
 

 
 

 

 

 



Шамшы  айылы 

 
Кочкор районунун Шамшы айылындагы Осмон Айбашов атындагы 

орто мектебинин 

2020-2021-окуу жылына карата түзүлгөн окутуунун жана тарбиялоонун планы 

 
Мектептин миссиясы: 
Учурдун талабына ылайык сапатуу окутуп-тарбиялоону турмуш менен 

айкалыштыруу, этнопедагогика аркылуу улуттук каада-салтты жайылтуу, 

сабактарды терендетилген тандоо багытында окутууну демократиялаштыруу. 

Мектептин проблемасы: 
Гумандуу педагогикалык принциптерге таянып, окуу жана тарбиянын билим 

сапатын жогорулатуу. 

Окуу жылындагы максаттар: 
1.Окутуунун мазмунун жакшыртуу максатында ОТЖП боюнча жана билим 

берүүнүн жаңы стандартын ишке ашыруу,инсанга багытталган окутуу методун 

кеңири пайдалануу менен окуучулардын билим сапатын жогорулатуу; 

2.Предметтер боюнча олимпиадаларга окуучуларды даярдоону күчөтүү,  

катыштыруу, жыйынтыкка жетишүү. Жалпы Республикалык тестирлөөгө даярдоо 

курстарын уюштуруу. 

3.Республикалык аккредитацияга окуучуларды даярлоо жана аккредитациядан 

өтүү. 

4.Окуучуларды жетишпеген окуу китептери жана мугалимдерди усулдук 

колдонмолор  менен камсыз кылуу; 

5.Окуучуларды компьютердик класста жана кошумча кружокторду акысыз 

өткөрүү; 

6.Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун, рэкетчиликтин, бангиликтин, 

суициддин алдын алуу боюнча иш-чараларды өткөрүү, окуучулар менен жакындан 

иш алып баруу; 

7.Спорттук иш-чаралардын жыйынтыгынын негизинде областтык жана 

республикалык деңгээлде өткөрүлгөн иш-чараларга катышуу жана  ийгиликтерге 

жетишүү; 

8. Ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү. 

9.Мектептеги  кабинеттерди  жашылдандыруу; 

10.Мектепте биоучастокту уюштурууга жетишүү,гул өстүрө турган газондорду 

жасоо. 

11.Мектепти  ремонттон өткөрүү жана мектептин алдына бастырма жасоо. 

12.Көмөкчү чарба уюштуруу.  

 

 

 



 

Шамшы айылындагы О.Айбашов атындагы орто мектебинин 

                     2020-2021-окуу жылындагы  милдеттери. 

Осмон Айбашов  атындагы орто мектебинде 2019-2020-окуу жылынын жалпы 

анализинин негизинде жаңы окуу жылында төмөндөгү милдеттерди аткаруу зарыл: 

1.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдоруна ылайык окуу-тарбия 

иштеринин сапаттарын учурдун талабына ылайык жакшыртуу, талаптагыдай билим 

берүүгө  жетишүү, билим сапатынын эффективдүүлүгүн жогорулатуу. 

2.Кыргыз Республикасынын Билим берүү мыйзамын (30.04.2003) «Билим берүүнү 

өнүктүрүүнүн  концепциясы» 2020- жылга чейин иш жүзүнө аткаруу, Өкмөттүк  

программаларды, мектеп реформасы боюнча башталгыч класстын  кабыл алынган жаңы 

стандарты, кабыл алынган иш-чаралары менен айкалыштырып кабыл алуу, 

практикалаштыруу. Мектепке жаңы идеяларды жана аракеттерди колдонууга 

педагогикалык ишмердүүлүктөрдү өстүрүү, окутуунун алдыңкы ыкмаларын пайдаланууга 

кадам артынан кадам, сапаттуу билим, келгиле окуйбуз,интерактивдүү окутуу. 

3.Мектепте мугалимдердин өз денгээлинде эмгектенүүсүн,  окуучулардын сапаттуу 

билим, татыктуу тарбия алуусуна, жөндөмдүү окуучулар менен иштөөсүнө  шарт  түзүү; 

а) залдарды, кабинеттерди, усулдук бурчтарды тийиштүү материалдар менен толук 

жабдып, сабактарда колдоно билүү; 

б) өзгөчө таланттуу окуучуларды “XXI  кылымдын интеллектуалдары» 

программасынын алкагында топ түзүп даярдоо; 

в) олимпиадалык резерв түзүү; 

4.Ар бир предметтик мугалимдерди компьютерде иштөөсүнө жана үйрөнүүсүнө  шарт 

түзүп берүүгө жетишүү(график боюнча) 

5.Окуучулардын алган теориялык билимдерин турмуш менен байланыштырып жана 

айкалыштырып  сабактын бардык формаларын интерактивдүү усулдарын пайдаланып, 

кеңири эффективдүү жана сапаттуу билим берүүчү сабактардын өтүлүшүнө жетишүү, 

окуучулардын билим сапатын жогорулатуу үстүндө план түзүп иштөө; 

6.Окуучулардын  билим сапатынын жогору болуусуна жетишүү, окуучулар арасында 

предметтик олимпиадаларды өткөрүү жана  көндүмдөргө ээ кылуу; 

7.Окуу жана эмгек тартибин сактоо, окуучулардын коллективинде  өзүн өзү 

башкаруунун негизинде жигердүүлүгүн күчөтүү билимдерин чыныгы баалоо менен 

формалдуулукка жол бербөө; 

8.Мектепке окуучуларды толук тартуу жана ата-энелер менен байланышты чыңдоо. 

9.Окуучуларды окутуп-тарбиялоодо мектептин, үй-бүлөөнүн, коомчулуктун 

ишмердүүлүктөрүн координациялоо. 

10.Секом, ЖРТ тесттерине катышкан окуучулардын санын көбөйтүү жана жогорку 

көрсөткүчтөргө жетишүү;  

11.Гуманитардык сабактарды окутууда улуттук каада-салт, санжыра, мурас, окутуп 

үйрөтүү, өзгөчө Манас таанууга, эмгек сабагында улуттук кол өнөрчүлүккө көңүл буруу 

аркылуу элдик педагогиканы жайылтуу: 

а) семинар өткөрүү; 

б) тааныштыруу иштерин жүргүзүү, ачык көрсөтмөлүү тарбия сааттарды өткөрүү; 

в) Манас таануу конкурсуна катышуу; 

12.Мектептеги усулдук бирикмелердин, кружоктордун иштерин жаңы типте түзүү 

жана алардын өз убагында өкөрүлүп туруусуна, балдардын предметтен сырткаркы 

кругозорун кеңейтүүгө жетишүү; 

13.Чыгармачылык менен иштеген мугалимдердин тобунун ишин жакшыртуу, 

тажрыйбасын кеңири жайылтуу, чеберчилик жана ишмердиктерин өнүктүрүү, “Мыкты 

мугалим”, “Мыкты окуучу”, “Мыкты кабинет” номинациясындагы кароо-сынактарды 

уюштуруу; 



14.Билим берүү жөнүндөгү мыйзамдардын долбоорлору менен таанышуу, талкуулоого 

активдүү катышуу. «Мугалимдер статусу жөнүндө»  (1.01.2001) мугалимдер, коомчулук 

арасында турмушка ашыруу боюнча ишти жетекчиликке алуу; 

15.Жаш кадрларды колдоо, тарбиялоо жана өстүрүү иштерин жүргүзүү; 

16.Мугалимдердин билимдерин жогорулатуу; 

17.Мамлекеттик символикаларды окуучулардын арасында маанисин түшүндүрүү жана     

      аларды урматтоосуна жетишүү; 

18.Окуучулардын билим сапаттарын бардык сабактары боюнча  тест менен аныктоого    

        жетишүү; 

19. Балдар- өспүрүмдөр уюмунун ишин чыңдоо жана өнүктүрүү,  окуучулардын өз 

алдынча проект жазып ишке ашыруусуна көмөк көрсөтүү, семинар-тренинг сабактарына 

катышуусуна өбөлгө түзүү; 

20.Окуучулар арасында ар кандай кароо-сынактарды, иш-чараларды өткөрүү жана 

райондогу мектептерге жайылтуу 

21.Балдарды атуулдук жоопкерчиликке, мекенчилдикке, ыймандуулукка тарбиялоо, 

сарамжалдуу  болууга үйрөтүү, ал боюнча багыт берүү; 

22.Окуучулардын ден соолугун чыңдоо.                                                    

23.Окуучуларга кесипке багыт берүүдө  мектеп менен Агахан фонду  жана башка 

жогорку окуу жайлар менен байланышты өркүндөтүү. 

24. «СОРОС», «ЮНИСЕФ», «ПРООН», “МЕРСИКО» ж.б. мамлекеттик эмес уюмдар 

менен байланышты күчөөтүү, жарыяланган кароо-сынагына катышуу. 

25.Жалпы мектептин ата-энелердин жыйналышын дайыма өткөрүп туруу жана мектеп 

менен ата-энелердин ортосундагы байланышты чыңдоо; 

26.Ата-энелерди мектепке көбүрөөк  тартуу, коомдук иштерди биргелешип аткарууга 

жетишүү; 

27.Мектеп камкорчулук кеңештин ишин жакшыртуу; 

28.Мектептин китеп фондусун көбөйтүү, спонсордук китеп алуу иштерин аткарууга 

жетишүү; 

29.Мектептин базасын кеңейтүүгө, чыңдоого өкмөттүк эмес уюмдар менен иш алып 

баруу, проектилердин үстүндө иштөө. 

30.Мектептеги финансы иштериндеги тартип бузуучулукка жол бербөө, так иш алып 

барууга жетишүү; 

31.Ички жана сырткы санитардык абалын жакшыртуу, санитардык нормалардын 

сакталышына жетишүү; 

32.Коопсуздук техникасынын жана өрт коопсуздугунун эрежелинин сакталышына 

дайыма көзөмөл жүргүзүү; 

 

       Анализдин матрицасы (2019-2020-окуу жылы үчүн) 

 

 

 

 

S 

(күчтүү) 

 

 

 

-Мектеп имаратынын типтилүүгү;  

-жогорку билимдүү кадрлардын жетиштүүлүгү; 

өрөөндүк, райондук олимпиадаларда окуучулардын байгелүү 

орундарды ээлеши; 

-спорттук мелдештерде окуучулардын облустук, райондук 

мелдештерге катышуусу (волейбол  ж.б.); 

-Ч.Айтматовдун чыгармалары боюнча “Айтматовдун ааламы” 

сүрөт сынагына катышуубуз. 

