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Мектеп ишинин максаты: Окуучулардын жеке езгечелуктерун ачууга шарт тузген, алардын езун езу аньжтоочу
мумкучулуктерун  камсыздаган  жана  ден  соолугун  бекемдеген  жагымдуу  билим
чейресун тузуу.

Мектептин  темасы:  ”Мамлекеттик  билим  беруу  стандарттарын  ишке  ашыруу  шартында  окутуу  жана
тарбиялоо  процессин  оптималдаштыруунун  негизинде  педагогикалык  кадрлардын  чыгармачыльж
потенциалын естуруу”.

2020-2021 окуу экылына карата коюлган негизги маселелер.

1. Мамлекеттик  билим  беруу  стандартгарына  жана  социалдьж  тартиптерге  ылайык  билим  сапатынын  жеткиликтуулугун
камсыздаган билим чейресун тузуу.

2. Экинчи муундун мамлекеттик билим беруу стандартарына ийгиликтуу етууге багытгалган керектуу шартгарды тузуу.

З.  Мугалимдердин  кесипкейлук  компетентуулугунун  децгээлин  жана  усулдук  даярдыгын,  мониторинг  системасын  жана
ийгиликтуу билим беруунун диагностикасын жакшыртуу.

4. Окуучулардын  дене  тарбиялык  жана  Соцпедагогиялык  ден  соолугун  бекемдее  жана  сактоо,  сергек  жашоого  умтулуусун
калыптандыруу.

5. Бирдиктуу мейкиндик куруу аркылуу уй-буле менен мектептин байланыш шартгарын жакшыртуу.



2020 — 2021 окуу экылы

Класста ОК ч ла дын саны

1 - 4 422

5 -9 633

95
ба дыгы

[ 2-бет.

1. Жалпы башталгыч. негизги жалпы, жалпы орто (толук) билим беруунун заманбап талаптарына ылайык билим сапатын жана жетишууну 
камсыздоого багытгалган мектеп ишмердуулугун уюштуруу.

2020-2021 окуу жылындагы жалпы окутуу боюнча иш планы.
Иш ча ала Меенот Жооп ла

Тизмелик курамга ылайык класстардагы окуучулардын тизмесин аныктоо 31 августка чейин администрация

2 1-11 класста ды комплектее 31 авг стка чейин админис ация
З Жумушка орношкон бутуруучулер женунде маалымат чогултуу 26 августка чейин 9-11  класстардын  класс

жетекчиле и

4 Класста боюнча тизмелик амды текше 5 сентяб га чейин Класс жетекчиле

5 Мектептин китеп фондун сактоо жана окуучуларды китептер менен 
камсыздоо децгээли боюнча китепканачы менен баа лаш

10 сентябрга чейин администрация

8 Мектепте ЫСЫК тамак уюштуруу Жыл ичинде ОТИ  директордун  орун
баса ы

9 Сабактардын жугуртмесун тузуу 2 сентябрга чейин ОТИ  директордун  орун
баса ы

10 Ийримдерди комплектее 15 сентябрга чейин ТИ директордун орун басары

11 Кеп балалуу, аз камсыз болгон жана камкордукка алынган ок
ла дын маалымат базасын аныктоо.

сентябрь ТИ директордун орун басары

12 Мектеп белмелерунун санитардьж абалын кеземелдее, коопсуздук э
ежеле ин сактоо

Ар бир чейректе бир 
жол

Администрация

13 Сергек жашоону пропагандалоо боюнча иш уюштуруу )Кыл ичинде ТИ директордун орун басары



14 Окуучулардын сабакка катышуусун эсебин жургузуу Кун сайын Класс  жетекчилер
админист ация

15 Шыктуу окуучулар менен иш альт баруу (олимпиадалар, сынактар, 
мелдеште

Жыл ичинде ОТИ  директордун  орун
баса ы

16 Бардык окуу предметтери боюнча программалардын аткарылышын 
кезомелдео

Ар бир чейректе бир 
жол

ОТИ  директордун  орун
баса ы

17 Кесип тандоо (бутуруучулердун кесиптик каалоолорун изилдоо, окуу
жайлар  менен  байланыш  тузуу,  окуучулар  ана  ата-энелер  учун
маалымат тактасын 

Жыл ичинде ТИ директордун орун басары

Класс жетекчиле

З-бет.

18 Жетишпеену алдын алуу боюнча иш жургузуу Жыл ичинде ОТИ  дир  о.  6.
Класс жтекчиле

19 Жыйынтыктоочу мамлекетгик аттестацияга окуучуларды даярдоо иште
ин ш

План боюнча ОТИ  директордун  орун
баса ы

20 Окуучулардын жетишуусу боюнча ата-энелерге ез убагында маалымат 
жетки

Жыл ичинде Класс жетечилер

21 Предметгер боюнча канаатгандырбаган баа алган окуучулар менен жеку 
иш з

)Кыл ичинде Предметгик мугалимдер

25
Коопсуздук техникасы боюнча журнал уюштуруу, окуучуларга 
насааттама з

Жыл ичинде Класс жетекчилер

26 Жалпы окутуу боюнча иштин талдоосу )Кыл ичинде ОТИ  директордун  орун
баса ы

Мамлекеггик окуу стандарттарын реализациялоо боюнча иш планы

Максаттар:
1. Нормативдик иш кагаздарына ылайык мамлекеттик окуу стандарттарын реализациялоо
2. 2020-2021 окуу жылынын ичинде мамлекетгик окуу стандартгарын реализациялоо боюнча усулдук жана маалыматгык толуктоо.
З. «Экинчи муундун мамлекеттик окуу стандартгарын етуу шартгарында окуу процессин уюштуруу боюнча заманбап ьжмалары» усулдук тема

боюнча иш чараларды аткаруу.

