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1. Киришүү 

       

 Киришүүдө төмөнкү маалыматтар көрсөтүлүшү керек: 

- Аккредитациялануучу  программалардын  тизмеси  

-  Программалык 

 

- Аккредитациялануучу билим берүү программасы (мындан ары – БП) боюнча кыскача маалымат;  

Билим берүү  уюмунун  миссиясы; Учурдун талабына ылайык сапаттуу окутуп, тарбиялоону турмуш менен 

айкалыштыруу этнопедогогика  аркылуу  улуттук  каада-салтты жайылтуу. 

- БУнун жетекчисинин аты-жөнү жана анын байланыш үчүн маалыматы   

- Билим берүү уюмунун жетекчиси: Шамыров Бакытбек телефон  

- 0702 85-00-56 e-mail: shamyrov.bakytbek@ mail.ru 

- Аккредитациялануучу БПнын лицензиялары жөнүндө маалымат  лиценциялардын  көчүрмөсү 

- БУнун буга чейинки аккредитациясы жөнүндө маалымат:   

- Кезектеги аккредитациялоодо сертификаттарды тиркөө, буйруктун көчүрмөлөрүн тиркөө  

- БУнун буга чейинки аккредитациясы жөнүндө маалымат  БУнун дареги : Нарын облусу Кочкор району Шамшы айылы 

С. Молдогазы көчөсү №59 телефон номери: 070285-00-56 e-mail: shamyrov.bakytbek@ mail.ru 

    Алгачкы аккредитациялоо (жаңыдан ишке ашырылуучу   

    программалар үчүн )  

 

- БУнун дареги,телефондору, факсы, e-mail, веб-сайты. 

- Нарын областы Кочкор району Шамшы айылы  С. Молдогазы  №59 
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                                         2.  Минималдуу  талаптардын  аткарылышын  талдоо  жана  тастыктоочу  база  

  

 Өзүн-ѳзү  баалоо  үчүн  критерийлер Өзүн  - ѳзү  баалоонун  натыйжалары Тастыктоочу  база 

1.  БИЛИМ  БЕРҮҮ  ПРОГРАММАСЫНЫН  МАЗМУНУ  ЖАНА  ОКУУ-МЕТОДИКАЛЫК  

КАМСЫЗДАЛЫШЫ  
1.1 Окуу  планынын жана 

программалардын билим берүү  

стандартынын,  базистик окуу 

планынын  талаптарын  жана кызыкдар 

тараптардын керектѳѳлѳрнѳ  ылайык 

келүүсү 

 Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары үчүн базистик 

окуу пландарына ылайык жүргүзүлөт. Окуу пландары базистик окуу 

планына дал келет. 

 2018-2019-окуу жылында 1-4-класстарга 182 саат, 5-9-класстарга 298 саат, 

10-11-класстарга 95 саат. Жалпы мектеп боюнча 575 саат. Мектеп 

компоненти 5-класстын математика сабагына берилди. Мектеп компоненти 

мектеп жамаатынын жана ата-энелердин сунуштары эске алынып, мектеп 

компоненти педсоветтин чечими менен берилет. 

2019-2020-окуу жылында 1-4-класстарга 182 саат, 5-9-класстарга 298 саат, 

10-11-класстарга 94 саат. Жалпы мектеп боюнча 598 саат. 5-класстын 

математика сабагына, 8-класстын адеп сабагына берилди. 

2020-2021-окуу жылында 1-4-класстарга 182 саат, 5-9-класстарга 298 саат, 

10-11-класстарга 94 саат. Жалпы мектеп боюнча 598 саат. 

Мектепте окуу сабактары 8.30 да башталат.Сабактардын жүгүртмөсү 

К.Р.Өкмотүнүн 2016 жылдын 11-апрелиндеги №201 “Коомдук саламаттык 

сактоо жаатындагы актыларды бекитүү жөнүндо “ токтомунун “Жалпы 

билим берүү уюмдарындагы окутуу шарттарына жана аны уюштурууга 

карата санитардык –эпидемиялык талаптары” №6 тиркемесинин 164, 165, 

166, 167, 168, 169 пунктарына ылайык түзүлот. 

  

 Базистик окуу план. 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/okuu-plan-3-

zhyl.pdf 

 
 

1.2 Окуу – методикалык камсыздоонун  

билим берүү стандартынын 

талаптарына жана кызыкдар 

тараптардын керектѳѳлѳрүнѳ ылайык 

келүүсү  

2015-жылдан 2021-окуу жылына чейин мектеп фонду  Билим берүү 

министрлиги жана өкмөт тарабынан окуу методикалык колдонмолор 

менен үзгүлтүксүз камсыздалып турат.  

  Мугалимдер өз чыгармачылыгына, изденүүсүнө жараша 

маалыматты кошумча интернет булактарынан  алышат.                                                                                                                                                                                      

Окуу китептери билим 

берүү стандартынын 

талаптарына дал келет. 

  

https://aibashov.mekte
bim.kg/wp-
content/uploads/sites/
222/2021/05/kitep-
menen-kamsyz-

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/okuu-plan-3-zhyl.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/okuu-plan-3-zhyl.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/okuu-plan-3-zhyl.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/okuu-plan-3-zhyl.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/okuu-plan-3-zhyl.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitep-menen-kamsyz-bolushu-okuuchulardyn.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitep-menen-kamsyz-bolushu-okuuchulardyn.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitep-menen-kamsyz-bolushu-okuuchulardyn.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitep-menen-kamsyz-bolushu-okuuchulardyn.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitep-menen-kamsyz-bolushu-okuuchulardyn.pdf
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bolushu-
okuuchulardyn.pdf 
 

Кириштелген 
китептер 
 
https://aibashov.mekte
bim.kg/wp-
content/uploads/sites/
222/2021/05/kirishtel
gen-kitepter-1.pdf 
 
 

1.3 Жетишүү маалыматтык  ресурстардын 

(окуучулардын контингентине,анын 

ичинде окутуу тилдерине карата окуу-

методикалык адабияттардын  фонду) 

болушу.  