-“Манас таануу” боюнча конкурстарда байгелүү орундарды 

алышыбыз 



Менталдык арфиметика курсу бар экендиги. 

 

 

W 

(начар) 

 

Интерактивний доска,проектирлер бар бирок мугалимдер 

сабакка колдоно албагандыгы. 

-олимпиадалардан республикалык турларга жетишпөө, 

“Алтын тамга” аттестатына татыксыздык; 

-айрым мугалимдердин кесиптик деңгээлинин төмөндүгү;   

-айрым кызматкерлердин жоопкерчилигинин аздыгы, 

кайдыгерлиги; 

-ата-энелердин мектеп менен байланышынын начардыгы; 

-көмөкчү чарбанын жоктугу; 

-окутуу-тарбиялоо ишиндеги жаңы маалыматтардын, жаңы 

окуу китептердин, методикалык адабияттардын 

жетишсиздиги; 

-ата-энлердин социалдык абалы; 

-окуучунун китепти аз окуусу; 

 

 

 

 

 

O 

(мүмкүнчүлүктөр) 

 

-факультативдик сабактарды өтүүнү, кружок иштерин 

жандандыруу; 

-ЖРТ, олимпиадаларга даярдоо курстарын өтүү 

-БӨУ менен байланышты чыңдоо, проектилер, чет өлкөлүк 

донорлор менен иштеп мектептин материалдык базасын 

чыңдоо:                                                                                                                                                                                                       

а) көмөкчү чарбасын уюштуруу;                                                                           

б) био-геоучастокторду уюштуруу;                                                                   

в) ата-энелер менен иш алып барууну жакшыртуу;                                            

 

 

T 

(коркунуч) 

 

-окуучулардын сабактарга кызыгуусунун жоктугу, 

кайдыгерлиги; 

-окуучулардын кылмыштуулукка кирип кетиши; 

-майып окуучулардын көбөйүшү,жылдан-жылга; 

-жумушсуздуктун айынан окуучулардын социалдык 

абалынын начарлашы; 

-Эски мектептин капиталдык ремонтко муктаждыгы 

 

 

 

 
 Ата-энелер фондунун  уюшулбагандыгы 

 Ар кандай фестиваль, конкурстарга катышууда акча - каражат 

маселесинин чечилбегени 

 Ата-энелер байланышынын аздыгы 

 Спонсорлордун аздыгы 



 Жалпы окуучулардын сабакка болгон кызыгуусунун, 

жоопкерчиликтеринин жоктугу 

 Жайсыз жана жакыр үй-бүлөө  балдарына материалдык жардамдардын 

жоктугу 

 Жайсыз үй-бүлөөлөрдүн көбөйүшү 

 Кээ бир ата-эненин ички жана тышкы миграцияга кеткендигине 

байланыштуу окуучуларды ар кайсы туугандарынын үйлөрүнө 

жашоосу 

 2020-2021-окуу жылына карата О.Айбашов атындагы орто мектебинин               

                                                        иш планы 

Жаӊы окуу жылына карата уюштуруу иштери 

 
№ Аткарылуучу иш-

чаралар 

Мөөнөтү жооптуулар Кайда 

каралат 

Ресурстар  Күтүлүүчү 

натыйжа 
1 Педагогикалык кеңеш 

өткөрүү 

август Администраци

я  

педкеңеште Мугалимдер 

Кутбилим 

газетасы 

Мектептин жылдык 

планы бекитилет. 

Уюштуруу 

маселелери чечилет 

2 Август учетун тактоо, 

класс комплектисин 

бекитүү 

3-5 

сентябрь 

Мектеп 

директору  

Өндүрүштүк 

кеңешме 

Учеттун 

тактоо иш 

кагаздары 

Окуучулардын 

саны такталат. 

Класс комплект 

бекитилет 

3  Класстык журналдар 

менен камсыз кылуу, 

алардын 

толтурулушуна 

көзөмөл кылуу 

2-5 

сентябрь 

Окуу 

бөлүмүнүн 

башчысы  

өндүрүштүк Класс 

жетекчилер, 

мугалимдер 

Класстык 

журналдар 

бекитилет 

4 Окуучуларды окуу 

китептери менен 

камсыз кылуу 

2-5 

сентябрь 

Китепканачы  өндүрүштүк Окуу 

китептери  

Камсыз болот 

5 Окуу кабинеттеринин 

абалы, 

жашылдандыруу, 

эстетикалык жактан 

жабдуу, окуу 

кабинеттерин бөлүү 

Сентябрь 

айы 

Мектеп 

администрация

сы 

 Кабинет 

башчылары 

Класстык кабнеттер 

бекитилет 

6 Окуучулардын ден 

соолугун чыңдоо жана 

көзөмөлдөн өркөрүү 

максатында медкароо 

уюштуруу 

Сентябрь Мектеп 

администрация

сы 

 Медкызматке

рлер 

Класс 

жетекчилер 

Ден соолуктары 

текшерилет 

7 Окуучулардын келип 

кетүүсү, алфавиттик 

китеби, окуучулардын 

өздүк делолору менен 

иш алып баруу 

Дайыма  Окуу 

бөлүмүнүн 

башчысы 

өндүрүштүк Алфавит 

китеби, өздүк 

делолор, 

буйрук 

китеби 

Окуучулардын 

келип кетүү 

кыймылы такталат 

8 А)Окуучулардын 

социалдык абалын 

тактоо 

Б)Мектепке 

тартылбаган 

окуучуларды изилдөө 

Сентябрь 

 

 

Дайыма  

Уюштуруучу  

Соцпедагог  

класс 

жетекчилер 

Өндүрүштүк 

кеңешме 

Окуучуларды

н тизмеси 

Такталат. 



жана аларды тартуу 

9 Мектепте өзүн-өзү 

башкаруу уюмунун иш 

планын түзүү 

Сентябрь   Окуучулар 

жыйналышы 

Бюллетендер  Мектеп парламенти 

шайланат 

10 Уюшулган 

кружоктордун, 

курстардын иш 

планын карап чыгуу 

жана бекитүү 

Сентябрь   Директор 

алдындагы 

кеңешме 

Иш пландар  Иш пландар 

бекитилет 

 

Жаңы технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан 

окуучулардын билим сапатын жогорулатуу. Окуучулардын билим алуу 

мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 

 

№ Аткарылуучу иш-

чаралар 

Мөөнөт

ү 

жооптуулар Кайда 

каралат 

Ресурстар  Күтүлүүчү 

натыйжа 

1 1-Сентябрь –Билим 

күнү 

1-

сентябрь 

Мектеп 

администрацияс

ы 

Салтанаттуу 

линейка 

Ата-эне, 

окуучу, 

коомчулук, 

укук коргоо 

орг.өкүл 

 

Эгемендүүлүктүн  

жылдыгы, Билим 

күнү салтанаттуу 

белгиленет. 

2 Ата-энелер 

чогулуштарын 

өткөрүү, ата-энелер 

комитеттерин 

шайлоо жана 

бекитүү  

5-15-

сентябрь 

Класс 

жетекчилер 

 

Ата-энелер 

чогулушу 

Ата-энелер 

мугалимдер 

Ата-энелер 

комитеттери 

бекитилет. 

Функциялары 

менен 

тааныштырылат. 

Ата-энелер 

милдеттери, 

жоопкерчиликтер

и, укуктары 

таанышат. 

3 23-сентябрь-

Мамлекеттик тил 

күнүн белгилөө. 

Дилбаяндарды 

жаздыруу, дубал 

газеталарды 

чыгаруу,  иш-

чараларды өтүү 

 

23-

сентябрь 

Кыргыз тили 

жана адабияты 

мугалимдери 

Үлгүлүү      

видео 

сабактар 

Дилбаяндар, 

материалдар,  

сценарий 

Тил жумалыгы 

өткөрүлөт 

Окуучулардын 

эне тилине болгон 

сүйүүсү ойгонот 

4 А) 2019-2020-окуу 

жылындагы 

усулдук иштердин 

жыйынтыгын 

чыгаруу, 2020-

2021-окуу 

жылында 

окутуунун сапатын 

жогорулатуу 

сентябрь Мектеп 

администрация  

МУБ 

Усулдук 

кеңешме 

Жылдык 

пландар  

Методикалык 

кенештин 

жылдык пландары 

бекитилет 



боюнча маселелрди 

кароо. 

Б) Окутууну 

сапаттуу башкаруу 

боюнча  билим 

берүүнүн жаңы 

стандарты жөнүндө 

жалпы 

мугалимдерге  

маалымат берүү, 

түшүндүрүү 

иштерин жүргүзүү. 

В) Метод  

бирикмелердин 

жетекчилерин 

бекитүү. 

Г) Жаш 

мугалимдерге 

журнал толтуруу,  

окуу пландарын 

жазуу, иш 

пландарын  түзүү 

боюнча 

түшүндүрүп, 

усулдук жардам 

берүү 

Е) Жаш 

мугалимдерге 

насаатчыларды 

бекитүү. 

 

5 Класстык 

журналдардын 

сапатын текшерүү 

 

октябрь  ОББ 

Уюштуруучу 

 

 Класстык 

журнал 

справка  

Журналды 

толтуруу тартиби 

сакталат 

6 Тажрыйбалуу 

мугалимдердин 

жаш мугалимдерге 

жардам берүүсүү 

 

 

 

жыл 

бою 

Насаатчы 

мугалимдер 

УБ башчылары 

 

Педкеңеш 

Мет.сааттар  

Иштелмелер 

Справкалар 

Токтомдор 

Колдонмолор  

Мугалимдердин 

ишмердүүлүгү 

жакшырат, 

жайылтылат 

7 Башталгыч 

класстар метод 

бирикмесинин 

жумалыгын 

өткөрүү 

октябрь  Класстык 

мугалимдер 

Класстар  Ачык 

сабактардын 

иштелмелери 

Анализдер 

Протоколдор  

Башталгыч 

класстын 

ишмердүүлүгү 

активдешет 

Баа берилет 

Тажрыйба 

алмашылат  

8 Окуучуларды 

олимпиадаларга 

даярдоо, таланттуу 

октябрь  

-декабрь  

ОББ 

 

Предметтик 

Кабинеттер  Тапшырмалар 

Тесттер 

 

Билим сапаты 

жогорулайт 

Таланттуу 



окуучулар менен 

иш алып баруу 

 

мугалимдер  окуучулар 

тандалат 

9 «Алтын күз»  