ш

1.1 Мамлекттик  окуу  стандартгарын реализациялоо,  мумкунчулугу
чектелген  окуучулар  менен  иштее,  башталгыч,  негизги  жана
жалпы  билим  беруу  боюнча  ишмердуулукту  мерчемдее  -
толукталган  максаттарды  эске  алуу  менен  2020-2021  окуу
жылындагы мектептин иш планына езгеруулерду киргизуу 

сентябрь ОТИ дир.о.б. 2020 -2021 окуу жылындагы
мектептин иш планы

1.2. Билим беруу уюмдарындагы мамлектгик окуу Билим беруу ОТИ дир.о.б., Семинар, кенешмелерге
стандарттарынын суроолору боюнча ар кандай децгээлдеги белумунун Мугалимдер катышкан мугалимдердин
семинарларга, кенешмелерге катышуу графиине ылаЙык маалыматы



1.3.  Мамлектгик  окуу  стандартгарын  реализациялоонун  журушу  Ноябрь  ОТИ  дир.о.б.  Кецешмелердин  чечимдери  боюнча  кенешмелерди  еткеруу:
Январь
-5-7 класстарда окуу стандарттарын аткаруу жыйынтыктары женунде
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1.4.  Мектептеги  окуу  стандарттарын  аткаруу  боюнча  Октябрь  ОТИ  дир.о.б.  МОНИТОРИНГДИН  жыйынтыгынын  мониторинги:  Январь
жыйынтыгынын  анализи,  -  5-7  класстардагы  окуучулардын  билимдерди  кабыл  алуусу  Май  окуу  стандартгарын  боюнча  кируу  диагностикасы;

аткаруудагы  билим  сапатын  -  универсалдуу  окуу  аракетгерди  (УОА)  калыптандыруу;  жогорулатуу  боюнча  жацы  -  5-класстагы  окутуунун
жыйынтыгы боюнча билимдерди окуу жылына карата  кабыл алуу жыйынтыгынын диагностикасы. сунуштарды иштеп чыгуу

1.5. Кошумча билим берууну уюштуруу: Август ОТИ дир.о.б. Сабактардын жугуртмесун - сабактан тышкаркы ишмердуулук боюнча сабактардын
бекитуу  жугуртмесун макулдашуу. 

1.6. 2020-2021 окуу жылына карата мамлекеттик окуу Май-июнь оти дир.о.б. 2020-2021 окуу жылына стандарттарын реализациялоо 
боюнча план-графикти иштеп карата мамлекетгик окуу чыгуу. стандартгарын реализациялоо боюнча планграфигинин Проекгиси

2. Нормативдик-укуктук камсыздоо

2.1. Райондук жана республикалык денгээлдеги нормативдик-Иш кагаздардын ОТИ дир.о.б. Педкенештер, кенешмелер,  укуктук 
документтердеги езгеруулерду ез убагында аныктоо алынышына отурумдардын маалымат  жана маалымдоо  жарашабарактары.

2.2. Райондук жана республикалык децгээлдеги нормативдик- Май-июнь ОТИ дир.о.б.
Мектептин Уставына укуктук документгердеги езгеруулерду эске алуу менен ылайык номативдик-укуктук мектептин 

нормативдик -укуктук иш кагаздарына ондеелорду иш кагаздарын бекитгируу киргизуУ• регламентин аткаруу.

З. Экономикалык-каражатгык камсыздоо

3.1. 5-7 класстардын окуучуларынын китеп менен камсыздалышын 3 сентябрга чейин ОТИ дир.о.б., Маалымат текшеруУ
Мугалимдер

3.2. Окуу планынын бардык предметтери боюнча мектептин )Кыл ичинде Администрация Мектептин  окуу-усулдук  
китепканасын басма каражатгары менен камсыздоо. базасы.

3.4. 2020-2021 окуу жылына даярдык: ОТ дир.о.б., Мектептин окуу-усулдук -мамлектгик окуу стандарттарынын талаптарына ылайык чарба башчы,
базасын  жана  материалдыкмектептин  материалдык-техникалык  базасын  Март  мугалимдер  техникалык  базасын   информатизациялоо

маалыматгык толуктоосу. 4. Кадрдык камсыздоо



4.1. 2020-2021 окуу жылына карата кадрларды толуктоо жана Август Директор Штатгык жугуртме штаттьж жугуртмену бекиттируу.



5-бет.

4.2. Курстгук даярдоолорго маалымдоолорду тузуу. Январь оти дир.о.б. Заявка
4.4. Мамлекеттик окуу стандартгарынын реализациялоо боюнча 

2020-2021 окуу жылына карата педагогикальж кызматкерлердин
тарифтеесун еткеруу.

Май Директор Тарификация

5.1. 5-7 класстардын мамлекетгик окуу стандарттарынын суроолору УБ планы боюнча УБ башчылары, Талкулоого коюлган
боюнча мугалимдердин ез ара байланышы, тажрыйба алмашуу. ОТИ дир.о.б. кейгейлердун талдоосу, УБ 

протоколдору.
5.2. Мамлектгик окуу стандартгарынын суроолору боюнча мектеп 

сайтында маалымат жургузуу.
Квартал сайын Сайтка жооптуу Сайтгагы жаныланган 

маалымат.

5.3. 5-7 класстарда ата-энелер чогулушун еткеруу Ар бир чейректе Класс 
жетекчилер

Ата-энелер чогулушун 
протоколдору 

5.4. 5-7 класстардыната-энелери учун жеке консультацияларды 
 еткеру№ 

Муктаждыкка 
жараша

мугалимдер Баарлашуу дептерлери

5.6. Ата-энелерге, мугалимдерге жана окуучуларга мектеп сайтын Макулдашууларга, Сайттын Катышуу журналы
жана электрондук билим ресурстарын колдонууга шарт тузуу муктаждьжтарга

жараша

администратору

6. Усулдук камсыздоо
6.1. Окуу жылынын башындагы 5-7 класстардын окуучуларынын сентябрь ОТИ дир.о.б. диагностикалардын

окуудагы  жетишкендиктеринин  стартгык  диагностикасы.  5-7
класстардын  окуучуларынын  даярдыктарын  изилдее  боюнча
диагностикалык инструменттерди тандоо.

Предметгик
мугалимдер

маалымат банкы

6.2. Сабактан тышкаркы ишмердуулуктун усулдук камсыздоосу: Октябрь ТИ дир.о.б. Талкулоого коюлган кей
- 5-7 класстардагы класстыан тышкаркы ишмердуулугунун Э Мектеп ичиндеги Ийрим жана

анализи. кеземел графим класс
- 5-7 класстардын сабактарына катышуу боюнча жетекчилери.

5. Маалыматгык камсыздоо
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6-бет.

