иш планын иштеп чыгуу. 09. ТИУ  Кл.бирикмеси   

8.      Тарбиялоо процессинде педагогдун ролу 

№ Аткарылуучу иштер мөөнөтү Ким жооптуу Кайда каралат ресурстар Күтүлүүчү натыйжа 

1 «Мугалим мөмөлүү дарак» мугалимдер күнүнө карата онлайн 

куттуктоолорду уюштуруу. 

10. Окуу болумунун 

башчысы. ТИУ   

Өндүрүштүк 

кеңешмеде 

Программа 

Дубал газеталар 

  

Мугалимдик 

кесипти урматтоого 

үйрөнүшөт 

2 “Өспүрүм”,”Үй-бүлө”рейддери Жыл 
ичинде 

Тарбия завуч,ИДН 
кызматкери,соцпедагог 

Өндүрүштүк 
кеңешмеде 

Рейд 
дептерлери,токто

мдор 

Окуучулардын 
тартибине жашоо 

шартына байкоо 

жүргүзүлөт 

3 Жолдо жүрүү эрежелери боюнча түшүнүк берүү,класстык сааттар 11 Тарбия завуч,ИДН 

кызматкери,соцпедагог 

Баш.класстардын класс 

жетекчилери 

Өндүрүштүк 

кеңешмеде 

План,программа Жолдо жүрүүнүн 

эрежелерин 

үйрөнүшөт 

4 Тематикалык тарбиялык сааттар Жыл 

ичинде 

Класс жетекчилер Директор 

алдындагы 

кеңешмеде 

план Окуучулар ар 

тараптуу тарбия 

алышат 

  

 

 

 

 

 



9.      Баланы,өспүрүмдү,кыз баланы,жаш адамды тарбиялоодо үй-бүлөнүн ролу 

№ Аткарылуучу иштер мөөнөтү Ким жооптуу Кайда каралат ресурстар Күтүлүүчү натыйжа 

1 Ата-энелер менен үч тараптуу келишимдерди онлайн аркылуу түзүү 09 Тарбия завуч 

Класс жетекчилер 

Ата-энелер 

жыйналышында 

келишим Ата-энелер менен 

келишимдер түзүлөт 

2 Ата-энелер жыйналыштары  Ата-энелердин ИДН кызматкери менен 

жолугушуусу 

05 Тарбия завуч 

Класс жетекчилер 

Ата-энелер 

жыйналышында 

токтомдор Балдардын 

тартиби,ата-

энелердин көзөмөлү 

күчөйт 

3 “Мен келечекте энемин”кыздар кеңеши 01 Тарбия завуч 

,кыздар кеңеши 

кыздар 

кеңешинин 

жыйналышында 

Программа, 

токтом 

Энелер кыздарга 

тарбиялык кеңешин 

беришет 

 

 

10.   Окуучулар арасында кылмыштуулукту алдын алуу иш чаралары. 

№ Аткарылуучу иштер мөөнөтү Ким жооптуу Кайда каралат ресурстар Күтүлүүчү натыйжа 

1 Класс  жетекчилердин  семинарын  өткөрүү. 

1)Кандай болгон учурда тартипсиздикти жоюуга болот. 

2)Кылмыштуулукту болтурбоо. 

10. ТИУ Өндүрүштүк 

кеңешмеде 

программасы Спорт оюндарына 

кызыгуу күчөйт 

2 Тартиби  оор  балдарды  тактоо,каттоо.  10. ТИУ соц пед 

 

      

3 Патриоттук ырларга конкурс 11. ТИУ к л жет 
   

4 Окуучулардын, мугалимдердин  ж-а  райондук  ИДН 

менен  бирдиктүү конференциясы. 

11. ТИУ       

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

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

7 Каттодо  турган  тартиби  оор  балдар  менен  иш 

чараларды  үзгүлтүккө  учуратпоо. 

01. ТИУ соц пед       

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

9 «Кылмыштуулукка  колдонулуучу  жаза» 02. ТИУ       

10 Ата  эне комитети менен иштоо 02. Адм.ТИУ        

11 «Мырзалар  турнири»(9-10-11-кл) 
Балдар  кеңешинин  ишин  жандандыруу. 

03. Балдар кенешинин 
торагасы,ТИУ 

      

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

03. ТИУ.Балдар кенешинин 
торагасы 

      

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

чараларын  анализдөө. 

03. ТИУ        