Б.Уда окуу куралдары билим берүү программаларына ылайык  камсыз 

болгон. “Бирге окуйбуз” программасы алкагында 101 аталыштагы 

башталгыч класстар үчүн МЕРСИКО уюму менен биргеликте окуу –

методикалык адабияттар фонду уюштурулган 

2018-2019-окуу жылында –82% 

2019-2020-окуу жылында- 82% 

2020-2021-окуу жылында- 82% 

 Андан сырткары мектептин китеп фондусу демөөрчүлөр  тарабынан 

толукталып турат. 

 Китеп жөнүндө 

мониторингдер, 

отчеттор. 

 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/kitep-menen-

kamsyz-bolushu-

okuuchulardyn.pdf 

 

Китепананын 

Планы 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/kitepkananyn-

plany.pdf 

 

Мектепке келген 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitep-menen-kamsyz-bolushu-okuuchulardyn.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitep-menen-kamsyz-bolushu-okuuchulardyn.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kirishtelgen-kitepter-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kirishtelgen-kitepter-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kirishtelgen-kitepter-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kirishtelgen-kitepter-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kirishtelgen-kitepter-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitep-menen-kamsyz-bolushu-okuuchulardyn.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitep-menen-kamsyz-bolushu-okuuchulardyn.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitep-menen-kamsyz-bolushu-okuuchulardyn.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitep-menen-kamsyz-bolushu-okuuchulardyn.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitep-menen-kamsyz-bolushu-okuuchulardyn.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitep-menen-kamsyz-bolushu-okuuchulardyn.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitepkananyn-plany.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitepkananyn-plany.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitepkananyn-plany.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitepkananyn-plany.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kitepkananyn-plany.pdf
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китептер 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/kirishtelgen-

kitepter-1.pdf 

 

 

1.4 Билим берүү программасынын  жана 

окуу-методикалык камсыздоонун 

мазмунун жакшыртуу максатында 

кызыкдар тараптардын күтүүлѳрүн, 

керектүүлѳрүн жана каанааттануусун 

мезгилдүү баалоонун  жана 

маалыматтык  коопсуздукту 

камсыздоонун  колдонуудагы  

механизминин болушу.  

2018-2022-жылга чейин мектепти өнүктүрүү программасынын 

алкагында мектептин бирдиктүү методикалык темасы кабыл 

алынган.Мектептин методикалык темасынын негизинде билим 

берүүнүн сапатын камсыздоо саясатын ишке ашыруу үчүн 

окуучулардын окуу программаларын өздоштүрүү деӊгээлине 

жараша педагогдор дифференцирленген мамиле кылуунун үстүндө 

иш алып барат. 

А)Жөндөмдүү окуучулар менен жекече иш алып баруунун 

натыйжасында предметтик олимпиадаларда жана Ж.Р.Т.да алдыңкы 

орундарды камсыздоо. 

Б)Мектепте жаңы инновациялык иштерди жүргузүугө шарт түзүү 

менен билим берүүнү модернизациялоонун комплекстүү долбоорун 

ишке ашыруу. 

В)Окуучулардын логикалык ой жүгуртүүлорун өнүктурүү менен 

бирге оздоштурүүсү начар окуучулар үчун дифференцирленген 

мамиле кылуу аркылуу чыгармачыл өнүгүүсүно жол ачуу. 

Г)Билим берүү уюмунда уюшулган окутуучу маалымат берүучү иш 

чараларга,тегерек столдорго,окуучулардын илимий долбоорлоруна 

ата-энелерди тартуу. 

Предметтик олимпиадаларда,альтернативалык олимпиадаларда, 

Ж.Р.Тда  предметтик мугалимдер тарабыныан ар бир сабактын 

отүлүшу  чейректин жыйнтыгы менен бааланып, класстык жана 

жалпы ата-энелер чогулуштарында ата-энелерге маалымат берилип 

турат. Окуу куралдары базистик окуу планына дал келип окуучулар окуу 

куралдары менен камсыз болгон. 

Баалонун 

жыйынтыктары 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/baalonun-

zhyyyntyktary.pdf 

 

 

Мектептин ички 

эрежелери 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/mektep-

erezheleri-1.pdf 

 

 Күчтүү  жактар:  Базистик окуу планынын талаптарына ылайык баардык  

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kirishtelgen-kitepter-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kirishtelgen-kitepter-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kirishtelgen-kitepter-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kirishtelgen-kitepter-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kirishtelgen-kitepter-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/baalonun-zhyyyntyktary.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/baalonun-zhyyyntyktary.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/baalonun-zhyyyntyktary.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/baalonun-zhyyyntyktary.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/baalonun-zhyyyntyktary.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/mektep-erezheleri-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/mektep-erezheleri-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/mektep-erezheleri-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/mektep-erezheleri-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/mektep-erezheleri-1.pdf
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предметтердин мугалимдери квалификациялык талапка жооп берет. 

Окуу программалары аткарылат. 

 Алсыз  жактар: Биринчи класстарынын китептеринин жетишсиздиги. 

Жоболордун убагында иштелип чыкпай калгандыгы. 

Стандарттык билим беруудо колдонулуучу каражаттардын 

жетишсиздиги. 