Педагогикалык кецеште дин тематикасы Жоопт ла Меоно
1 Педкецеш — отчет

«2018-2019 окуу жылынын жыйынтыгынын талдоосу жана диагностикасы». 
Тарифтее. 2019-2020 окуу жылына карата иш планы, окуу планын бекитти

ОТИ боюнча дир.о.б., директор Август

Жетишпоену алдын алуу боюнча иш планы.

Иш ча ала Моене Жоопт ла
1. Начар окуган окуучуларды аныктоо жана алардын сабактарга

жетишпеес себепте ин изилдее.
Сентябрь Предметгик мугалимдер

2. Окуучунун  мумкунчулуктерун  жана  жендемдуулуктерун  эске
алуу менен уй тапшырмаларын дифференциялоо.

Дайыма Предметгик мугалимдер

3. Начар окутан окуучулар менен каникулдарга кошумча 
сабактарды еткеруу.

Жазгы жана кузгу 
эс алууларда

ОТИ дир.о.б.
Предметтик мугалимдер

4. «Начар  окуган  окуучулардын  окуу-тарбиялоо  процессиндеги
абалы» темасында директордун алдында кенешме эткеруу.

Ар бир чейректе ОТИ дир.о.б.

5. Жетишпеену алдын алуу жана кийинки окуу жылына калтыруу 
боюнча УБнын о мда ын отко

Ноябрь Предметтик мугалимдер

6. Начар окутан окуучулардын жетишуусунун анализин жана алар
менен иштее боюнча педагогикалык кецештерде талкулоо жана
жыйынты чыга

Август, ноябрь, 
декабрь, март, 
май

ОТИ дир.о.б.

7. Окуучулардын сабактарга жетишпеесу женунде ата-энелерге ез 
багында маалымдоо.

Дайыма Класс жетекчилер

8. Тематикальж комплекстуу  текшеруулердун  журушунде
жетишпеену алдын алуу боюнча  мугалимдердин  ишин
анализдее максатында сабакта га катыш

Жыл ичинде Администрация
ОМ, ТИ дир.о.б.

2. ПеДагогикалык уюштуррр иш чаралар.



7-бет.
Педагогикалык кецештер

Эткен окуу жылындагы окуучулардын ден соолугун чындоо ишинин 
жыйынтыгы.

Мугалимдер 
Класс жетекчиле

2020-2021 ок жылындагы мектеп ишинин н та тиби. и екто
Мектептин но мативдик- к к к базасы и екто

2 Педсовет — практикум
«О эч качан кеч эмес! Ай ыкча, бизге чондо

ТИ боюнча дир.о.б. Ноябрь

1 -жа ым жылдыктын анализи ОТИ боюнча ди .о.б.
4,5-8, 10 класстардын окуучулары етуучу кечуруу аттестациясынын пе
дметге ин беки

ОТИ боюнча дир.о.б.

1-11 класста дын 1жа ым жылдьжтагы жети С жыйынтыкта ы. ОТИ боюнча ди .о.б.
МартЗ Педкецеш

«Билим сапатын экого ла жолдо »
ОТИ боюнча дир.о.б. УБ жетекчилери

4 Педкенеш
9, 1 1 класстардын окуучуларын бутуруу сынактарына киргизуу женунде.

1-8,10 класста ды ке жен де.

Директор Май

Жыл ичиндеги с лд к иштин ЖЫЙЫНТЫГЫ УБ башчыла ы
2019-20200 жылын аяктоота иби же де. и кто

Сынакта дын мес н беки и кто
1-8, 10 класста дын ок ч ла ыын о жылынын аякташы жен де и кто

Директор алдындагы педагогикалык уюштуруу иш чаралар.
и екто алдындагы кецешмеле дин тематикасы Жоопт ла Меоно

1. Санита дык-гигиенальж жим жана эмгек коопс зд г н н техникасы. и КТО Сентябрь
Бел м башчыла дын жана админис ация м челе н кызматгьж милдетге ин бел кто

Окуу жылын талапарга ылайык баштоо ( окуу бэлмелерунун, аш блогунун абалы, кадрлар менен
камсыздоо .

Директор.

ок -та биялоо п оцессинин ок - с лд к камсыздоос и кто
2. 1 5 класста дын адаптациясы и кто

Коопсуздук эрежелер боюнча еткерулген насаатгамаларды аныктаган мугалимдердин жана класс
жеепкчиле дин иш о да ЫНДаГЬ1 иш кагаз . а ы.

Директор. Октябрь

Мектептеги санитардьж-гигиеналык режимдин эрежелерин жана ченемдерин сактоо,
Медициналык ка оон н жыйынтьжта ы.

Мугалимдер

О га та боюнча монито инг. Ок ч ладын контингентинин сактаклышы, б ч ле д ОТИ ТИ об.
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социализациялоо. соцпедагог
Иш кагаздарды тыкыр жургузуу боюнча талаптар. Журналдарда, кунделуктерде жана депте
ле де би дейо ог ияльж имди тыкы сактоо.

ОТИ боюнча дир.о.б.

Ок жана Ий им иште инин алкагында спо дене чындоо ишин ме чемдее жен нде. ОТИ ТИ боюнчади .0.6.
Билим бе ишме д л е кызматке ле дин жана о ла дын коопс зд г н камсыздоо. Админис ация
Окуучулардын мектептен тышкарыкы ишмердуулугун уюштуруу ( мектеп ийримдери жана спо

секцияла
ТИ боюнча дир.о.б.

З. «Тобокел тайпасындагы» окуучулар менен иштеенун эффективдуу формалары жана ыкмалары ОМ, ТИ боюнча дир.о.б. 
Соцпедагог

Ноябрь

Эмгек ко гоо боюнча иш кагазда дын абалы. Админис ация
Мектеп олимпиадасын етке талдоос . ОТИ боюнча ди .о.б.

Мектеп сайтынын иши ОТИ боюнчади .о.б.
Ж налда дын де е д абалы. ОТИ боюнча ди .о.б.
Окуучулардын  эс  алуу  учурундагы  убаюгысын  уюштуруу  (ийрим  иши,  сабак  калтыруулардын
иштелмеле и илы балда менен иштое .

ТИ боюнча дир.о.б.

Класс жетекчилердин жана социалдык-Соцпедагогиялык кызматгын «Тобокел тайпасындагы» ок
ч ла менен атка ылган иши же нде.