майрамын өткөрүү 

8-11-класстар 

октябрь   Мектеп  Класс 

жетекчилерди

н планы 

Окуучулар 

эстетикалык 

тарбия алат 

Эмгекке 

тарбияланат 

10 Класстар арасында 

СПИД оорусуна 

карата тарбиялык 

сааттарды өтүү 

 

декабрь Кл.жетекчилер Класстар  Брошюралар 

Иштелмелер 

Доклад  

 

СПИД оорусу 

боюнча маалымат 

алышат 

 

11 «Аймактарды 

онуктуруу жана 

олкону 

санариптештирүү 

жана балдарды 

колдоо» жылына 

карата иш-

чаралардын 

жыйынтыгын 

чыгаруу 

 

декабрь Мектеп 

педперсоналы 

Класстар  Сценарийлер 

Программа 

Анализдер 

Отчёттор  

Жыл 

жыйынтыкталат 

12 Окуучулардын 

күндөлүк, жазуу 

дептерлери, 

тесттик текшерүү, 

дилбаян 

дептерлеринин 

текшерилиши жана 

абалы 

 

 

 

жыл 

бою 

Мектеп 

администрацияс

ы 

Мугалимдер 

Ата-энелер 

 Дептерлер 

Күндөлүктөр 

Жазуу 

иштери 

Справкалар 

 

Текшерүүлөр 

жүргүзүлөт 

 

13 Тил чеберчилиги 

бирикмесинин 

жумалыгын 

өткөрүү 

декабрь Кыргыз тили 

жана адабияты 

секциясынын 

мүчөлөрү 

Мектеп  Токтомдор  

Иштелмелер 

Анализдер  

 

Декада өтөт 

Мугалимдер 

тажрыйба 

алмашышат 

14 Класстык 

журналдардын 

сапатын текшерүү  

1-11 класстар 

 

жыл 

бою 

Директор  

ОТИБДОБ 

 Справкалар  Журналдардын 

абалы жакшырат 

15 I жарым жылдык 

жылдыктын 

жыйынтыгы 

II жарым 

жылдыкка 

милдеттер 

январь Мектеп 

администрацияс

ы 

Педжамаат  

Педкеңеш  Анализ 

Отчёттор 

Мониторинг  

Пландар  

 

Отчёттор кабыл 

алынат 

Жылдык пландын 

аткарылышы 

анализделет 

Иш кагаздар 

таризделет 

Милдеттер кабыл 



алынат 

16 Мугалимдердин 

жарым жылдык 

ичиндеги план-

конспектилеринин 

учетун алуу 

январь ОББ 

 

Мугалимдер  

Администра

тивдик 

кенеш 

Конспектилер 

Окуу планы 

өндүрүштүк 

план 

Журнал 

Расписание  

Мугалимдин иши 

такталат 

Документтер 

таризделет 

17 ЖРТга даярдануу январь-

май 

Кыргыз тили, 

математика, 

предметник 

мугалимдер 

 ЖРТга 

тестирлөө 

китептери 

 

Окуучуларынын 

ЖРТдагы 

көрсөткүчтөрү 

жогорулайт 

18 Так илимдер 

бирикмесинин 

жумалыгын 

өткөрүү. 

Жыйынтыгын 

чыгаруу 

 

февраль Так илимдер  

бирикме 

мүчөлөрү 

Мектеп  Токтомдор  

Иштелмелер 

Анализдер  

 

Декада өтөт 

Мугалимдер 

тажрыйба 

алмашышат 

19 Класс 

кабинеттердин 

абалы. Бардык 

предметтик 

кабинеттердин 

ичин жаңыртуу, 

толуктоо 

 

февраль Кабинет 

башчылары, МБ 

башчылары, 

ЗДХЧ 

 

 

Мектеп  Кабинеттерди

н паспорттору 

Бурчтар  

Планшеттер 

Инвентарлар  

 

Кабинеттердин 

абалдары  талапка 

ылайык жасалат 

20 Башталгыч 

класстардын  окуу 

техникасы, 

калиграфиясы 

боюнча 

административдик 

текшерүү 

март Башталгыч 

класстардын 

мугалимдери 

ОТИБДОБ 

 

Администра

тивдик 

кеңеш 

Анализдер 

Токтомдор 

Башталгыч 

класстын 

окуучуларынын 

калиграфиясы, 

окуу техникасы 

текшерилет, 

бааланат 

Мугалимдерге 

көрсөтмө берилет 

21 Бүтүрүүчү 

класстарында 

кыргыз тили жана 

адабият, орус тили 

жана адабият, 

математика 

сабактары боюнча 

экзамендик 

билеттердин, жазуу 

иштеринин 

даярдалышын 

көзөмөлдөө. 

 

апрель ОББ 

 

Предметтик 

мугалимдер 

Директор 

алдындагы 

отурум 

Билеттер 

Жазуу 

тексттери 

Дилбаяндын 

темалары 

Окуучуларды 

экзамендерге 

даярдоо 

жүргүзүлөт 

22 Көчүрүү 

экзамендерине, 

жыйынтыктоочу 

мамлекеттик 

май Мектеп 

администрацияс

ы 

Предметтик 

Класстык 

ата-энелер 

чогулушу 

Пед.Кеңеш 

Предметтик 

билеттер 

 Токтомдор  

Окуучулар 

экзамендерге даяр 

болушат 

 Ата-энелер 



аттестациясына 

даярдык көрүү. 

Ата-энелер 

жыйналыштарын 

өткөрүү 

мугалимдер 

Класс 

жетекчилер 

Ата-энелер 

 окуучулардын 

даярдыктары 

боюнча  маалымат 

алышат, 

милдеттери 

күчөтүлөт 

23 Класстан класска 

көчүрүү 

экзамендерин 

өткөрүү 

май ОББ 

Комиссия 

курамы 

Предметтик 

мугалимдер 

Класс 

жетекчилер 

Экзамендик 

кабинеттер 

Экзамендик 

билеттер, 

жазуу 

иштери, 

текшерүү 

иштери, 

тесттер 

Протоколдор 

Арыздар  

Окуучуларды 

класстан класска 

көчүрүү 

экзамендери 

жүргүзүлөт 

24 МБнин ишин 

жыйынтыктоо. 

Кийнки окуу 

жылына милдеттер. 

май ОББ, ТИУ 

метод бирикме 

башчылары  

усулкана Отчеттор 

Анализдер 

протокол 

МБдин иши 

бааланат жана 

кийинки жылга 

милдеттеме кабыл 

алынат 

25 Бүтүрүүчү 

класстарда 

мамлекеттик 

жыйынтыктоочу 

аттестациясы 

уюштуруу жана 

өткөрүү. 

 

 

июнь Директор,   

 ОББ, 

Комиссия 

курамы, 

Предметтик 

мугалимдер, 

Класс  

жетекчилер  

 Экзамендик 

билеттер, 

жазуу 

иштери, 

текшерүү 

иштери, 

тесттер 

Протоколдор 

Арыздар  

Окуучуларды  

бүтүрүү 

экзамедери 

жүргүзүлөт 

 

 

 

 

26 9,11 класстарда 

ийгиликтүү 

аякташкан 

бүтүрүүчүлөрдүн  

негизги орто 

билими жана орто 

билими тууралуу 

документтерин 

тапшыруу 

салтанаттарын 

өткөрүү. 

 

июнь Директор, 

Администрация, 

Комиссия 

курамы, 

Предметтик 

мугалимдер, 

Класс 

жетекчилер 

 Обходной 

барактар 

Күбөлүк 

Аттестат  

тапшыруу 

китептери 

Ведомосттор  

Күбөлүк, 

аттестаттар 

толтурулуп 

тапшырылат, 

жыйынтыкталат 

27 Мектептин 

имараты ремонттон 

өткөрүү 

июнь, 

июль 

ЗДХЧ Администра

тивдик, 

Пед.Кеңеш 

Тех.кызматке

рлер, ата-эне, 

кабинет 

башчылары 

Мектеп 

ремонттолот, 

жаңы окуу 

жылына даяр 

болот. 

 

 

Окутуунун варианттуулугу: 

1-баскыч. 1-4-класстарда окутуу базистик вариантта 

 



4-класстарда математика сабагында татаал темалардын үстүндө иштөөгө 

өзгөчө көӊүл буруу, тесттик ыкмаларды киргизүү, кыргыз тили предмети 

боюнча сабаттуу жана сулуу жазуу көндүмдөрүнө ээ кылуу, шар окууга 

көндүрүү, орус, англис тилинен окуучулардын тилдерин жатыктыруу,мекен 

таануу предмети боюнча окуучулардын логикалык ой жүгүотүүсүн өстүрүү, 

айлана-чөйрөдөгү  кубулуштар, республикабыздагы жашап жаткан элдердин 

материалдык жана рухий маданияты менен тааныштыруу. 1-4-класстарда 

билим берүүнүн жаӊы стандартын ишке ашыруу, келгиле окуйбуз, сапаттуу 

билим боюнча окуп- үйрөнгөндөрүн колдонуу, ишке ашыруу, турмуш-

тиричилик коопсуздук негиздеринин окулушун окуучуларга турмушта 

колдонуусун үйрөтүү. 

2-баскыч. 5-9-класстардарда окутуу базистик вариантта 

Математика сабагына басым жасоо менен окуучулардын оозеки 

эсептөөлөрүн, ойлоп таанып-билүү жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүү, кыргыз 

адабиятынан окуучулардын көркөм чыгармаларды окуусуна көӊүл бөлүү, 

окуган чыгарманын мазмунун  түшүнүп, образдарды толук талдай алуусуна  

жетишүү, информатика сабагынан компьютердик техникада иштөөгө 

үйрөнүү, биология жана химия сабактары боюнча олимпиадалык 

көрсөткөчтүргө жетишүү,  технология сабактарынын компоненттерин сактоо 

аркылуу жеткиликтүү билим берүү. 

3-баскыч. 10-11-класстарда окутуу базистик вариантта 

Кыргыз тили жана адабият, орус тили жана адабият, алгебра, тарых 

сабактарына басым жасоо, кесип тандоого багытталган предметтерди туура 

тандоо багыт берүү жана айкалыштырып өздөштүрүүсүнө, жалпы 

республикалык тестирлөөдө жогорку көрсөткүчтөрдү берүүгө жетишүү. 
 

                        2020-2021-окуу жылына карата мектептин 

П Л А Н Ы 

 

 

 

1.Билим берүү жөнүндө мыйзамды орундатуу боюнча 

 

№ Аткарылуучу иштер Аткаруу 

мөөнөтү 

Ким жооптуу Эскертүү  

1 Окуучулардын учетун  айыл 

тургундары менен бирдикте тактоо. 