 

  

 

2. КОМПЕТЕНТТҮҮ  ОКУТУУНУНУ ИШКЕ АШЫРУУ  ЖАНА ОКУУЧУЛАРДЫН 

ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН  БААЛОО 
2.1 Окутуунун пландаштырылган 

максаттарынын  болушу.  

К.Р.жалпы билим берүү уюмдарынын 2020- окуу жылы үчун базистик окуу 

пландарына ылайык жүргүзүлөт.Календарлык пландар дагы базистик окуу 

планынын негизинде жүргүзүлөт. Мектепте төрт усулдук бирикме иштейт. 

Алар: 1)тилдер усулдук бирикмеси.  

2) табигый илимдер,математика,социалдык усулдук бирикмеси. 

3) ден соолук,маданият усулдук бирикмеси.  

4)башталгыч класстар усулдук бирикмеси. 

Усулдук бирикмелердин жетекчилери жылдын башында план түзүп, 

ошонун негизинде жылдын аягына чейин иш алып барышат. Усулдук 

бирикмелер арасында он күндүк декадалар өткөрүлүп турат. Декадада 

окуучуларды кызыктыруу үчүн ар кандай таймаш сабактар, адабий жана 

поэзия кечелери,диспуп,дебаттар өткөрүлүп турат. 

 Мектеп компоненти мектеп жамаатынын жана ата-энелердин сунуштары 

эске алынып, мектеп компоненти педсоветтин чечими менен 

бөлуштүрүлөт. 

Мектепте окуу сабактары 8:30 да башталат.Сабактардын жүгүртмөсү 

К.Р.Өкмотүнүн 2016 жылдын 11-апрелиндеги №201”Коомдук саламаттык 

сактоо жаатындагы актыларды бекитүү жөнүндо “ токтомунун “Жалпы 

билим берүү уюмдарындагы окутуу шарттарына жана аны уюштурууга 

карата санитардык –эпидемиялык талаптары” №6 тиркемесинин 164 ,165, 

166,167,168,169,пунктарына ылайык түзүлот. 

Предметтик компетенттүүлүк – негизги компетенттүүлүккө карата 

мамиле боюнча жекече компетенттүүлүк, билим берүү 

натыйжаларынын топтому түрүндө айрым предметтердин 

материалдары менен аныкталат; 

Окуу пландары, 

сабактар боюнча 

слайддар. 

 

 

Календардык план 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/kalendarlyk-

plan.pdf 

 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/usulduk-

keneshtin-plany-1.pdf 

 

 

 

 

Семинардын слайды. 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kalendarlyk-plan.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kalendarlyk-plan.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kalendarlyk-plan.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kalendarlyk-plan.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kalendarlyk-plan.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/usulduk-keneshtin-plany-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/usulduk-keneshtin-plany-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/usulduk-keneshtin-plany-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/usulduk-keneshtin-plany-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/usulduk-keneshtin-plany-1.pdf
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Негизги компетенттүүлүк – социалдык, мамлекеттик, кесиптик 

тапшырыкка ылайык аныкталган, окуу предметтеринин базасында 

жүзөгө ашырылат жана окуучуну социалдык тажрыйбасына 

негизделген көп функционалдуулукка ээ болгон жана предметтерден 

жогору турган билим берүү боюнча бааланат           

Компетенттүүлүк – белгилүү бир кырдаалда (окуу, жеке жана 

кесиптик) билимдин жана ыктын ар кандай элементтерин өз 

алдынча колдонууга адамды интеграциялайт.  

Мугалимдердин инновациялык билим берүү методдоруна жана 

технологияларына мезгилдүү окутууга шарт түзүүсү. 

Мектепте педагогтордун кесиптик билимдерин жана жөндөмдөрүн 

өнүктүрүү, алардын чыгармачылык потенциалын, педагогикалык 

ишмердүүлүк сапатын жогорулатуу максатында окуу- 

методикалык-илимий иштер жүргүзүлөт. 

  Бул максаттарга жетүү үчүн төмөнкү милдеттерди көздөйт: 

 Инсандык жактан багытто, көйгөйлүү окутуу жана 

техникалык каражаттарды колдонуу аркылуу сабактардын сапатын 

жакшыртуу, анын таасирдүүлүгүн жогорулатуу; 

 Семинарлар, ачык сабактар, чыгармачылык отчеттор, 

методикалык адабияттарды, докладдарды окуу сыяктуу окутуунун 

технологиялары менен педагогикалык чыгармачылыкты 

жогорулатуу жана педагогикалык процессти байытуу; 

 Мектеп шартында окутууну методикалык жактан камсыздоо, 

педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу, 

тажрыйба алмашуу боюнча карым-катышты ишке ашыруу; 

 Педагогикалык ишмердүүлүктө жаңы педагогикалык, 

маалыматтык технологияларды жайылтуу; 

 Талантту балдарды табуу жана аларды колдоо системасын 

түзүү. 

Окуу методикалык илимий-иштеринин максаттарына ылайык 

жыл сайын төмөнкү иш аракеттер аткарылып турат: 

    Жаңы окуу жылына карай мектептин окуу методикалык 

иштерин иштеп чыгып, иш пландары, усулдук бирикмелердин иш 

пландары, календардык-тематикалык пландары талкууга коюлат 

жана бекитилет. 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/kompetenttuulu

k-1.pdf 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kompetenttuuluk-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kompetenttuuluk-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kompetenttuuluk-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kompetenttuuluk-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kompetenttuuluk-1.pdf
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    Усулдук бирикмелер боюнча  кабинеттерди жакшыртуу жана 

баалоо иштери уюштурулат, ар жыл сайын жыйынтык чыгарылып 

турат. 