Класс жетекчилер 
соцпеадгог

Сабактан тышкаркы убакытга окуучуларга ТК насааттамаларды уюштуру жана еткеруу тартиби.
Сабактан тышкарыкы убакытга коопсуздук эрежелерин жана эмгек коргоо боюнча журналдарды 

анализи.

Эмгек коргоо боюнча 
жооптуу кызматкер

4. ене та ия сабакта ында спо залдагы коопс зд техникасынын э желе ин алка ене та бия м алимде и Декабрь

9 1 класста дагы сабак е н н сапаты. ОТИ боюнча ди .о.б.
Жаныжылдьж майрамдарды еткерууде жана кышкы эс алуу учурунда коопсуздукту сактоо ча
ала ы жен дэ.

ОМ, ТИ дир.о.б., Класс
жетекчиле

Окуу предметтери бонча программаларды аткаруу жана 2-чейректеги окуучулардын сабакка 
жетишпеген себепте ин аньжтоо же де.

ОТИ боюнча дир 0.6.

Окуу белмелерундо санитардык-гигиеналык, жылуулук, жарык жана ертке каршы режимдерди жана
э ежеле ди сактоо. Кабинете деги шамалдоо экими.

Эмгек коргоо боюнча 
жооп кызматке

Орт коопуздугу жана балдардын жаракат алуусун алдын алуу боюнчааткарылган иш чаралардын
анализи.

Эмгек коргоо боюнча 
жооп кызматке

Мугалимдер жана окуучулар менен мектеп ичиндеги, класстардагы ноеметгу уюштуруунун абалын 
кеземел оо жыйынтыгы жен нде

ТИ боюнча дир об.

1-жа ым жылдыктын жыйынтыгы боюнча мектеп иш кагазда ынын абалы. ОТИ боюнча ди 0.6.



9-бет.
Та биялык иште дин планын атка боюнча класс жетекчиле дин иши. ТИ боюнча ди 0.6.

5. 1-1 класста дын сабакка катыш с н н анализи. Класс жетекчиле Янва ь
Ийрим иштери жана факультативдер боюнча сабактарга катышуу жана программаларды аткаруу. Ийрим  жана  секция

жетекчиле и
Коопуздук техникасы боюнча насаатгамалар жана аларды ез убагыда еткеруу. Эмгек коргоо боюнча жооп

кызматке
1-4 класстарда мамлекетгик окуу стандартгарын реализациялоо. 3-4 класстарды иш-чараларды етке

езгече
ОТИ боюнча дир 0.6.

енета иялык иште дин абалы. Спо к секцияла дын ишинин анализи. ТИ боюнча ди 0.6.
Сабакта тышкаркы иштин анализи: окуучулардын ийримдерде, спортук секцияларда катышуусу, 
катгоодо жана социалдык коопсуз абалда турган окуучуларды сабактан тышкаркы иш чараларга

ТИ боюнча дир.о.б. 
соцпедагог

Ок ч ла га ЫСЫК тамак юш ишинин анализи ОТИ боюнча ди 0.6.
Мектептин педагогикалык кызматкерлеринин аттестациясы жана курсттук даярдьжтардын же 

де.
УБ жетекчилери

6. Аске дик пат иотт к та биялоо боюнча планды атка Класс жетекчиле Февраль.

Заманбап сабактардагы мамлекетгик окуу стандартгарынын талаптарын аткаруу(сабактарга катыш
н н жыйынтыкта ы

ОТИ боюнча дир 0.6.

Класстык саатта дын етке сапаты жен нде. ТИ боюнча ди 0.6.
Жыйынтьжтоочу мамлекеттик аттестациясын еткеруу боюнча нормативдик-укуктук базаны окуп ОТИ боюнча дир 0.6.

Мектеп олимпиадасын еткеруу жана райондук, областык предметгер боюнча олимпидаларга 
катышн жыйынтыкта ы жана анализи.

ОТИ боюнча дир об.

Окуу жана класстан тышкаркы сабактардын режиминдеги дене тарбиялык, ден соолукту чындооч
иш ча ала дынэ ективд

ТИ боюнча дир 0.6.

7. Б ч класста дагы сынакта га дая доо иште и. ОТИ боюнча ди 0.6. Март
2020-2021 о жылына ка ата алдын ала та и тее и екто

5-7 класстарындагы мамлекеттик окуу стандартгарын реализациялоо боюнча предметтик м
алимде дин ишме д н н анализи.

ОТИ боюнча дир.о.б.

Башталгыч класстан о онк звеного де сабакта дын ыкталышы. ОТИ боюнча ди .о.б.
Мектеп кызмате ле инин медициналык ка оодон и кто

ЖМАга дая доо жана етке боюнча атка ылган иш ча ала же нде. ОТИ боюнча ди .о.б.
ок кабинетге инин абалы ча ба башчы

8. 1  класстардагы  орус  тили,  кыргыз  тили  жана  математика  боюнча  пробалык  сынактардын ОТИ боюнча дир.о.б. Апрель
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жыйытыкта ы.

цмјшл Ш, М, И, Ш,
«Тобокел тайпасындагы» о ч ла менен иштеен н абалы. ОТИ боюнча ди .о.б.
Жаны ок жылына ка та кабинете ди дая доо боюнча иште ди ме чемдее. Ча а башчы
Мамлекеттик ок станда па ынын диагностикасынын жыйынтыгы. ОТИ боюнча ди .о.б.
Сынактарга катышуу учурунда жана окуу ишмердуулугундегу окуучулардын ден соолугун сактоо
кеземе жен ндо 9 1 1 класста й тапшы масын алоо же нде.

оти боюнча дир.о.б., ВР

Жайкы убактагы окуучулардын убактысын уюштуруу жана эффективдуу дене чындоо,активдуу н
юш боюнча ишти ме чемдее,

Директор

Мектепти жаны окуу жыльта карата даярдоо: ендеп тузее иштери, материалдвк-техникалык 
камсыздоо.

Директор, чарба башчы

о звеногд класта дата иялыкп ЦеССИН ажа кейгейле ТИ боюнча ди .о.б.

Мектептеги неемо н абалы. ТИ боюнча ди .о.б.