Так учётун камсыз кылуу  

 

Августтун 

4-жумасы 

Керимова Н. 

Класс 

жетекчилер 

 

2 1-сентябрь-Билим күнүнө, Кыргыз 

Республикасынын эгемендүүлүгүн    

29 жылдыгына карата салтанаттуу  

линейка өтүү 

1-сентябрь Шамыров Б. 

Айбашов Т. 

 



 

3 Окуучуларды класстарга жайгаштыруу 

 

 Айбашов Т. 

 

 

4 Жай мезгилинде башка жакка 

биротоло кеткен окуучулардын 

тизмесин тактап, аларга тиешелүү 

мектептерден справкаларды алуу. ОШ- 

1 отчетун берүү 

 

5-сентябрга 

чейин 

Керимова Н. 

 

 

5 Мектепке башка жактан келген 

окуучулардын себептерин анализдеп, 

приказ менен кабыл алуу 

 

Жыл бою Шамыров Б. 

 

 

6 9,11-класстардагы бүтурүүчүлөрүн 

тизмесин тактоо 

 

5-сентябрь Керимова Н. 

 

 

7 9,11-класстарды бүтпөй калган 

окуучулардын тизмесин тактоо 

 

Сентябрь  Керимова Н.  

8 Тоголок, жарым жетим, үй  шарты 

начар окуучуларды анализдөө 

 

сентябрь Соцпедагог  

Өмүров А. 

 

9 Отказ берип, окуудан качып жүргөн 

окуучулар болсо, алар үчүн  жашы 

жетпегендер менен иштөө 

комиссиясына кайрылып туруу 

 

Дайыма  ТИУ 

Соцпедагог  

Класс 

жетекчилер 

 

10 Окуучулардын сабакка катышуусуна 

күндөлук көзөмүлдуктү камсыз кылуу, 

катышуу боюнча өндүрүштүк 

кеңешмелерди талкуулоо. “Оору” деп 

сабакты калтырган күндөрү үчүн  

медсправка талап кылуу. Келбеген 

окуучуларды милдеттүү түрдө 

көзөмөлдөп туруу, учёт журналды 

көзөмөлгө алуу 

 

Дайыма  Класс 

жетекчилер 

 

ТИУ 

соцпедагог 

 

11 Класс жетекчилер жана башталгыч 

класстын мугалимдери ата-энелер 

менен байланышта болуу. Окуучу 

сабакты калтырган күнү окуучунун 

үйүнө барууга милдеттүү. 

 

Дайыма  Класс 

жетекчилер 

Башталгыч 

класстын 

мугалимдери 

 

12 Башка жактан келген окуучулардын 

үй-шарттары менен  таанышуу 

 

Убагында  Соцпедагог  

Класс жетекчи 

 

13 Класстык журналдарга окуучулардын 

фамилия аттарынын туура жазылуусу 

менен туулгандыгы, мектепке 

киргендиги, кеткендиги өз убагында 

туура көрсөтүлүп туруусун камсыз 

кылуу 

Дайыма  ОББ           

Класс 

жетекчилер 

 



 

 

2.Окуучуларга терең жана бекем билим берүүнү камсыз кылуу боюнча 

А) Жалпы чаралар 
№ Аткарылуучу иштер Аткаруу 

мөөнөтү 

Ким жооптуу Эскертүү  

1 Предметтердин өтүлүшүн жакшыртуу 

үчүн бирикмелердин ролун көтөрүү. 

Бирикме жетекчилери предмет боюнча 

текшерүүсүн  уюштуруу 

Дайыма  Бирикме 

жетекчилери 

 

 

2 Мектептин окуу-тарбия иштерин 

уюштурууда,  жүгүртмө түзүүдө  

мектептин Уставын жетекчиликке алуу 

Дайыма  ОББ  

Педжамаат 

 

3 Окуу программаларынын туура 

колдонуусун камсыз кылуу. Жаңы 

программага туура өтүүгө көзөмөл  

кылуу 

Дайыма   

4 Окуучуларга үйгө берилген 

тапшырмалардын Уставына нормалардан 

ашык кетпеси үчүн көзөмөл кылуу 

 

Дайыма  Керимова Н. 

 ОББ 

 

5 Окуучулардын жүрүш-турушуна баа 

коюуда Уставдын талабынын туура 

аткарылышын сактоо 

Дайыма  ТИУ 

Педжамаат  

 

6 Мектептин китепканасына китептердин 

фондусун түзүү 

Жыл бою Төлөбек к.А.  

7 Окуучулардын өздөрү сатып алган 

китепканага өткөрүүсүн  уюштуруу 

Жыл бою Төлөбек к.А. 

Класс 

жетекчилер 

 

8 Мугалимдерди туура жайгаштыруу, 

аларга иштөө үчүн шарт түзүү, 

класстардын тазалыгын, жылуулугун 

камсыз кылуу 

Дайыма  Шамыров Б. 

ЗДХЧ 

 

9 Мугалимдердин өндүрүштук пландарын 

өз убагында түзүлушун карап чыгуу жана 

бекитүү 

28-август- 

 

Шамыров Б. 

 ОББ 

 

10 Мугалимдердин сабакка толук даярдык 

менен келүүсүн камсыз кылуу 

Дайыма  ОББ  

11 Мектепте болгон жана колго жасалган 

көрсөтмө куралдардын 

пайдаланылышына жетишүү 

Дайыма  ОББ  

Педжамаат  

 

12 Мугалимдердин сабагына системалык 

түрдө катышуу, аларга усулдук жардам 

берүү 

Дайыма   

 

ОББ,ТИУ,МББ. 

 

 

13 Окуучулардын окуу куралдары менен 

камсыз болушун талап кылуу, алардын 

пайдаланылышына көзөмөлдук кылуу. 

Дайыма   

 ОББ,ТИУ, 

класс 

жетекчилер 

 

 

14 Начар өздоштургөн  окуучулар менен иш Дайыма  ОББ,ТИУ,  



алып баруу. Алар менен жекече 

аңгемелешүү уюштуруу, тизмесин 

директор, завучка өткөрүү 

Соцпедагог 

Кл.жетекчилер 

15 Класстык журналдарды текшерип туруу, 

баалардын жана башка белгилердин 

туура коюлушуна көзөмөл жасоо 

Дайыма   

 ОББ 

Керимова Н. 

 

16 Предметтер боюнча окуучулардын  

билим сапатын  көтөрүү  максатында 

олимпиада өткөрүү 

План 

боюнча 

ОББ,Бирикме 

жетекчилери 

 

17 Чейректин жыйынтыгы менен  2 алган 

окуучуларга анализ жүргүзүү  (класс 

жетекчилер жана педжамаат менен 

бирдикте) 

Чейрек 

аягында 

ОББ  

18 Начар өздоштүргөн окуучулардын ата-

энелери менен байланышып туруу 

Дайыма  Класс 

жетекчилер 

 

19 Чейректик баанын туура коюлушуна 

жетишүү, формалдуулукка жол бербөө 

Дайыма  ОББ  

20 Мамлекеттик аттестациялоого карата 

кошумча сабактарды уюштуруу 

жүгүрмөсүн түзүү 

Апрель  ОББ  

 
 

 

Педагогикалык кадрлар менен иштөө жана алардын квалификациясын 

жогорулатуу боюнча 

№ Аткарылуучу иштер Аткаруу 

мөөнөтү 

Ким жооптуу Эскертүү 

1 Мугалимдердин өздүк 

билимдерин жогорулатуу 

боюнча перспективалык 

өздүк план түзүү: 

а) өзү окуткан предмети 

жана методикасынан курстан 

өтүү 

б) педагогика жана мектеп 

закондору боюнча 

 

Дайыма  ОББ  

2 Мугалимдердин өздүк 

билимин  жогорулатуусунун 

үстүндө иштөөсүн 

көзөмөлдөө 

 

Дайыма  ОББ  

3 Мугалимдердин билимин 

көтөрүү максатында, 

убагында курстарга жиберип 

туруу  (график тиркелет) 

 

График боюнча ОББ  

4 Мугалимдердин сабакка 

даярдык менен келишин 

Дайыма  ОББ  



текшерүү 

 

5 Бирикмелердин пландарын 

түзүү, алардын 

аткарылышын камсыз кылуу 

 

Дайыма  ОББ  

6 Мугалимдер менен 

чейрегине бир жолудан 

өндүрүштүк кеңешме өтүү, 

анда педагогдордун иш 

сапаты жөнүндө талкуулоо 

 

Чейрек сайын  

 ОББ Керимова 

Н. 

 

7 Сабактарга катышуу  жана өз 

ара сабактарга катышууну 

уюштуруу, предметтик 

бирикмелердин иштерин 

жандандыруу. 

 

Дайыма  ОББ  

8 Жаш мугалимдер менен 

иштөө жана аларга 

насаатчыларды бекитип 

берүү, атайын семинарларды 

уюштуруу 

 

 

Сентябрь  

 

Дайыма  

ОББ  

9 Ачык эшик көрсөтмөлүү 

сабактарды өткөрүү. 

 

План боюнча ОББ  

10 Класс жетекчилер менен 

иштөө, семинарларды, ачык 

класстык сааттарды өткөрүү. 

 

Дайыма  ТИУ  

11 Методиканын (активдуу) 

актуалдуу проблемалары 

боюнча мугалимдер 

арасында семинарларды, 

илимий практикалык 

конференцияларды өткөрүү. 

 

 Убагында  ОББ,   Бирикме 

жетекчилери 

 

12 Предметтик декадаларды 

өткөрүү 

 

План боюнча ОББ                  

Бирикме 

жетекчилери 

 

13 Педагогикалык илимий 

методикалык борбордон 

келген тажрыйбаларды, 

мугалимдер арасында кеңири 

жайылтуу жана практикалоо 

 

Дайыма  ОББ                       

Бирикме 

жетекчилери 

 

14 Райондук, облустук, 

республикалык кароолорго 

катышуу үчүн 

мугалимдердин 

Дайыма  Шамыров Б.                    

ОББ 

 



жоопкерчилигин көтөрүү.  

 

15 Сыйлыкка көрсөтүү Май   Шамыров Б.   

Педжамаат  

 

 

 

 

            Класстан тышкаркы тарбиялык иштерди уюштуруу 

 
№ Аткарылуучу иштер Аткаруу 

мөөнөтү 

Ким жооптуу Эскертүү 

1 Ар бир окуучу өзүнө 

тиешелүү окуучулук 

эрежени билүүсүн камсыз 

кылуу жана 

дайыма окуучулардан сурап, 

билүүсүн талап кылуу  

Дайыма  ТИУ                          

Класс жетекчилер 

 

2 Даталуу күндөргө карата 

тарбиялык иштерди 

уюштуруу 

План боюнча ТИУ                     

Класс жетекчилер 

 

3 Тартипсиз болуп бара 

жаткан окуучуларды  

кружокторго, спорттун 

түрлөрүнө тартып, ага 

катышуусуна кам көрүү. 