Мугалимдер менен коюлган максатка карай мектепте 

инструктивдик-медодикалык кеңешмелер, семинарлар, тегерек 

столдор, илимий тажрыйбалык конференциялар уюштурулуп, 

анын натыйжасында өз ара тажрыйба алмашуу жүрүп, мугалимдер 

алган жаңы маалыматтарын, тажрыйбаларын өз ишмердүүлүгүндө 

колдонушат. 

     Декадаларга, ачык сабактарга, мектеп отурумдарына 

катышуулардын натыйжасында мугалимдин сабакка болгон 

даярдык деңгээли аныкталат, баа берилет. 

   Педагогикалык тажрыйбалардын базасын түзүү максатында 

чыгармачыл мугалимдердин  сабактарынын методикалык 

иштелмелерин басмага берүү иштери жүргүзүлөт. Ошондой эле, 

мугалимдердин билимин жаңыртуу максатында жыл сайын атайын 

билимди жогорулатуу курстарына сунуштоо иштери жүргүзүлүп, 

мугалимдер квалификация жогорулатуу курстарынан өтүп келүүдө. 

 Мектепте мугалимдердин усулдук чеберчилигин жогорулатуунун 

үстүндө усулдук кеңеш иш алып барат Аны окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун орун басары жетектейт. 

Усулдук кеңештин максаты: Окуучулардын билим сапатын 

жогорулатуу үчүн педагогикалык кызматкерлерге ар тараптан 

усулдук жардам көрсөтүү, усулдук окутуунун ар кандай ыкмалары 

аркылуу алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу жана сапаттуу билим 

берүүгө жетишүү менен кесипчилик чеберчиликтерин өркүндөтүү. 

Усулдук кеңештин милдеттери: 

 Окуу –тарбия иштерин жакшыртуу жана өркүндөтүү боюнча 

иш чараларды аткаруу: 

 Окуу-тарбия ишинде окутуунун жаңы технологияларынын 

ишке ашышын камсыз кылуу; 

 Мугалимдин кесиптик квалификациясын, чеберчилигин 

жогорулатуусуна өбөлгө түзүү аркылуу өз билимин 

өркүндөтүүсүнүн үстүндө иш жүргүзүүсүнө шарт түзүү; 

 Педагогикалык жамаат менен бирдикте мектептин 
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өнүгүүсүнүн негизги багыттарын аныктоо; 

 Предмет аралык усулдук бирикмелердин ишмердүүлүгүн 

уюштуруу; 

 Педагогикалык алдыңкы иш тажрыйбаларды талдоо жана 

жайылтуу; 

Предметтик олимпиадаларды, декадаларды ар кандай формадагы иш 

чараларды өткөрүү; 

2.2 Окутуу-тарбиялоо процессинде  

инновациялык технологияларды жана 

методдорду колдонуу. 

Окутуу-тарбиялоо процессинде ар кандай инновациялык 

технологияларды колдонуу жана билүү замандын талабы. 

Ошондуктан, биздин мектептин мугалимдери да жаӊы 

технологияларды колдонуу менен сабактарды өтүүдө. Демөөрчүлөр 

тарабынан келген интерактивдүү досканы, проекторду, 

ноутбуктарды пайдалануу менен окуучуларды кызыктыруучу ар 

кандай сабактарды өтүп турушат.Мектепте 15 мугалимдин ноутбугу 

бар.Мугалимдер компьютерде иштөонү ар кандай курстарга баруу 

менен үйрөнүп келип, сабактарда колдонуп келишүүдө. 

Пандемия мезгилинде мугалимдер окуучуларга зуум,классруум, 

вотсап, электрондук күндөлүк аркылуу тапшырмалар берилип, 

кайтарым байланыш жүргүзүлүп турду. Ушул мезгилде мугалимдер 

видео сабактарды жасап жатышты.Башталгыч класстардын 

мугалимдери 40, кыргыз тилчилер 28, орус тилчилер 32, чет 

тилчилер 15, математиктер 23, физик жана химиктер 16, дене 

тарбиячылар 10, тарых жана географтар 12 видео сабактарды 

жасашты. 

Мугалимдердин 

сабактары боюнча 

слайддар. 

 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/zhyl-mug-

2018-1.pdf 

 

https://youtu.be/80XoOr

WCs80 

 

 

 

https://youtu.be/hhchaT1

Ptb0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhyl-mug-2018-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhyl-mug-2018-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhyl-mug-2018-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhyl-mug-2018-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhyl-mug-2018-1.pdf
https://youtu.be/80XoOrWCs80
https://youtu.be/80XoOrWCs80
https://youtu.be/hhchaT1Ptb0
https://youtu.be/hhchaT1Ptb0
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2.3 

 

Окутууну баалоодо жана 

корректировкалоодо кайтарым  

байланыш мехнизминин болушу. 

 

Окутууну баалоодо жана коррективкалоодо кайтарым байланыш 

электрондук күндөлүк аркылуу жүргүзүлөт.Мектепте бардык 

мугалимдер электрондук күндөлүккө кире алышат.Электрондук 

күндөлүктүн логин жана паролу ар бир мугалимге, ар бир 

окуучуга,ар бир ата-энеге таратылып берилген. Окуучуларга 

берилген тапшырмаларды аткарып, күндөлүккө жөнөтөт.Мугалим 

текшерип баасын коет.Коюлган бааны ата-энеси да көрө алат. 