9. Китепканачынын ишинин анализи. Китепканачы м галимде Май
Ус лд к кызматгын иши ОТИ боюнча ди .о.б.
Мектептин мате иалдык техникалык базасынын абалы. и кто
Ондоп зео иште инин планы, и кто

Ий им жетекчиле инин ок жыл ичиндеги атка ган ишинин отчетго Ий им жетекчиле и
Ок чла дын езд к делоло н толт жон де. Катчы

Мектеп аянтынын санитардык-гигиеналык абалы, ерт коопсуздук чараларын сактоо. Мектеп
территориясын  тазалоо,  мектеп  аянттарында  иштерди  аткаруудагы  техникальж  коопсуздук.
Ишембиликте ди отке

Эмгек коргоо боюнча 
кызматкер

9 жана 1 1 класста ында «Акы кы коц о» салтанатын отко жен нде. ТИ боюнча ди .о.б.
Мугалимдер менен окуучулардын портфолиосун уюштуруу, жетишуунун анализи, отчетгорду

тузуу, жыл исиндеги мектеп ишинин жыйынтьжтарын даярдоо женунде, Мугалимдер арасында
анкета эткеруу (идеялар, кез караштар, жаны окуу жылынакарата ишти мерчемдее боюнча с н та

Директор.

Ок п ог аммала ын атка ылышы жен нде. Баала ды кою объективд ала дын саны. ОТИ боюнча ди .о.б.
10. 9 1 класста ындагы жыйынтыктооч аттестациянын анализи. ОТИ боюнча ди .о,б. Июнь

Откон ай боюнча пландардын жана чечимдердин аткарылышы.
2021-2022 ок жылынын админис ация та абынан пе пективд ме чемдеес

Директор.
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ЖМАнын жыйынтыкта ы. и кто

Окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары алдындагы кецешмелердин мерчемдэесу.
Кецешмеле дин тематикасы Жоопт ла Меоне

5-7 класста ында математика о с тили кы гыз тили боюнча ки монито инги. ОТИ боюнчад .о.б. Сентябрь.
Ок п га гимала жана календа дьж-тематикалык пландоо. ОТИ боюнча ди .о.б.
Класстык, а льтативдик жана Ий им ишинин налда ын г з ОТИ боюнча ди .о.б.
Фак льтативде менен Ий имде ди комплектее М галимде

УБла дын жана мектеп с лд к кенешинин ишин ме чемдее. УБ жетекчиле и
М галимде дин к к дая дыгы. ОТИ боюнча ди .о.б.

Ок п таан ишме д л г не мотивациялангано ч ла менен иш ж 5-
11

Учителя Октябрь.

Класстык налда ды текше ОТИ боюнча ди .о.б.
П едметге боюнча о та биялык ишинин анализи. УБ жетекчиле и

Ок техникасы 2-4 кл. ОТИ боюнча ди .о.б. башт.кл
Ачык сабакта дын а игинтал лоо жана бекитти ОТИ боюнча ди

ч ло д ЖМАга дая доо планы. ОТИ боюнча ди .о.б.
П дметге боюнча с езде ОТИ боюнча ди .о.б. Ноябрь

1-класста дын адаптациялык багы. Баланын мектепке жалпы дая дыгынын анализи. ОТИ боюнча ди ,о.б. башт.кл
Класстьж налда ОТИ боюнча ди .о.б.
Шьжтуу окуучулардын ар кандай децгээлдеги олимпиадаларга катышуусу. Класс жетекчилер

П едметгикм алимде
чей ектин жыйынтыгын анализи. ОТИ боюнча ди .о.б.
чей екке ка ата п ог аммала дын атка ылышы. ОТИ боюнча ди „0.6.

Бирден «З», «4» алган окуучулар жана начар окутан окуучулар менен ишти уюштуруу, Класс  жетекчилер,  предметгик
м галимде

9, 1 класстардын окуучлары менен ата-энелерин ЖМАнын нормативдик-укуктук док
ентге и менен таанышты иши.

ОТИ боюнча дир,о.б.

Мектеп олимпиадасын отко
9 1 1 класста дын сабакта га катыш с Класс жетекчиде Декабрь
Мамлекетгик окуу стандартгарын реализациялоо боюнча темаларды, ез алдынча окуу иште УБ жетекчилери

ла дын сабакта га катыш с кеземелдее жыйынтыкта ы ОТИ боюнча ди .о.б.
П едметгик ж манын жыйынтыгы. П едметгик м галимде
1 -жа ым жылдьжтын алдын ала ЖЫЙЫНТЫКТа ы. ОТИ боюнча ди ,о.б.
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Выполнение п г амм за 1-жа ым жылдыкгагып о аммала дын атка ЫЛЫШЫ. ОТИ боюнча ди .о.б. Янва ь

Ок ч ла дын депте ле инин абалынын анализи. ОТИ боюнча ди ,о.б.
Ржа ым жылдыктын жыйынтыгы боюнча класстьж иш кагазда ынын абалынын анализи. Класс жетекчиле

Фак льтативде боюнча п г аммала дын атка ылышы. ОТИ боюнча ди .о.б.
П дметтикж манын жыйынтыгы. П дметгик м галимде
9, класстарда орус тили, кырыз тили жана математикадан машыгуу иштеринин жыйынтыгы. ОТИ боюнча дир.о.б.

6. Уй тапшы мала дын ченемде ин кезомелдоо. Класс жетекчиле Февраль.
Окууга аз мотивациланган, билимдеринде боштуктары бар окуучулар менен мугалимдин иши.
2-4 6 7 ,

Предметгик мугалимдер

Ж налда менен иштен н текше жыйынтыкта ы 4 5 9 1 1 ОТИ боюнча ди „0.6.
Кунделуктерду текшерууун жыйынтьжтары (бардык белумдерунун туура, таза тол ббала дын
дал келиши 5-8 класста

ОТИ боюнча дир.о.б.

Аттестацияланч м галимде дин чебе чилик отчетто П едметгик м галимде

Сабакта да МКК колдон анализи. УБ жетекчиде и
Итоги проверки внеурочной деятельности в Т-3 класстарда класстан тышкаркы ИШМ
д л текше жыЙынтыкта ы.

