
Негизги жана жалпы орто билим берүү программаларын 

ишке ашыруучу билим берүү уюмдарына коюлган талаптарга ылайык  

Ново-Покровка №1 орто мектебинин өзүн өзү баалоо тууралуу  

МААЛЫМАТЫ. 

 

 Мамлекеттик аккредитациялоого даярдануунун алкагында,  2017-жылдын ноябрь  

айында, Ысык-Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн 2017-жылдын 08-ноябрындагы №49 

“Негизги жана жалпы орто билим берүү программаларын жүзөгө ашыруучу жалпы билим 

берүү уюмдарында аккредитация өткөрүү жөнүндө” буйругу жана Ново-Покровка №1 

орто мектебинин  2017-жылдын  01-ноябрындагы №193 “Негизги жана жалпы орто билим 

берүү программаларын жүзөгө ашыруучу жалпы билим берүү уюмдарында аккредитация 

өткөрүү жөнүндө” буйругунун  негизинде мектептин  өзүн өзү баалоо иши уюштурулду. 

Бул иш чаранын жүрүшүндө төмөнкүлөр текшерилди: 

 мектеп окуучуларынын билим деңгээли жана даярдануу сапатынын мамлекеттик 

билим берүү стандартынын талаптарына дал келиши; 

 окуучулардын, мугалимдердин жана усулдук биримдиктердин 

ишмердүүлүгүнүн деңгээли; 

 окуучулардын, мугалимдердин  ишмердүүлүктөрүнө жараша  шарттардын 

түзүлүшүн аныктоо; 

 мугалимдердин квалификациялык деңгээли. 

 

Мектептин өзүн өзү баалоо иш-кагаздарынын, текшерүү иштеринин 

жыйынтыктарын анализдеп , мугалимдер менен баарлашкандан кийин берилген 

сунуштамаларды эске алуу менен бирге Ново-Покровка №1 орто мектеби өнүгүү 

режиминде иштей алат деген чечим чыгарылды:   

 Мектеп өзүнүн жарым кылымдык ишмердүүлүгүндө педагогикалык, усулдук жана 

педагогикалык тажрыйба топтоду.  

 Мектепте мугалимдердин  кесиптик компетентүүлүгүн  жогорулатуу үчүн бардык 

шарттар түзүлгөн. Мектептеги жогорку ылдамдыктагы интернет жана китепкана 

мугалимдерге программалык, усулдук иштелмелер жана усулдук адабият менен окуу-

тарбиялык процессин камсыздоого мүмкүнчүлүк берет.  

 Мектептин бай материалдык техникалык базасы, заманбап техникалары да 

окуучуларга сапаттуу билим берүүгө жана заманбап деңгээлде сабактарды өтүүгө 

ыңгайлуу шарттарды түзүп бере алышат. 

 Директор менен орун басарларынын жакшы теориялык даярдыктары, иш тажрыйбасы 

бар,  алардын ишмердүүлүгүн  биргеликте жана бирин бири түшүнүп      иш алып 

баруусу аныктайт. Мектеп жамааты  билим берүү системасынын реформалоосунун 

жаңы этап  алдында турган ар  түрдүү маселелерди чече алган бир көз караштагы 

команданы түзөт.  

Жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтын негизинде комиссия,  педагогикалык 

жамааттын туруктуу иши камсыздаган окуучулардын даярдыгы, мектеп 

администрациясынын билим берүү процессин башкаруудагы жаңы формаларды жана 

ыкмаларды издөө жана аны жүзөгө ашуу иштери негизги жана жалпы орто билим берүү 

программаларын ишке ашыруучу билим берүү уюмдарына коюлган талаптарга жооп 

берет деп тапты. 

 
 

 

 