Аларды атайын мектеп 

учетуна алуу. 

 

Дайыма  ТИУ Соц.педагог   

Класс жетекчилер 

 

4 Кыздар арасында тарбиялык 

иштерди жакшыртуу.  

 

Дайыма  ТИУ                                            

Класс жетекчилер 

 

 

5 Сабактардын ортосунда 

тыныгуу мезгилинде 

тынчтыкты, тартипти сактоо 

иштери, дежур уюштуруу 

 

Дайыма  ТИУ. 

Административдик 

дежур.                             

Дежур мугалим 

 

6 Класс жетекчилердин 

тарбиялык планын өз 

убагында түздүрүп, толук 

аткарылышына жетишүү 

 

Дайыма  Т. Айбашов 

Класс жетекчилер 

 

7 Мектептин БӨУдар менен 

иштешү планын түзүү, алар 

менен бирдикте иштөө 

 

Дайыма  ТИУ   

8 Класс жетекчилердин 

семинарларын, 

кеңешмелерин толук 

даярдык менен өтүү 

 

Дайыма  ТИУ                            

Класс жетекчилер 

 



9 Класстардын одоно 

тартипсиздиги үчүн класс 

жетекчилерди тиешелүү 

деңгээлде тартипке 

чакыруу. 

 

Дайыма  ТИУ 

Класс жетекчилер 

 

10 Коомдук иштерге активдүү 

катышкан окуучуларды, 

класс жетекчилерди 

даңазалоо, дубал газеталарга 

чыгаруу 

 

Дайыма  ТИУ                      

Предметтик 

мугалимдер 

 

11 Мебелдердин, окуу 

китептеринин, 

куралдарынын сакталышы, 

окуучулардын тазалыгы, 

катышы боюнча 

линейкаларда талкуу 

жүргүзүү 

 

 

Ар бир айдын 

2,4- жумасы 

ТИУ                                

Класс жетекчилер 

 

12 Окуучулардын  арасында 

укук бузуулардын, 

кылмыштуулуктун алдын 

алуу. 

 

Дайыма  ТИУ, ИДН  

    

 

 

                        Административдик-чарбалык иштер боюнча 

 
№ Аткарылуучу иштер Аткаруу 

мөөнөтү 

Ким жооптуу Эскертүү  

1 Мектептин ички-тышкы 

майда ремонтторун, тазалоо 

иштерин өз убагында 

бүткөрүү(кызматкерлердин 

жана окуучулардын күчү 

менен) 

 

Дайыма  ТИУ                           

ЗДХЧ           

Класс 

жетекчилер 

 

2 Мектепти  санитардык 

абалдын нормаларына жооп 

бергидей кармоо: ар бир 

айдын үчүнчү ишемби 

күндөрү чоң тазалоо иштерин 

(хлорлоо, самындоо), ар бир 

ишемби күндөрү 

тазалоо(хлорлоо, тазалоо), 

чоң танапис учурунда жана 

смендер ортосунда  нымдуу 

тазалоо жүргүзүү 

 

Дайыма  

 

Ишемби 

күндөрү 

 

Айдын 

үчүнчүсү 

ишембиси 

ТИУ ЗДХЧ 

Класс 

жетекчилер          

Кенже тейлөөчү 

кызматкерлер 

 



3 Мектепте ар түрдүү 

документацияга керектүү 

буюмдар, класстык 

журналдар, инвентарлар, 

мебелдер ж.б. менен 

камсыздоо  

 

Дайыма   Б. Шамыров 

ЗДХЧ 

 

 

4 Ар күнү сабак башталар 

алдында класстардын 

тазалыгын карап чыгуу 

 

Дайыма  ТИУ  

Дежур мугалим 

 

5 Ар бир кенже тейлөөчү 

кызматкердин иштөө 

жайларын бекитип берүү. Ал 

жайлардын бардык 

иштерине, тазалыгын жооп 

берүүсүн  милдеттендирүү 

 

Дайыма  ТИУ  

ЗДХЧ 

 

6 Мектептин бардык 

мүлктөрүн 

инвентаризациялоо. 

Жетпеген жана кароосуздан 

бүлгүнгө учураган 

буюмдарды төлөөнү колго 

алуу 

 

 

 

 

Дайыма  Шамыров Б.                  

ТИУ 

ЗДХЧ 

Класс 

жетекчилер 

 

7 Өрткө  тиешелүү 

инвентарлар менен камсыз 

кылуу. Аларды даярдык 

абалда сактоо 

Дайыма  ЗДХЧ  

8 Трубаларды комиссия менен 

карап чыгуу 

Квартал сайын  ТИУ 

ЗДХЧ 

Сан.техник 

 

9 Электр линияларын карап, 

шектүү жерлерин оңдоо 

Дайыма  ТИУ 

ЗДХЧ  

электрик 

 

 

10 Эвакуация планын түзүү. Август  Шамыров Б. 

ТИУ 

ЗДХЧ 

 

11 Кышка карата даярдык 

иштерин  жүргүзүү: эшик 

терезелерди жылуулоо, 

көмүрдүн тартылышын 

камсыз кылуу 

 

Август-октябрь  

ТИУ 

ЗДХЧ  

Класс 

жетекчилер 

 

12 Электр энергиясынын жана 

көмүрдүн сарамжалдуу 

пайдалануусуна жетишүү 

Дайыма  ЗДХЧ  



 

13 Мектепин айланасын  

тазалоо, арыктарын тартуу, 

көрктөндүрүүгө даярдоо 

 

Дайыма  

 

Апрель-май 

ТИУ 

ЗДХЧ 

Класс 

жетекчилер 

 

14 Мектептин ажатканасын 

жана таштанды төгүүчү 

жайдын айланасын  таза 

кармоо 

 

Дайыма  ТИУ 

ЗДХЧ 

Класс 

жетекчилер 

 

 

 

 

                             Профсоюз  уюмунун иш планы 

 
№ Аткарылуучу иштер Аткаруу 

мөөнөтү 

Ким жооптуу Эскертүү  

1  Үч тараптуу келишим 

(директор, профком, 

кызматкер) 

 Үч тараптуу келишим 

(айыл аймагы, 

директор, профком) 

  

Сентябрь  Шамыров Б.  

2 Профсоюз уюмунун отчеттук 

чогулушун даярдык мене 

өткөрүү. Профсоюз уюмунун 

мүчөлөрүнүн  активдүү 

катышуусун камсыз кылуу 

 

План боюнча Тазабекова Г. 

Профсоюз 

мүчөлөрү 

 

3 Чогулушта, кеңешмелерде 

эмгек тартибин сактоо 

боюнча маселе талкуулоо. 

Тартип бузуучуларга 

келишпестик менен мамиле 

кылуу 

 

Убагында  Тазабекова Г.  

4 Окуу-тарбия ишинин 

жүрүшүн көзөмөлдөө. Бул 

боюнча айрым 

мугалимдердин, класс  

жетекчилердин иштерин 

өндүрүштүк кеңешмелерде 

кароо 

 

Айына бир 

жолу 

Тазабекова Г.  

5 Мектептин тазалыгына, 

материалдык-техникалык 

базасынын сакталышына 

көзөмөлдүк кылуу 

 

Дайыма  Тазабекова Г.  

6 Профсоюз уюмунун турмуш Дайыма  Тазабекова Г.  



шарттары менен таанышуу.  

Жардамга муктаж  

мүчөлөрүнө материалдык 

жактан жардам көрсөтүү 

 

7 Алдыңкылардын 

тажрыйбасын жайылтуу. 

Татыктуу кызматкерлерди 

сыйлоо, ар кандай эс алуу 

жайларына жолдомо алып 

берүү 

 

 

План боюнча Тазабекова Г.  

8 Кышкы даярдык маселелерди 

кароо, анын аткарылышын 

көзөмөлдөө 

 

Октябрь  Тазабекова Г.  

9 Мектептин жылуулугун 

контролдоо. Мектептин 

директорунун, чарба 

башчысынын отчётторун 

угуу 

 

План боюнча Тазабекова Г.  

10 Даталуу майрамдарды  

жогорку деңгээлде уюштуруу 

 

 

 

 

 

 

План боюнча Тазабекова Г.  

11 Мугалимдердин айлык 

акыларын өз убагында  так, 

туура берилишин көзөмөлдөө 

Ал боюнча түшкөн 

арыздарды  отурумдарда 

талкуулоо 

 

Дайыма  Тазабекова Г.  

12 Профсоюз мүчөлөрүнө 

берилген тапшырмаларды 

аткарышын көзөмөлдөө 

Дайыма  Тазабекова Г.  

 
 

                    Балдар өспүрүмдөр уюмунун иштери боюнча 

 
№ Аткарылуучу иштер Аткаруу 

мѳѳнѳтү 

Ким жооптуу Эскертѳѳ  

1 Балдар-ѳспүрүмдѳр уюму иш 

план түзѳт жана аткарат 

 

Сентябрь  БОУ курамы  

2 Класс активдеринин Чейрегине бир БОУ курамы  



отчётторун угат 

 

жолу 

3 Тартип-тазалык боюнча жооп 

берет 

 

Дайыма  БОУ курамы  

4 Мектептеги ар кандай 

ѳткѳрүлүүчү иш-чаралардын 

ѳткѳрүү убагында  

педжамаатка жакындан 

жардам берет. 

 

Убагында  БОУ курамы  

5 Дежурствону уюштурат жана 

жооп берет 

 

Дайыма  БОУ курамы  

6 Мектепке окуучулук форма 

менен келүүсүн кѳзѳмѳлдѳйт 

 

Дайыма  БОУ курамы  

7 Айлана чѳйрѳнү коргоо, 

тазалоо иштерин 

уюштурушат жана катышат 

 

Дайыма  БОУ курамы  

8 Окуучулар менен 

чогулуштарды ѳткѳрѳт, окуу-

тарбия иштерин жакшыртуу 

боюнча маселелерди 

талкуулайт 

. 

План боюнча БОУ курамы  

9 Мугалимдер жана укук 

коргоо кызматкерлери менен 

бирдикте кечки рейдге чыгат. 

 

 

Убагында  БОУ курамы  

10 Линейкаларды ѳткѳрүүгѳ 

жардам кылышат. 