Электрондук 

күндөлүктүн жобосу 

(сүрөтү) 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/1.pdf 

Усулдук кенештин 

токтомдору. 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/usulduk-

keneshtin-toktomdoru-

1.pdf 

 

Электрондук кундолук 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/elektonduk-

kundoluk-1.pdf 

 

 

2.4 Билим берүү стандартынын 

талаптарына ылайык окуудагы 

жетишкендиктерди баалоонун 

обьективдүү жана ачык –айкын 

системасынын болушу.  

Окутуудагы жетишкендиктерди баалоонун обьективдүү жана ачык-

айкын болушу үчүн электрондук күндөлүктөн ата-эне, окуучу да 

бааларын карап турушат.Андан сырткары мектепте ишеним почтасы 

бар. Ишеним почтасы бир айда бир жолу ачылып,суроолого 

тиешелүү адамдар жооп берип турушат. Эгерде окуучулар арасында 

экзамен мезгилинде, же окуу мезгилинде нааразычылык болсо, 

мектепте аппеляциялык коммисияга арыз менен кайрылышат. 

Окуучулардын жетишкендиктери боюнча класстык жана жалпы ата-

энелер жыйналышында маалымат берилип турат. Ал эми класстарда 

жетишпеген окуучулар менен иштөө үчүн ар бир предмет боюнча 

мугалимдер план түзүшүп, план боюнча иш алып барышат. 

Жетишпеген окуучулар 

менен иштөө планы. 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/zhetishpegen-

okuuchular-menen-

ishtoo-plany.pdf 

 

Электрондук кундолук 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/usulduk-keneshtin-toktomdoru-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/usulduk-keneshtin-toktomdoru-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/usulduk-keneshtin-toktomdoru-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/usulduk-keneshtin-toktomdoru-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/usulduk-keneshtin-toktomdoru-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/usulduk-keneshtin-toktomdoru-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/elektonduk-kundoluk-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/elektonduk-kundoluk-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/elektonduk-kundoluk-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/elektonduk-kundoluk-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/elektonduk-kundoluk-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhetishpegen-okuuchular-menen-ishtoo-plany.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhetishpegen-okuuchular-menen-ishtoo-plany.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhetishpegen-okuuchular-menen-ishtoo-plany.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhetishpegen-okuuchular-menen-ishtoo-plany.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhetishpegen-okuuchular-menen-ishtoo-plany.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhetishpegen-okuuchular-menen-ishtoo-plany.pdf
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https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/elektonduk-

kundoluk-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

Окуучуларга баалоонун колдонулуучу 

эрежелери,жол-жоболору жана 

жыйынтыктары, ошондой эле алардын 

кайра кароонун жол-жоболору 

жѳнүндѳ маалымдоо системасынын 

болушу.  

Окуучуларга баалоонун колдонулуучу эрежелери, жол-жоболору жана 

жыйынтыктары боюнча аларды кайра кароонун жол-жоболору жөнүндө өз 

убагында маалымдап туруу. Окуучулардын укугун коргоо. Мектепте 

аппеляциялык комиссия түзүлгөн.Бирок буга чейин бир дагы окуучу 

кайрылган убагы катталган эмес. 

Баалоонун 

критерийлери. 

Функционалдык 

милдеттер. 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/baaloonun-

kriteriyleri-1.pdf 

 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/funktsionaldyk-

mildetter.pdf 

 

Аппеляциялык 

комиссиянын курамы 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/talash-tartysh-

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/elektonduk-kundoluk-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/elektonduk-kundoluk-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/elektonduk-kundoluk-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/elektonduk-kundoluk-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/elektonduk-kundoluk-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/baaloonun-kriteriyleri-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/baaloonun-kriteriyleri-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/baaloonun-kriteriyleri-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/baaloonun-kriteriyleri-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/baaloonun-kriteriyleri-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/funktsionaldyk-mildetter.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/funktsionaldyk-mildetter.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/funktsionaldyk-mildetter.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/funktsionaldyk-mildetter.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/funktsionaldyk-mildetter.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/talash-tartysh-komissiyasy.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/talash-tartysh-komissiyasy.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/talash-tartysh-komissiyasy.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/talash-tartysh-komissiyasy.pdf
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komissiyasy.pdf 

 

 

2.6 Коопсуз, ѳнүктүрүүчү жана 

психологиялык жактан ыӊгайлуу 

билим берүү чѳйрѳсүн камсыздоо, 

билим берүү процессинде  ден  

соолукту  сактоочу ыкмаларды 

колдонуу. 

Мектете билим берүү жана тарбия иштерин жакшыртуу максатында убагы 

менен анкета алынып турат. Билим берүү кызматтарынын 

натыйжалуулугун арттыруу үчүн класстык чогулуш, ата-энелер чогулушу 

жана жалпы мектептин ата-энелер чогулушунда талкуу жүргүзүлүп жана 

бааланат,тиешелүү анализдер берилип турат. Мектепте окуп жаткан 

окуучулардын социалдык абалы анализденет жана ошол боюнча 

соцпедагог тарабынан жигерлүү иштер аткарылууда. Ошонун негизинде 

жыл сайын турмуш шарты оор,ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 

окуучулар үчүн соцпедагог жана айыл өкмөтү тарабынан материалдык 

жана акчалай жардамдар көрсөтүлүп келе жатат. 

 

 

Жоболор  

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/zhobolor.pdf 

 

 

2.7 

Ички жана тышкы баалоонун, 

системалуу мониторинг жүргүзүүнүн 

жыйынтыгы боюнча окуучулардын  

натыйжаларынын динамикасы 

Ар бир чейрек сайын мониторинг жүргүзүүнун болушу  жана 

мугалимдердин окуу процессинде баалоосу(.НЦТ,НОВА,СЕКОМ) 

ж.б.ички тышкы баалоолордун жыйынтыктары боюнча маалымат берүү. 