ОТИ боюнча дир,о.б.(башт.кл)

9, 1 класстардын бутуруучулерунун негизги сабактар боюнча сынактарынын жыйынтьжта
ынын божомол

Предметгик мугалимдер

7. Ж налда ды тол н н анализи. ОТИ боюнча ди .о.б. Март
Сабакта да МКК э ективд колдон П едметтикм алимде

lll чей ектин алдын ала жыйынтыкта ы ОТИ боюнча ди .о.б.
Текшеруу иштери учун дептердлрдин абалын текшеруу анализи (текшеруу сапаты, катала
дын класси икациясы баалоо н объективд л

ОТИ боюнча дир.о.б.

П дметтикж манын жыйнтыгы. УБ жетекчиле и
8. Б ле д ЖМАга дая доо. П дметгик м галимде Апрель.

П дметгик Ий имде дин ишинин жыйынтыгы. Ий им жетекчиле и
П актикалык жана лабо ато ияльж текше иште инин г а игин атка П дметгик м галимде

1-4 класста ында жетишкендикте дин ме чемделген жыйынтьжта ын баалоо. ОТИ боюнча ди .о.б. башт.кл
Окуучуларды ЖМАга жана кечуруу сынактарына даярдоо. Мектеп кагаздарынын ЖМАга дая
дыгы.

Пердметгик мугалимдер 
Класс жетекчиле

9. Коч сынакта ынын жыйынтыкта ы З 8 10 П едметгик м галимде Май.
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П два ительные итоги П жа ым ЖЫЛДЫКТЫН алдын ала жыйынтыкта ы ОГИ боюнча ди .о.б.
2020 — 2021 ок жылындагы п ог аммала дын атка ылышы. ОГИ боюнча ди „0.6.
Класстьж налда дын а хивге етке боюнча дая дыгын ДеНГЭэли. ОТИ боюнча ди .о.б.

2020-2021 о жылынын планынын п оектиси. и екто
10. О ч ла дын озд к делоло н , сынактык иш кагазда дын, ж налда дын абалы. Класс жетекчиле Июнь.

Мектеп ишин анализдое, до ментацияла ды текше ОТИ боюнча ди .о.б.
Озд к делоло д толт П дметтик м алимде

З. Мектептин усулДук иши

2020-2021 жылдарына карата мектептин бирдикт усу.лдук темасы

«Билим сапатын жакшыртуу, мамлекеттик окуу стандарттарын реализациялоо шартында педагогикалык технологиялардын шарпарын жана 
мазмунун жацыртуу».

2020-2021 жылдарына карата усулдук иштин максатгары, маселелери.

Максаттар:  Мугалимдердин  потенциалын  тынымсыз  естуруу,  кесипкейлук  чеберчилигинжогорулатуу  аркылуу,  ээкинчи  муунду  мамлекттик  окуу
стандарттарынын ийгиликтуу реализациялоо шарттарында, конкуренттуу дуйнего даярдалган инсандарды тарбиялоо.

Маселелер:
• Башталгыч билим берууде мамлектгик окуу стандартгарын реализациялоо учун шартгарды тузуу жана негизги жалпы билим берууде мамлектгик окуу

стандарттарын этаптуу киргизуу.
• Мектептин негизги билим беруу программаларын (уюштуруу-башкаруучулук, усулдук, педагогикальтк) жаныртуу учун шартгарды

ТУЗУУ.

• Жаны педагогикалыу технологияларды колдонууда мугалимдердин усулдук децгээлин жакшыртуу.

• 03  алдынча  билим  алуу  темалары  боюнча  предметгик  муглаимдердин  ишин  системалаштыруу,  чеберчилик  менен  иштеген  мугалимдердин
тажрыйбасын аныктоо, жалпылоо жана жайылтуу.

• Жаны келген жана жаш адистерди усулдук колдоо керсетуу.

• Жогорку интеллектуалдык жендемдеру бар окуучулар менен иш альт баруу.
МАКСАТТАРДЫН БЕШ КАДАМЫ



14-бет.
БИРИНЧИ КАДАМ:

2020-2021 окуу экылына карата усулдук тема.

«Сабактын сапатына коюлуучу заманбап талаптар — бул билим беруунун мазмунун жаныртуучу корсеткучтер»

Максаты:

заманбап  сабакты  етуу  методикасында  жана  анын  жалпы  дидактикалык  анализинине  мугалимдердин  теоретикалык  жана  тайрыйбалык  билимдерин
жогорулатуу.

Маселелер:

• Заманбап сабактардын талаптары боюнча теорияны окуп уйренуу жолу аркылуу окутуунун системасынын модернизациялоону улантуу;

• Окуу-тарбиялоо процессинде жанв билим технологияларын активдуу жана эффективдуу колдонуу, проект методдорун жана изилдее ишмердуулугун
кенири таратуу;

• Мектептеги  материалдык-техникалык  базаны,  муглаимдин  ордун,  интерактивдик  тактаны  эсепке  алуу  менен  бирге  сабактарда  маалыматгык
технологияларды колдонууну жайылтуу;

• Начар окутан окуучулар менен ишти жакшыртуу;
• Мамлектгик окуу стандарттарын релизациялоо боюнча ишти улантуу.

ЭКИНЧИ КАДАМ:

2020-2021 окуу экылына карата усулдук тема.

« Мугалимдердин кесипкейлук децгээлин жана педагогикалык чеберчилигин узгултуксуз жакшыртуу, окуу процессин уюштурууда заманбап 
ыкмаларды колдонуу аркылуу окуу процессинин эффективдуулугун экогорулатуу»

Максаты:
Мектептин престижин жорулатуу, мугалимдердин кесипкейлук компетентуулугун жана квалификациясын жакшыртуу, аларга колдоо корсетуу жана стимул
беруу.
Маселелер:



15-бет.
• Мамлектгик окуу стандартгарынын укутук-нормативдик базасынын талаптарын ишке ашыруу максатында педагогикалык кызматкерлердин билим

денгээлин жогорулатуу учун оптималдуу шарттарды тузуу;

• Билим  беруунун  заманбап  тенденцияларын  эске  алуу  алуу  менен  мугалимдерди  маалыматгык-техникалык  жана  окуу-сулдук  камсыздоосун
жакшыртуу;

• Мектеп жетекчилеринин башкаруу компетентуулугун жакшыртуу;