 

Жума сайын БОУ курамы  

 

 

Кыздар  арасында жүргүзүүлүчү иштер 

 
№ Аткарылуучу иштер Аткаруу 

мѳѳнѳтү 

Ким жооптуу Эскертүү  

1 Кыздар арасында тарбиялык 

иштерди жүргүзүүдѳ 

администрация менен 

бирдиктүү иш алып барууга 

жетишүү 

 

Дайыма  ТИУ 

БӨУ 
 

2 5-7 жана 8-11-класстары 

боюнча кыздардын  так 

учётун алуу 

 

Дайыма    



3 Үйүндѳ тарбия же таасир 

бере турган адамы жок, ѳгѳй 

ата, ѳгѳй эне, жаман чѳйрѳдѳ 

турган кыздардын тизмесин 

тактоо, аларды ѳзгѳчѳ 

кѳзѳмѳлдүккѳ алуу 

 

Дайыма  Соц.педагог 

 

 

4 Мектепте кыздар клубун 

түзүү. 

 

Октябрь  ТИУ, 

БӨУ 

 

5 Окуучу кыздардын ѳздүк 

гигиенасы боюнча 

медкызматкерлердин 

лекция, докладдарын 

уюштуруп туруу 

 

План боюнча Медкызматкерлер   

6 Кыздар менен тематикалык 

кечелерди, чогулуштарды 

ѳткѳрүү, жолугушууларды 

уюштуруу 

 

План боюнча ТИУ, 

Соц.педагог,  

БӨУ 

 

7 Дубал газетасын чыгаруу 

 

Айына бир 

жолу 

  

 

 

Санитардык иштер боюнча 

 
№ Аткарылуучу иштер Аткаруу 

мѳѳнѳтү 

Ким жооптуу Эскертүү  

1 Бардык окуучуларды 

медкароодон ѳткѳрүү 

 

 

Октябрь  Медкомиссия 

Класс жетекчилер 

Медкызматкерлер  

 

2 Мектептин санитардык-

гигиеналык абалын дайыма 

текшерип туруу, журнал 

уюштуруу, ѳндүрүштүк  

кенешмеде талкуулоо 

 

Дайыма  Соц.педагог  

3 Парталарды класстагы 

балдардын жашына 

ылайыктап коюу 

(маркировкалоо) 

 

Сентябрь  ЗДХЧ  

4 Ѳзүн-ѳзү тейлѳѳгѳ тиешелүү 

инвертарь менен камсыз 

кылуу (чака, тряпка, ж.б.) 

 

Дайыма  ЗДХЧ  

5 Жума сайын класстарды 

кыдырып окуучулардын 

ѳздүк тазалыгын, класстын 

Жума кънъ Дежур мугалим 

БОУ 

 



тазалыгын, китептердин 

абалын кѳзѳмѳлдѳѳ 

 

6 Окуучулардын жана ата-

энелердин арасында 

санитардык-гигиеналык 

пропагандалоо боюнча иш 

жүргүзүү 

 

Дайыма  ТИУ, 

Соц.педагог 

 

 

7 Ар кандай спорттук 

иштерди жүргүзүү боюнча 

тиешелүү шарттарды түзүү 

 

План боюнча ТИУ  

8 Санитардык-гигиеналык 

баракчаларды чыгарып 

туруу, окууларды ѳткѳрүү 

 

Айына бир 

жолу 

ТИУ  

 

                                            Ата-энелер менен иштөө 

 
№ Аткарылуучу иштер Аткаруу 

мѳѳнѳтү 

Ким жооптуу Эскертъъ  

1 Мектептеги ата-энелер 

комитетин шайлоо                             

(4 жылда бир жолу) 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  ТИУ  

2 Окуучулардын окуудагы 

абалы, ѳздѳштүрүүсүн, 

тартиби боюнча ата-энелер 

менен дайыма байланышып 

туруу. Класс жетекчинин , 

ата-эненин милдетүүлүгү. 

 

Дайыма  ТИУ  

3 Ата-энелер чогулушун 

мектеп боюнча ар бир  

жарым жылда, класс боюнча 

чейрегине бир жолу ѳткѳрүп 

туруу 

 

Чейрек сайын 

Жарым жылда 

бир жолу 

ТИУ 

Класс 

жетекчилер 

 

4 1-жарым жылдыкта                      

ата-энелер чогулушун 

ѳткѳрүү:                                     

а) ата-энелер комитетинин 

отчету; 

б)жащы окуу жылына ата-

энелердин милдеттери;                      

в) ата-энелер комитетинин 

Январь  ТИУ  



президиумун шайлоо 

 

5 2-жарым жылдыкта ата-

энелер чогулушун ѳткѳрүү:                               

а) мектептеги окуу-тарбия 

иштеринин абалы жѳнүндѳ 

жана ата-энелеринин 

милдеттери;                                      

б) мектепте жана үй бүлѳдѳ 

тарбия иштерин жакшыртуу 

жѳнүндѳ 

 

Май  ТИУ  

6 Ата-энелер комитетинин 

заседаниесин ѳткѳрүү жана 

мектептин турмушундагы 

маанилүү маселелерди 

талкуулоо 

 

План боюнча ТИУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2020-2021-окуу жылына карата педагогикалык кеңештин планы 
 

№ Каралуучу маселелер Мөөнөтү Жооптуулар  

 

                                                         № 1 педкеңешме 

1 2020-2021-окуу жылынын милдеттери 

мектептин жылдык планын бекитүү 

август 2020-

жыл 

Мектеп 

администрациясы 

2 Уюштуруу иштери: класс жетекчилерди, 

кружок жетекчилерин,метод бирикме 

жетекчилерин, кабинет башчыларын бекитүү 

 

 Педжамаат  

3 Мектептин усулдук кеңешинин 

мүчөлөрүн,төрайымын шайлоо. Эксперттик 

комиссияны, конфликтик 

комиссияны,тарификациялык 

комиссияны,аттестатциялык комиссияны 

шайлоо. 

  

4 Олимпиадалык топ түзүү,5-8-класска мектеп 

компонентин бекитүү 
  

5 Акы төлөнүүчү кружок жетекчилерин 

бекитүү 
  



 

                                                         № 2 педкеңешме 

 

1 1- Класстын окуучуларына  сабактардын 

берилиши жана аскерге чейинки 

даярдык, дене тарбия сабактарынын 

окутулушунун абалы. 

Ноябрь  ОББ. 

 

 

2 1-чейректин жыйынтыгы боюнча окуу-тарбия 

ишинин абалы 

 ОББ. ТИУ 

3 Акы төлөнүүчү кружоктордун өтүлүшүнүн 

абалы 

 ОББ. 

 

4 Китепкананын ишмердүүлүгү  ОББ. 

 

 

                                                     № 3 педкеңешме 

 

1 Биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы 

боюнча окуу-тарбия иштеринин жыйынтыгы 

Январь  

2021-жыл. 

ОББ 

ТИУ 

2 Кыргыз тили, орус тили, англис тили 

сабактарынын билим сапаты жана 

музыка,көркөм өнөр,эмгекке үйрөтүү 

сабактарын окуутунун абалы. 

 ОББ 

3  Класс жетекчилердин ишинин жана 

класстык тарбия сааттардын өтүлүшүнүн 

абалы 

 ТИУ 

4 Соцпедагогдун отчёту 

 

  

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



                Директордун  алдында боло турган кеңешмелер. 

 
 

№      Аткарыла турган иштер. 

 

Мөөнөтү Ким менен 

өткөрүлөт 

1. Администрациянын мүчѳлѳрү менен 

кещешме 

жумасына бир 

жолу 

администрация 

мүчѳлѳрү менен 

2. Окуучулардын мектепке тартылышы жана 

форма менен камсыз болушу (организатор) 

 

 

сентябрь 

 

жалпы жамаат 

3. Окуучулардын окуу китеп менен камсыз 

болушу, окуу китептердин абалы 

(китепканачы, завуч) Олимпиадага 

окуучуларды тандоо 

Кѳзѳмѳлдѳчү кенешин түзүү 

Сентябрь 

Дайыма  

Администрация  

жалпы жамаат 

4 Ашканадагы уюшкандык. Ун менен камсыз 

кылуу. 

1-4-кл. тамак берүү 

сентябрь Администрация, 

муг. жамааты 

5 Окуучулардын кружокко тартылышы жана 

кружок иштеринин абалы (организатор) 

октябрь жалпы жамаат 

6 1-11-класстарда окуучулардын кол 

жазмасынын жана дептер, күндѳлүктѳрдү 

пайдаланылышынын абалы ( мектеп 

администрациясы) 

 

Ноябрь 

Жарым 

жылда бир 

жалпыжамаат 

администрация  

7 Мугалимдердин, техникалык 

кызматкерлердин арасында эмгек 

тартибинин сакталышынын абалы  

( директор, завхоз) Келишим түзүү 

 Сентябрь 

декабрь,май 

жалпы жамаат 

администрация 

секция жетекчиси 

8 Стимфонддун берилишин кѳзѳмѳлдѳ Квартал 

сайын 

директор 

9 Предметтик бирикмелердин иштеринин 

абалы (завуч,усулдук кещештин тѳрагасы ) 

 

январь Бирикме 

жетекчилери 

10 1-4-класста жүргүзүлгѳн тарбиялык 

иштердин абалы (организатор) 

 

февраль класстык 

мугалимдер 

11 Предметтик олимпиаданын райондук, 

облустук турунун жыйынтыгы (директор) 

 

март жалпы жамаат 

12 1-4-класстын окуучуларынын сабак 

ѳздѳштүрүүсү жана билим сапаты 

жѳнүндѳ(администрация) 

 

апрель класстык 

мугалимдер 

13 Мектепти жащы окуу жылына карата 

даярдоо жана кабинеттердеги мебелдердин 

сакталышынын абалы (завхоз) 

 

май жалпы жамаат 

 

 

 



                                      Өндүрүштүк кеңешме 

 
№ Аткарылуучу иштер Аткаруу 

мөөнөтү 

Ким жооптуу Эскертүү  

1 Мектептин жащы окуу жылына 

карата даярдыгы. Ремонт 

иштеринин жыйынтыгын 

чыгаруу 

 

Август  Шамыров Б. 

ТИУ 

ЗДХЧ 

 

4 Мектептин кышка карата 

даярдыгы. От казанын 

ремонттон өткөрүү 

 

Август   Шамыров Б. 