2019-2020-окуу жылында ЖРТдан 18 окуучу катышып 10окуучу 110дон 

балл топтоп 50% түздү. Алдыңкы окуучу184 балл алды. Медетжан кызы 

Тинатин кыргыз тили предмети боюнча райондук олимпиадага 1-орунду 

Медетжан кызы Тинатин камсыздап, олимпиаданын областык турунда 3-

орунду камсыздады.Мектепте 2020-2021-окуу жылында 514 окуучу окуйт.  

 

НЦТ,ОРТ, НОВА 

предметтик олимпиада, 

Аракет 

олимпиадасынын 

жыйынтыктары. 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/araket-

monitoringi.pdf 

 

Мониторинг 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/tsomonun-

monitoringi.pdf 

 

НЦТ тест 

 

https://aibashov.mektebi

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/talash-tartysh-komissiyasy.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhobolor.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhobolor.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhobolor.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/zhobolor.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/araket-monitoringi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/araket-monitoringi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/araket-monitoringi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/araket-monitoringi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/araket-monitoringi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/tsomonun-monitoringi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/tsomonun-monitoringi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/tsomonun-monitoringi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/tsomonun-monitoringi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/tsomonun-monitoringi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ntst-test.pdf
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m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/ntst-test.pdf 

 

 

2.8 Кызыктар тараптардын 

кайрылууларына жана арыздарына 

таасир этүүнүн иштелип чыккан жана 

ишке киргизилген жол-жоболорунун 

болушу. 

Кызыктар тараптардын кайрылууларына жана арыздарына соцпедагог иш 

алып барат.Мектепте кайрылууларды жана арызданууларды,каалоо- 

тилектерди,билдирүүлөрдү салуу үчүн ишеним почтасы уюштурулган. 
 

Ишеним почтасы 

жөнүнө жобо 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/ishenim-

pochtasynyn-

zhobosu.pdf 

 

 Күчтүү жактар: Билим берүү процессинде окуу чөйрөсү талапка ылайык түзүлгөн. 

Аралыктан окуутуда ар кандай иновациялык технологияларды 

мугалимдердин пайдалана билуусу.  

Электрондук кундолукту пайдаланууда баалоонун ачык айкын 

жургузулушу. 

 

 Алсыз жактар: Олимпидаларда корсоткучтун томондугу.  

Окуучулардын билим сапатын жогорулатууда кээбир мугалимдердин 

жоопкерчиликсиздиги. 

 

 

 Өзүн-ѳзү  баалоо  үчүн  критерийлер Өзүн  - ѳзү  баалоонун  натыйжалары  Тастыктоочу  база 

 

                         3.     КАДРДЫК  САЯСАТТЫН  ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ 

3.1  Педагогикалык персоналдын 

квалификациясынын жана билиминин 

билим берүү программасына шайкеш 

келүүсү  

Педагогикалык персналдык квалификациясын беш жылда бир 

жогорулатып туруш керек.Бардык мугалимдер өз адистиги 

мененсабак беришет.Жыл сайын мугалимдерди комплектилөө жүрүп 

турат. Учурда мугалимдердин жалпы саны-37. Аялдар-25. 

Эркектер-12. Жогорку билимдүү-37. Атайын орто-0. Жаш кадр-1.  

Сыйлыктар боюнча: Отличник-3. МНО грамотасы-2. Округ 

грамотасы-9. Райондук билим берүү бөлүмүнүн грамотасы-16. 

Педагогикалык стажы боюнча: 3 жылга чейин-2/1. 5-10 жылга 

чейин-7/5. 10-15 жылга чейин -6/6. 16-20 жылга чейин-11/8.               

Курстан өтүүнүн 

графиги. 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/bilimin-

zhogorulatuu-grafigi.pdf 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ntst-test.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ntst-test.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ntst-test.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ishenim-pochtasynyn-zhobosu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ishenim-pochtasynyn-zhobosu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ishenim-pochtasynyn-zhobosu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ishenim-pochtasynyn-zhobosu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ishenim-pochtasynyn-zhobosu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ishenim-pochtasynyn-zhobosu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/bilimin-zhogorulatuu-grafigi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/bilimin-zhogorulatuu-grafigi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/bilimin-zhogorulatuu-grafigi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/bilimin-zhogorulatuu-grafigi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/bilimin-zhogorulatuu-grafigi.pdf
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21 жылдан жогору-12/5. 

Жашы боюнча: 45 жаштан жогору-15. 45 жашка чейинки-23.          

60 жаштан жогору-0. 

Кесиптик чеберчилигин жогорулатуу курстарынан өткөн 

мугалимдердин саны: 2017-2018-окуу жылы-16.                              

2018-2019-окуу жылы-8. 2019-2020-окуу жылы-12.                                

2020-2021-окуу жылы-6. 

 

Сертификаттар. 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/sertifikattar.pdf 

 

 

Мугалимдер жонундо 

маалымат. 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/sapattyk-

kuram.pdf 

 

 

3.2  Физика жана психологиялык коопсуз 

чѳйрѳнү , ошондой эле билим берүү 

процессинин катышуучуларынын ѳз 

ара мамилелерин баалоону, анын 

жыйынтыгы боюнча чечимдерди 

кабыл алууну камсыздоочу 

механизмдин жана жол-жоболордун 

болушу 

Б.У. билим берүү чөйрөсүндөгү жакшы гигиеналык шарттарды, таза 

сууну жана абаны, жарыктандырууну жана коопсуздук эрежелердин 

болушу жергиликтүү уюмдардын чечимдеринин негизинде 

жүргүзүлөт. 