• Жаны билимдерди ездештуруу жана кесипуейлук чеберчиликти естуруу боюнча мугалимдердин мотивациясын жогорулатуу;   Окуу процессинин
жогорку  децгээлин  камсыздоого  багытгалган,  педагогикалык  ишмердуулуктун  бардык субъектерине  ачык  керсметкен  окуу-маданий  процессинин
енуктуруу;

• 03  алдынча  билим  алуу  темалары  бюонча  мугалимдердин  кесипкейлук  есушун  камсыздоо,  алардын  инсандык,  интеллектуалдык,  чеберчилик
потенциалын ачуу; ар бир окуучунун мумкунчулуктерун жана жендемдуулугун аынктоо боюнча ыкмаларды колдонууга багыт беруу;

 Окуу процессинин катышуучуларынын ар тараптан енуугусуне багытгалган окуу жана сабактан тышкарыкы ишмердуулуктегу бирдиктуу системаны
тузуу;

• Начар окутан окуучуларга Соцпедагогиялык-педагогикалык колдоо керсотуу;

• Окуучулардын кызгууларын жана жендемдорун эрте ачуу максатында шартгарды тузуу,  аларды Маалыматлык технологияларды, илимий изилдее
ишмердуулук жургузууге жана проектик, изилоее эксперименталдык билимдерди колдонууга уйретуу.

УЧУНЧУ КАДАМ:

2021-2022 окуу жылына карата усулдук тема.

«Окуучуларды окутууда, тарбиялоодо системалык-ишмердуулук ыкмасын колдонуу аркылуу билим процессинини сапатын жогорулатуу»

Максаты:
Окуутуда  системалык-ишмердуулук  ыкманы  колдонуу  аркылуу  окуу  процессинин  сапатын  жогорулатуу,  мугалимдердин  кесипкейлук  чеберчилигин
жакшыртуу.
Маселелер:

• Ишмердуу окутуунун технологиясындагы тажрыйбанын маньвын белгилее аркылуу мугалимдин педагогиалык системасын жацылоо;
• Ишмердуу окутуунун технологиясынын каражаттары аркылуу универсалдуу окуу иш аракетгер системасын калыптандыруу;
• Башталгыч жана негизги жалпы билим берууде мамлекеттик окуу стандартгарын реализациялоодо усулдук коштоону камсыздоо;
• Жаны муундун стандартгарынын негизинде окуу программасын реализациялоо.



16-бет.
ТОРТУНЧУ КАДАМ:

2020-2021 окуу жылына карата усулдук тема.

«Мамлекеггик окуу стандартгарын алкагында заманбап педагогикалык жана маалыматтык технологияларды колдонуу . аркылуу окуучулардын 
инсандык, социалдык жана кесипкойлук ийгилигин камсьвдоочу билим чойресун тузуу».

Максаты:
«Мугалимдин кесипкейлук чеберчилигинин денгээлин, сабак отуу методикасын, эрудициясын, жаны технологияларды колдонуусун узгултуксуз жакшыртуу,
окуу-тарбия процессинин сапатын жогорулатуу».

Маселелер:
• Окуутудагы жана тарбиялоодогу системалык ишмердуулукту реализациялоо;
• Мугалимдердин кесипкейлук чеберчилигинин узгултуксуз жашыртуу;
• Окуучулардын инсандын суроолоруна жана талаптарына ылайык окуу процессин адапциялоо, таланттуу балдарды аныктап колдоо учун шарттарын

тузуу;
• Окуу-таррбия процессине жацы билим технологияларын, тарбиялоонун жана окуутунун заманбап педагогикалык технологияларын

киргизуу;
• Окуучулардын профильдик даярдыгын жакшыртуу;

• Окуу процессинин катышуучуларынын физикалык жана Соцпедагогиялык ден соолугун сактоо, окуу жана сабактан тышкаркы ишмердуулукте ден

соолук коргоочу технологияларды колдонуу;

• Сабактын тарбиялык потенциалын жогорулатуу аркылуу руханий, адептик, патриотгук жана жарандык тарбия беруу.
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17-бет.

БЕШИНЧИ КАДАМ:

2020-2021 окуу жылына карата усулдук тема.

«Уй-буле жана мектеп: заманбап шарттарындагы эффективдуу кызматташуунун жолдору. Усулдук тема боюнча мектеп ИШИНИН 
экыйынтыктуулугу».

Максаты:
«Мугалимдин  кесипкойлук  чеберчилигинин  денгээлин,  сабак  отуу  методикасын,  эрудициясын,  жаны  технологияларды  колдонуусун  узгултуксуз
жакшыртуу, окуу-тарбия процессинин сапатын жогорулатуу».

Маселелер:
• Окуучулардын инсандык сапатын калыптандырууда мектеп жана уй-буленун, коомудн ортосундагы кызматгашуу шарттарын тузуу;   Ата-

энелердин педагогикалык маданиятын калыптандырууга, балдарды тарбиялоодогу жоопкерчилигин бекемдееге багытгалган системаны тузуу;

• Бирдиктуу  социалдык  проектерди  реализациялоо  аркылуу  ата-энелердин  баалуулук  мамилешуу  системасын,  балдардын  коомдук
ишмердуугуне позитивдуу мамиле кылуусун, мектепке колдоо керсетуусун калыптандыруу;

• Уй-булелук  тарбиялоонун  Соцпедагогиялык-педагогикалыкколдоосун  маалыматгык  камсыздоосу,  уй-було  менен  иштее  боюнча  алдынкы
тажрыйбаны жайылтуу;

• Класс жетекчилер ата-энелер менен ишиндеги илимий-усулдук камсыздоону калыптандырган, усулдук иштелмелердин базасын
ТУЗУУ;

• «Мугалим-окуучу-ата-эне»  системасында  балдарды  тарбиялоодогу  келип  чыккан  конфликтуу  жагдайларды  чечууге  багытгалган  жакшы
баарлашуу атмосферасын тузуу;

• Ата-энелер менен окуучуларды дене тарбия, спорт мене машыгууга жана туризме активдуу катышууга тартуу, ата-энелердин уйбуледе сергек
жашоо  моделин  тузууге,  балдардын  дене  тарбиялык,  психикалык,  руханий  ден  сололугуна  кенулдерун  буруу;   Уй-буле  шарттарында
окуучулардын активдуулугун естуруу.
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18-бет.