ЗДХЧ 

 

5 Окуучулардын тартиби, 

тазалыгы, сабакка катышуусу             

(5-11-класстар боюнча ата-

энелердин чогулушу) 

 

Декабрь  ТИУ 

Класс жетекчилер 

 

7 Мектеп документациясынын, 

(конспекти, журнал, 

окуучулардын күндөлүктөрү) 

 

Март   

ОББ 

ТИУ 

 

8 Жазгы жумуштар, 

көрктөндүрүү, тазалануу 

Апрель  ЗДХЧ 

ТИУ 

 

9 2020-2021-окуу жылына карата 

мектепти ремонттон өткөрүү 

 

Май  Шамыров Б. 

ЗДХЧ 

 

 

 

 

         Мектепте салт катары   өтүлүүчү белгилүү даталар, майрамдар 

 

 
№ Аткарылуучу иштин 

мазмуну 

Мөөнөтү Ким аткарат Эскертүү 

1  Кыргыз Республикасынын 

эгемендүүлүгүнүн жылдыгы 

боюнча өтүлүүчү салтанат 

1-сентябрь”Билим 

күнү”линейка 

31-август 

 

 

1-сентябрь 

Мектеп 

администрациясы 

 

2 23-сентябрь- тил күнүнө 

карата “Эне тилим, эне 

сүтүм” 

23-сентябрь Кыргыз тили жана 

адабияты 

мугалимдери 

 

3 “Мугалим-мөмөлүү дарак” 

мугалимдер күнүнө карата, 

чыгармачыл мугалимдердин 

конкурсу, спартакиада 

Октябрь  ОББ 

ТИУ 

 

4 “Карылар-үйдүн куту, төрдүн 

көркү” иш-чара 

 

Октябрь  ТИУ 

Класс жетекчилер 

 

5 “Ата-Журтум -Кыргызстан” Ноябрь  Класс жетекчилер  



мелдештер 

 

 “СПИД-XXI кылымдын 

чумасы ” лекциялар, иш-

чаралар 

Декабрь  Медкызматкерлер 

менен бирдикте 

ТИУ 

Соц.педагаг  

 

6 Жаңы Жылдык майрамын 

өткөрүү 

 

Декабрь  Мектеп 

администрациясы 

 

8 “Эне тилди даңктайлы” тил 

майрамы 

 

Февраль  Тилчилер  

9 Мекенди коргоо күнүн 

белгилөө 

Февраль  ТИУ  

10 Нооруз майрамына карата 

“Кыргызымдын кылым 

карыткан каада-салттары” 

кече, КВН, класстык сааттар 

Март  Класс жетекчилер  

11 Жугуштуу оорулар боюнча 

(бруцеллёз, туберкулёз ж.б.) 

лекция, жат жазуу 

Апрель  Медкызматкерлер 

Классжетекчилер 

Соцпедагог  

 

12 Алиппе майрамын өткөрүү Апрель  1-класстын 

мугалимдери 

 

13 9-май-Жеңиш күнү. “Эр 

жигит эл четинде, жоо 

бетинде” мектеп боюнча иш-

чара парадка басуу. 

Май  ТИУ 

АЧД мугалими 

 

14 “Акыркы коңгуроо” 

салтанаты 

 

Май  Мектеп 

администрациясы 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Билим берүү» Мыйзамынын негизинде 

1-9-класстарда негизги билим берүү милдеттери, 10-11-класстарда орто 

билим милдеттүу эмес жана акысыз билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн 

жана сапатын камсыз  кылуу боюнча иш чаралар 

 
№ Иштеле турган иштин мазмуну Мөөнөтү Кандай формада 

ким аткарат? 

1. Жащы окуу жылына карата мектеп 

курагындагы балдарды мектепке толук 

тартуу. КР Өкмөтүнүн 30.06 №504 

«Бардыгы билим үчүн» токтомун ишке 

ашыруу 

 

Май 

Август 

Сентябрь 

Балдар санын алуу 

ОББ 

Класс жетекчилер 

2. Окуучулардын контингентин тактоо менен 

бирге келген окуучулардын эсебин толуктоо 

 

Дайыма 

Сентябрь 

ОББ 

Класс жетекчилер 

3. Биринчи класска окуучуларды кабыл алуу, 

класс комплектисин бекитүү 

Август Май-август 

учетунун негизинде 

Шамыров Б. 



ОББ 

5 Окуучулардын арасында тартип бузгандарга 

жол бербөө, сабакка катышуусунда 

күндөлүк көзөмөлдүктү уюштуруу 

Дайыма ОББ  

ТИУ 

Соцпедагог  

Класс жетекчилер 

6 Томолой, жарым жетим, турмушу начар, 

кароосуз калган, көп үй-бүлөөлү 

окуучулардын укугун коргоо жана 

материалдык жардам көрсөтүү, толук окууга 

тартуу, президенттин «Жеткинчек» 

программасын ишке ашыруу 

 

өз 

убагында 

ТИУ 

Соцпедагог  

 

7 Окуучуларды окуу китептери менен толук 

камсыз кылууга жетишүү 

Сентябрь Директор 

Китепканачы 

Класс жетекчилер 

8 Себепсиз сабак калтырган, кечигип келген 

окуучулар менен иш алып баруу  

Дайыма Класс жетекчилер 

Соцпедагог  

Мектеп 

администрациясы 

9 Ата-энелерди, коомчулукту 1-9-класстарда 

негизги билим берүү милдеттүү жана 

акысыз, 10-11-класстарда орто билим берүү 

жалпыга жеткиликтүү жана акысыз, бирок 

милдеттүү эмес  

 

өз убагында Мектеп  

администрациясы 

10 Мугалимдердин, окуучулардын, 

техкызматкерлердин ден соолугун текшерүү 

үчүн медициналык кароону уюштуруу 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Рай. Оорукананын 

кызматкерлери 

менен 

бирдикте 

11 Окуучулардын арасында «Балдар укуктары 

жөнүндө» Конвенцияны түшүндүрүү 

иштерин жүргүзүү 

 

өз убагында ТИУ соц педагог 

Класс жетекчилер 

12 Кыргыз Респуликасынын Окмөтүнүн, 

Министирликтин жаңы чыккан токтомдору, 

буйруктары менен иш алып баруу 

 

Убагында  Педжамаат 

 

 

 

           Окуу-тарбия ишин уюштуруу жана жетекчиликке алуу 

 

 
№        Иштелүүчү иштин мазмуну Мөөнөтү Ким, кандай  

формада 

аткарат 

1. Мугалимдерге келтирилген кемчиликтерди 

жоюга жардам көрсөтүү менен окуу 

иштерин уюштуруу методикасына көзөмөл 

Дайыма 

 

 

Директор 

Завуч 

УБ жетекчи. 



жүргүзүү. 

а) сабак өтүүнүн ыкмаларын жакшыртуунун 

жолдору 

б) жаш мугалимдер менен нормативдүү 

документтерди аткаруу боюнча окуучулар 

менен иштөөнүн кээ бир жолдору 

в) сабакка коюлуучу бирдиктүү талаптарды 

иштеп чыгуу 

г) диагностикалык картаны жана сабакка 

катышуунун негизинде келип чыккан 

кемчиликтерди жоюу учун иш чара иштеп 

чыгуу 

д)улуттук педагогиканын элементтеринин 

сабакта пайдаланылышы 

е) Мугалимдердин кызматка болгон 

мамилеси, эмгек тартибинин сакталышы 

ж) окуу кабинетиндеги мебелдердин 

сакталышы 

 

График боюнча 

 

График боюнча 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Март 

 

График боюнча 

Сентябрь 

 

Завуч 

Семинар 

 

 

 

Завуч 

Педкещешме 

Директордун 

алдындагы  

педкещешме 

 

 

 

Завуч 

 

Проф.уюмдун 

мүчөлөрү 

Завхоз 

Кабинет 

башчылар 

2. Белгилүү бир убакыттын ичинде анализдин 

негизинде окуучулардын билим сапатына 

баа берүү жана мугалимдердин ишине багыт 

берүү; 

 а)окуучулардын билим сапатын текшерүү 

үчүн ар кандай ыкмаларды пайдалануу 

б)мектептин ичинде предметтик 

олимпиадаларды өткөрүү жана  райондук, 

облустук олимпиадаларга катышуу; 

в)мектеп менен ата-энелердин ортосундагы 

байланышты чыңдоо. 

График боюнча 

 

Ноябрь 

 

 

Жыл ичинде 

 

 

 

 

Директордун 

алдындагы  

кеңешме 

ОББ 

Педкеңешме 

 

Администрация 

3. Мектептин ички жасалгаларына улуттук 

багыт берүү, кайрадан кароо 

 

Жыл ичинде Администрация 

4. Кружок жетекчилеринин иштерине көзөмөл 

жүргүзүү менен практикалык жардамдарды 

көрсөтүү, окуучуларды ар түрдүү , 

кружокторго, кечелерге тартуу. 

Стимфонд бөлүштүрүү 

 

Убагында 

 

 

 

Квартал сайын 

 

ОББ 

ТИУ 

 

МУБ жетекчиси 

 

 

 

Мектептин окуу материалдык базасын чыңдоо,финансылык чарбалык 

иштер 

 
№№ Иштеле турган иштин мазмуну 

 

Мөөнөтү Ким аткарат 

1. Мектепте көмөкчү чарбаны уюштуруу 

жана аны туура пайдаланууга жетишүү 

Убагында Администрация 

Завхоз 



 

2. Мектепке демөөрчүлөрдү табуу,мектепте 

колдоо фондусунун каражаттарын 

сарамжалдуу пайдалануу. 

 

Убагында Администрация 

Педжамаат 

3. Окуу кабинеттердин, мастерскойлордун, 

китепкананын,спорт аянтчалардын жана 

залдардын жабдылышын толуктоо, 

окуучулардын окуу китептери менен, 

камсыз болушу,актовый залды ремонттоп 

жасалгалоо. 

 

Жыл ичинде Мугалимдер 

жамааты 

4. Мектептин айланасын таза кармоо, 

бактарды, гүлдөрдү сугаруу, 

жашылдандырууну колго алуу. 

 

Убагында 

Дайыма  

Техникалык 

кызматкерлер 

Билогия мугалими 

5. Окуу кабинеттеринин, залдардын 

терезелерин жылуулоо 

 

Убагында Кабинет башчылары 

Завхоз  

6. Мектептин мебелдерин, көрсөтмө 

куралдарын, тазалыгын, эшик терезелерин 

жана залдарды көздүн карегиндей сактоого 

жана пайдаланууга окуучуларды көндүрүү 

 

Дайыма Мектеп жамааты 

Завхоз 

Ага оператор 

7. Мектепти жащы окуу жылына даярдоо, 

мугалимдерди, ата-энелерди жана 

окуучуларды тартуу 

 

Убагында 

Дайыма  

Администрация 

Мугалимдер 

жамааты 

8. Финансылык иштерди туура пайдалануу 

менен сарамжалдуулукка жетишүү. 