Билим берүү процессинин катышуучуларынын өз ара 

мамилелелерине жана натыйжаларына карата баалоо иштери 

жүргүзүлүп турат.Мектепте ата-энелер, окуучулар жана мектеп 

администрациясы менен үч тараптуу келишим түзүлгөн. 

  

3 тараптуу келишим. 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/3-taraptuu-

kelishim-ayyl-okmot-

menen.pdf 

 

3.3  Педагогикалык кадрларды үзгүлтүксүз 

кесиптик ѳнүктүрүү, алардын 

квалификациясын жогорулатуу жана 

мотивациялоо системасынын болушу.  

Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча курстар 

жогорку деңгээлде өтүлүп жаткандыгы  тууралуу курстан өткөн 

мугалимдер тарабынан белгилүү болууда. Азыркы окуу 

программаларына ылайык инновациялык ыкмаларды үйрөнүү 

менен план конспектилерди  заманбап ыкма  менен жазып 

жатышат.Курстарга атайын графиктердин негизинде мектеп 

администрациясы жыл сайын жиберип турат. 

Мугалимдердин өз билимин өркүндөтүүнүн үстүндө иш алып 

 

 

 

Курстан өтүүнүн 

графиги. 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sertifikattar.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sertifikattar.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sertifikattar.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sertifikattar.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sapattyk-kuram.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sapattyk-kuram.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sapattyk-kuram.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sapattyk-kuram.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sapattyk-kuram.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim-ayyl-okmot-menen.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim-ayyl-okmot-menen.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim-ayyl-okmot-menen.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim-ayyl-okmot-menen.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim-ayyl-okmot-menen.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/3-taraptuu-kelishim-ayyl-okmot-menen.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/bilimin-zhogorulatuu-grafigi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/bilimin-zhogorulatuu-grafigi.pdf


                                                                                                                                                    17 

 
 

баруунун көрсөткүчтөрү: 

Мугалимдердин өз билимин жогорулатуу боюнча кандайдыр бир 

теманын үстүндө иштөөсү 

Мугалимдерди курстан өткөрүүнү уюштуруу жана курстан өткөн 

мугалимдердин ачык сабактарды,тренгдерди өтүүсү 

Район ичиндеги мектептер менен тажрыйба алмашуу күндөрдү 

уюштуруу 

Жолдоштук сабактарга кирүү 

Ачык сабактарды уюштуруу. 

Предметтик декадаларды уюштуруу 

Педагогикалык тажрыйбаларды жалпылоо 

Чыгармачыл мугалимдердин иш тажрыйбасын жайылтуу. 

Курстан билимин жогорулатып келген мугалимдер,калган 

мугалимдерге семинарларды өтүп беришет. 

 

content/uploads/sites/222

/2021/05/bilimin-

zhogorulatuu-grafigi.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Стимфонд 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/stimfond-1.pdf 

 

 

Стим фонддун 

токтомдору. 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/stimfondun-

toktomu.pdf 

 

Стим фондунун 

жобосу. 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/stimfondun-

zhobosu-1.pdf 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/bilimin-zhogorulatuu-grafigi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/bilimin-zhogorulatuu-grafigi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/bilimin-zhogorulatuu-grafigi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfond-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfond-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfond-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfond-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfondun-toktomu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfondun-toktomu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfondun-toktomu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfondun-toktomu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfondun-toktomu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfondun-zhobosu-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfondun-zhobosu-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfondun-zhobosu-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfondun-zhobosu-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/stimfondun-zhobosu-1.pdf
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Эмгек паспорту 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/emgek-

pasportu.pdf 

 

 

 

Күчтүү жактар: Мугалимдер өз убагында курстан өтүп турушу,семинарларга 

катышуусу.Бирикме жетекчилеринин иштеринин натыйжалуулугу. 

Педагогикалык кадрлардын өз кесиби менен иштөөсү. 

Стимфондун туура болунушу. 

 

Алсыз жактар : Айрым мугалимдердин жаӊы технологиялар менен иштей 

албагандыгы.Инновациялык техникалардын жетишсиздиги. 

 

4. МАТЕРИАЛДЫК – 

ТЕХНИКАЛЫК  БАЗА  

  

4.1 Билим берүү процессинин 

катышуучуларына , анын ичинде ден 

соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 

адамдарга жеткиликтүү болгон окуу 

имараттарынын жана материалдык 

ресурстардын (жабдылган окуу 

класстары, 

лабораториялар,компьютердик 

класстар,спорт зал) болушу 

Мектептин жалпы ички аянты-1164,36м
2
. Кабинеттер жана залдар 

талапка ылайык жабдылган. Компьютердик бир класс кабинет бар. 

Талапка жооп бере турган спорт зал бар. Бизде лабораториялык 

кабинеттер жок. Ден соолугу чектелген окуучулар үчүн мектептин 

кире беришинде пандус орнотулган. 

Инвентардык иш 

кагаздар. 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/inventarlar.pdf 

 

 

Кабинеттин иш планы 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/kabinet-

plany.pdf 

 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/emgek-pasportu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/emgek-pasportu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/emgek-pasportu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/emgek-pasportu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/emgek-pasportu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/inventarlar.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/inventarlar.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/inventarlar.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/inventarlar.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kabinet-plany.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kabinet-plany.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kabinet-plany.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kabinet-plany.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/kabinet-plany.pdf
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Мектептин 

тех.паспорту 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/teh.-pas-1.pdf 

 

MaxLink АКТ 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/maxlink-akt-

1.pdf 

 

Суроттор 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/sport-zaldyn-

surotu.pdf 

 

 

 

 

4.2 Билим берүү чѳйрѳсүнүн 

коопсуздугунун талаптарын сактоо 

(экологиялык, санитардык-

эпидемиологиялык жана гигиеналык 

эрежелер жана ченемдер,ѳрткѳ каршы 

коопсуздук, эмгекти коргоо жана 

коопсуздук техникасынын эрежелери) 

Мектепте коопсуздук талаптарын сактоо үчүн бардык шарттар 

түзүлгѳн. Мектепте санитардык-эпидемиологиялык эрежелерди 

сактоо максатында нускамалар иштелип чыккан. Өрт коопсуздугу 

боюнча атайын щиттер бар.Ар бир класста өрт коопсуздугу боюнча 

эрежелер илинген жана окуучуларга өрт коопсуздугу боюнча 

маалыматтар берилип турат.   

Өрт коопсуздугунун иш 

планы,техникалык 

коопсуздугунун иш 

планы. 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/ort-

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/teh.-pas-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/teh.-pas-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/teh.-pas-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/teh.-pas-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/maxlink-akt-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/maxlink-akt-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/maxlink-akt-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/maxlink-akt-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/maxlink-akt-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sport-zaldyn-surotu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sport-zaldyn-surotu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sport-zaldyn-surotu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sport-zaldyn-surotu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/sport-zaldyn-surotu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ort-koopsuzdugu-boyuncha-buyruk.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ort-koopsuzdugu-boyuncha-buyruk.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ort-koopsuzdugu-boyuncha-buyruk.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ort-koopsuzdugu-boyuncha-buyruk.pdf
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koopsuzdugu-boyuncha-

buyruk.pdf 

 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/tehnikalyk-

koopsuzduk-erezhesi.pdf 

 

Кабинеттин 

техникалык коопсуздук 

эрежеси 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/tehnikalyk-

koopsuzduk-erezhesi-

1.pdf 

 

 

 

4.3 Материалдык-техникалык базаны 

жана маалыматтык ресурстарды 

жакшыртуу боюнча ишти 

топтоо,баалоо, талдоо жана пландоо 

механизминин болушу. 

Б.Уда материалдык-техникалык базасын анализдөө максатында 

Б.Уда инвентаризация жүргүзүлүп турат. Ар бир класс-кабинет, 

лаборатория башчысы өзүнө бекитилген инвентарларга 

жооперчилик менен мамиле кылуусу милдеттендирилген. 

Мындан сырткары, мугалимдер менен түзүлгөн келишимде ар 

бир мугалим эмгек шарттарын камсыз кылуу үчүн берилген 

мүлктүн бүтүндүгүнө жооп берет.    

Мектептин материалдык-техникалык базасын жылдан жылга 

жакшыртуу максатында пландар түзүлгөн.Жергиликтүү башкаруу 

органдарына жана райондук билим берүү бөлүмүнө каттар жолдонуп 

турат. 

Материалды-

техникалык базаны 

чыӊдоо үчүн мектепте 

көмөкчү чарба 

уюшулган. 

 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/komokchu-

charbanyn-otchetu.pdf 

https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ort-koopsuzdugu-boyuncha-buyruk.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/ort-koopsuzdugu-boyuncha-buyruk.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/tehnikalyk-koopsuzduk-erezhesi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/tehnikalyk-koopsuzduk-erezhesi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/tehnikalyk-koopsuzduk-erezhesi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/tehnikalyk-koopsuzduk-erezhesi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/tehnikalyk-koopsuzduk-erezhesi.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/tehnikalyk-koopsuzduk-erezhesi-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/tehnikalyk-koopsuzduk-erezhesi-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/tehnikalyk-koopsuzduk-erezhesi-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/tehnikalyk-koopsuzduk-erezhesi-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/tehnikalyk-koopsuzduk-erezhesi-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/tehnikalyk-koopsuzduk-erezhesi-1.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/komokchu-charbanyn-otchetu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/komokchu-charbanyn-otchetu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/komokchu-charbanyn-otchetu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/komokchu-charbanyn-otchetu.pdf
https://aibashov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/222/2021/05/komokchu-charbanyn-otchetu.pdf
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Мектептин 

тех.паспорту 

 

https://aibashov.mektebi

m.kg/wp-

content/uploads/sites/222

/2021/05/teh.-pas-1.pdf 

 

Күчтүү жактар:  Имараттын жана окуу кабинеттеринин абалдары талапка жооп берет. 

Комокчу чарбанын уюшулушу менен мектептин материалдык базасы 

чындалууда. 

 

Алсыз жактар:  
 

Инновациялык технологиялардын жетишсиздиги. Демөөрчүлөрдүн 

аз болушу .Лабораториялык кабинеттердин жоктугу. 

 

 

3. Корутунду  

    Жүргүзүлгѳн ѳзүн-ѳзү балоонун негизинде комиссия ыйгарым укуктуу органда программалык аккредитациядан ѳтүү үчүн 

документтерди жиберүүнү сунуштайт.  

 

 

              Комиссиянын төрагасы: ___________________Бакыт Шамыров мектеп директору: 

              Комиссиянын мүчөлөрү:___________________Нурзат Керимова окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары 

                                                        ___________________Гүлшайым Тазабекова профсоюз уюмунун төрайымы  

                                                       ___________________Аида Кайкеева тилдер бирикмесинин жетекчиси  

                                                       ___________________Нургазы Туюкбаев ата-энелер комитетинин төрагасы 
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