 

Убагында 

Дайыма  

Администрация 

Көзөмөл кеңеши  

9. Окуучулар тарабынан бөлүндүрүү 

калыбына келтирүү (ата-энесинин 

жардамы менен) 

 

Убагында Администрация 

Завхоз  

Көзөмөл кеңеши 

10. Кышкы  сезонго электр котелун ремонттон 

өткөрүү 

 

Октябрь Завхоз 

 

11. Техникалык коопсуздук эрежелерин 

сактоонун тартиби 

Дайыма  Завхоз,класс 

жетекчилер, 

 кабинет 

башчылары, 

комиссия 

12. Коомдук уюмдар менен байланышуу 

 

Убагында  Администрация 

педжамааты  
 

Мектептеги окуу-тарбия иштерине ички контролдук жүргүзүү жана 

нормативдик документтерди реализациялоо. 
 

№ Көзөмөл обьектиси Күнүгө Жумасына бир 

жолу 

1,2 айда бир 

жолу 

1. Класстардын жана Дежур мугалим Кабинет  



окуучулардын санитардык 

абалы 

башчылары 

Класс  

жетекчилери 

Администрация  

ЗДХЧ  

2. Окуучулардын сабакка 

катышы, кечигип келүүсү. 

 

Дежур мугалим Администрация 

мүчөлөрү 

Ата-энелер 

комитети 

Соцпедагог 

уюштуруучу 

3. Окуучулардын жетиши Окуу комитети 

БӨУ 

Класс жетекчи Администрация 

мүчөлөрү 

4. Окуучулардын окуу китептери 

менен камсыз болушу жана 

алардын сакталышы. 

 

Китепканачы 

Завуч  

Класс жетекчи Администрация 

мүчөлөрү 

Уюштуруучу  

5. Күндөлүктөрдүн абалы, 

пайдаланышы. 

 

Предметтик 

мугалим 

Класс жетекчи Администрация 

мүчөлөрү 

6. Мектептеги кружоктордун 

иши. 

Предметтик 

мугалим 

ТИУ Администрация 

мүчөлөрү 

7. Окуучулардын дептерлеринин 

абалы жана алардын 

текшерилиши. 

 

 

Класс жетекчи 

ОББ Администрация 

мүчөлөрү 

8. Окуучулардын  арасында укук 

бузуулардын, 

кылмыштуулуктун алдын 

алуу. 

 

 

Класс жетекчи 

Соцпедагог  

Администрация 

мүчөлөрү 

Ата-энелер 

комитети 

9. Окуучулардын класстан 

тышкаркы иштеринин 

уюштурулушу. 

 

Класс жетекчи ТИУ 

БӨУ 

Администрация 

мүчөлөрү 

10. Окуучулардын бош 

убактыларынын уюштурулушу 

жана пайдаланылышы. 

 

Класс жетекчи 

Уюштуруучу  

Администрация 

мучолору 

Директор, ата-

энелер 

11. Окуучулардын коомдук 

пайдалуу эмгекке тартылуусу. 

 

Класс жетекчиси 

Эмгек мугалими 

ТИУ 

Соцпедагог  

Администрация  

 
 

 

                                           Мектептеги ички көзөмөл 

 
Айлар Мугалимдин 

жеке 

ишмердиги 

Конспект, 

дептерлердин 

текшерилиши 

 

Документация 

    абалы 

 Өткөрүлө 

турган 

айлыктар 

Сентябрь Жаңы келген 

мугалимдердин 

иши менен 

таанышуу 

Бирдиктуу 

талаптын 

коюлушу 

Журналдар, 

күндөлүк жана эмгек 

китепчелер, 

окуучулардын өздүк 

делолорунун 

толтурулушу 

Окуучуларды 

мектепке тартуу 

Октябрь Окуучулардын 

китептеринин 

Окуу китептери 

менен камсыз 

Класстык 

журналдардын 

Жаш таланттар 



абалы 

 

болушу абалы 

Ноябрь Окуучулардын 

билим сапаты 

(администрация) 

Окуу билим 

деңгээли 

(предметтик 

мугалим) 

 

Тарбиялык 

пландардын абалы 

Манастын жети 

осуятынын 

окулушу 

Декабрь Математика 

мугалимдеринин 

иши 

 

Математика Окуучулардын 

күндөлуктөрүн 

абалы 

Олимпиадага 

даярдык 

Январь Чет тили, 

биология, 

география 

мугалимдеринин 

иши 

 

Мугалимдердин 

конспектилеринин 

жазылышы 

Окуучулардын өздүк 

китеби,алфавиттик 

китеп 

Олимпиадага 

даярдык 

Февраль 1-4-класстарда 

мугалимдердин 

иши 

 

Чет тили Мугалимдердин 

өндүруштүк 

пландары 

Окуганды       

үйрөнүү 

Март Математика 

жана кыргыз 

тили, кыргыз 

адабияты 

мугалиминин 

иши 

 

Дептерлердин 

текшерилиши 

Журналдардын 

толтурулушу 

Жаш таланттар 

менен иштөө 

Апрель Тарых жана дене 

тарбия 

мугалимдеринин 

иши 

 

Орус тил Жалпы 

дептерлердин абалы 

Жашылдандыруу 

Май Бүтүрүүчү 

класстардын 

экзамендерге 

даярдыгы 

 

Конспектилердин 

жазылышы 

Мектеп 

документациясынын 

иш кагаздарынын 

жүргүзүлүшү 

Тазалык 

 

Мектептеги ички көзөмөл 

 
Айлар Окуучулардын билим 

деңгээли 

Класстан тышкаркы 

иштерге көзөмөл 

Тематикалык 

текшерүүлөр 

Сентябрь Окуучулардын предметтерге 

болгон кызыгуусу 

Тарбиялык иштерди 

пландоо 

өндүрүштүк, 

тарбиялык 

пландардын 

түзүлушү 

Октябрь Окуучулардын окуу 

китептери менен камсыз 

болушу, пайдаланышы 

 

Окуучулардын бош 

убактыларын туура 

пайдаланышы 

Окуучулардын 

күндөлүктөрүнүн 

пайдаланылышы  



Ноябрь 1-9-класстарда 

окуучулардын окуу 

китептерин,дептерлерин 

пайдаланышынын жана 

сабакка катышы жөнүндө 

 

Мектептеги 

кружоктордун абалы 

Класстагы 

мамлекеттик 

символикаларды 

үйрөнүүнүн  абалы 

Декабрь 5-8-класстарда 

биология,география 

сабактарынын берилиши 

жана окуучулардын билим 

сапаты 

 

өткөрүлүп жаткан 

тарбиялык иштердин 

абалы 

(эффективдуулугу) 

Класстарда 

Манастын жети 

осуятын үйрөнүү  

Январь Орус тили жана адабияты 

сабактарынын берилиши, 

окуучулардын билим сапаты 

 

Класстарда 

тарбиялык 

сааттардын өтүлүшү 

Мектеп 

документациясынын 

жүргүзүлүшү 

Февраль 1-4-класстарда окуу, кыргыз 

тили сабактарынын 

берилиши, окуучулардын 

билим сапаты 

 

Класс 

жетекчилердин ата-

энелер менен 

байланышы 

Окуучулардын 

сабакка катышы 

Март 1-11-класстарда тарбиялык 

иштердин жъръшънън абалы 

Мүнөзү оор балдар 

менен иш жүргүзүү 

Окуучуларга 

берилген 

тапшырманын 

деңгээли 

Апрель 7-11-класстарда физика, 

химия сабактарынын 

берилиши 

Мектептеги 

кружоктордун иши 

Окуучулардын 

мамлекеттик 

аттестацияга 

даярдыгы 

Май Окуучулардын жазуу 

сабактардагы дептерлеринин 

текшерилиши 

 

Жыл ичиндеги 

өткөрүлгөн 

тарбиялык иштин 

анализи 

Окуу 

программасынын 

аткарылышы 

 

 
 
 
 
 
 
 

Мектептеги ички тарбия иштерине көзөмөл жүргүзүү жана 

норматив документтерди реализациялоо 
 

 

№ 

 

Көзөмөлдөөнүн  обьектиси 

                          Ким көзөмөлдөйт 

 

      күнүгө 

 

   жумасына        айына 

1. Кабинеттердин жана 

окуучулардын сырткы 

көрүнүшү 

 

Класс 

жетекчилер 

дежур класстар 

өзүн өзү 

башкаруу уюму 

организатор 

Организатор  

директор 

соцпедагог 

2. Окуучулардын катышы, Класс Организатор өзүн өзү 



тазалыгы, сабактан кечигиши 

 

жетекчилер 

дежур класстар 

китепканачы 

соцпедагог 

башкаруу уюму 

3. Окуу китептеринин 

сакталышы жана класстык 

мебелдердин абалы 

 

Класс 

жетекчилер 

дежур класстар 

Организатор 

китепканачы 

Администрация 

4. Окуучулардын 

күндөлүктөрүнүн абалы 

Класс 

жетекчилер 

предметтик 

мугалимдер 

Ата-энелер Администрация 

5. Окуучулардын дептерлеринин 

текшерилиши жана 

пайдаланылышынын абалы 

 

 Предметтик 

мугалимдер 

Организатор 

завуч 

Директор ата-

энелер комитети 

6. Окуучулардын сабак 

өздөштүрүүсү 

Класс 

жетекчилер, 

предметтик 

мугалим 

өзүн-өзү 

башкаруу уюму 

Директор ата-

энелер комитети 

7. Мектепте окуучулардын өзүн-

өзү башкаруу иши 

 

Окуучулар 

комитети 

ТИУ Директор ата-

энелер 

8. Окуучулардын коомдук 

пайдалуу эмгекке тартылуусу 

 

Класс 

жетекчилер 

  

9 Стимфонд берилиши МУБ жетекчиси, 

секция башчысы 

МУБ жетекчиси, 

секция башчысы 

Администрация  

10 Кеткен жана келген 

окуучуларга көзөмөл 

Класс жетекчи Уюштуруучу  

соцпедагог 

Администрация  

11 Сапаттуу билим-мамлекеттин 

тиреги 

Предметтик 

мугалим 

Класс жетекчи 

Секция 

жетекчиси 

МУБ 

Администрация  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