Усулдук бирикмелер менен иштее
Максаты: УБнын ишин жанам алимде дин кесипкей чебе чилигин жак-шы

Меене Атка Болжолд жыйынтьж
1. МетодикалыкКенешме«2020-2021 окуу жылындагы усулдук иштин

маселелери  жана  аларды  усулдук  бирикмелердин  планында
чагылды

Август ОТИ боюнча дир.о.б. Усулдук  иштин
маселелерин системдуу

2. Мугалимдердин усулдук ишинин маалымат базасын жана алардын
кесипкейлук сапатгарын калыптандыруу. (ез алдынча билим алуу
темала ы

Сентябрь УБ жетекчилери Маалымат банкы

3. Календардык-тематикалык пландарды, предметгер боюнча п
о аммала ды ка ап чы

Сентябрь ОТИ боюнча дир.о.б.,
УБ жетекчиле и

Аныктама

4. Ачь\к сабактардын, предмет боюнча класстан тышкаркы иш ча
ала дын жана ез алдынча билим планда ын з

Сентябрь УБ жетекчилери График

5. УБнын мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча иш
юш

Жыл ичинде УБ жетекчиси отчет

6. П дметгикж маны етке планын ма лда УБ жетекчиси План
7. УБо мда ын етке План боюнча УБ жетекчиси П отокол

Мектептин УБсы
П едметте боюнча УБнын м галимде и УБ жетекчиле и

1 «Контакт»
Орус тили жана адабияты, кыргыз тили жана 
кы гыз адабияты, англис тили

Исмаилова С. А.
Койборуева Г. Т.
Сокеева Ж.К.

«Мугалимдердин  жана  окуучулардын  коммыникативдик
компетенттуулугун калыптандыруу — бул билим сапатынын экого ла
н ка ажаты»

2 «МИФ» тарых, адам жана коом, табигый
илимдер математика изика циклда ы

Есина И.Н. 
Алибекова ЭА.

« Мамлекггик окуу стандартгарына етуу шарттарында табигый жана
так илимдер предметгери боюнча билим сапатын жогорулатуу жана
заманбап о технологияла ын ки гиз »

З «стиль»
Технология, дене тарбия, музыка, ТТКН

Урманбетова кс. «Мугалимдердин  педагогика.лык  чеберчилигин  жана  кесипкейлук
децгээлтн  жакшыртуу,  окуу  ишмердулугун  уютурууда  заманбап

Иштин 



19-бет.
ьжмаларды колдонуу аркылуу окуу процессинин эффективдуулугун
экого ла

4 «БАШАТ»
Башталгыч класстар

Ермоленко Н.Н. «Жаны  окуу  сатндарттарын  реализациялоо  шарттарында
окуучулардын баштапкы компетентуулугунун калыптануусун
камсыздаган жацы ок чей ес

Мето икалык ке еште 

Мекгептин Усулдук Кецешинин отурумдарынын тематикасы ОткоруУ 
бактысы

Жооптуулар

аны ок жылына ка ата ишинин планын МУК к амын ка оо жана беки Сентябрь ОТИ  жана  ТИ
боюнча  дир.о.б.
УБ
жетекчилери.

асы менен тааны
2020-2021 жылда ына ка ата с лд теманы беки

к боюнча Ий имде ди беки
Ус лд к жана п едметгикж мала ды ме чемдее

Ноябрь ОТИ  жана  ТИ
боюнча  дир.о.б.
УБ
жетекчилери.

Метепте ичиндеги предмет:гик олимпиаданы еткеруу женундегу отчет,

Башталгыч класстарда «Биринчи кадамдар» аттуу проектик изилдее конференциясын даярдоо жана 

ын ализациялоо бюонча баштапкы этаптын жыйынтыгы.
угалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча иштин абалы, 1 -жарым жылдыктагы с Январь ОТИ  жана  ТИ

оюнча дир.о.б.
«Келечекке кадам» п оектик-изилдее иште и боюнча кон нцияга дая да жана етке
1-жарым  жылдыктын  жыйынтыгы  боюнча  окуучуларын  билим  сапатынын  мониторинги,
канаатанды аган жыйынтьжта ды экою иште ин ме чемдое.
Шыктуу балдар менен иштее. Класстан тышкаркы иштери жыйынтыктуулугу. Пердметтик ж

«Эн мыкты класс» сынагын дая доо жана отке
ТЫШКЫ системасы. Сынакта га дая доо Март ТИ  жана  ТИ

оюнча дир.о.б. УБ
етекчилери

ла дын билимде индеги кемчиликте ди экою
боюнча м галимде дин отчетго

2 жа ым жылдык жана ок жылынын жыйынтыгы боюнча с лд к ишти баалоо. Май УБ жетекчилери.
Ус .лд к кенештин ишинин жыйынтьжта ын ЧЬIГа



к дая дык аттестациянынжыйынтыгын чыга
ыйба алмаш н н жыйынтыкта ын чыга

Кийинки ок жылынын с лд к ишинин планын ТиК лоо.
2020-2021 ок жылына ка ата с лд к кенештин планын ка 00.



21-бет.

Иштин мазм
н

Меонет Ответственный

1 кад дык к ам менен комплектеон камсыздоо. )Кыл ичинде и екто
2 А кандай денгээлдеги илимий-п актикалык кон е енцияла же де маалымдоо. Жыл ичинде ОТИ боюнча ди .о.б.
З Иш планда ЫНЫН алоо боюнча УБ жетекчиле и менентал лоо. А би чей кте ОТИ боюнча ди .о.б.
4 П едметгик ж мала ды етке планын талк лоо. Сентяб ь
5 Мугалимдердин системалык иши менен таанышуу, кыйынчыльжтарды аныктоо, кон

е жа дам ке се максатында ала менен баа ла ла ды етке
)Кыл ичинде Директор,

ОТИ боюнча ди .о.б.
6 Иш планга жараша мугалимдердин жана класс жетекчилердин УБнин отурумдарын отко Ар бир чейректе УБ жетекчилери

7 Мектептин с лд к кенешинин о мда ын етке План боюнча УК жетекчиси
Предметтик декадаларды откоруу

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март Жооптулар

2 -жума УБ жетекчиси,
П едметгик м имде

2 -жума УБ жетекчиси,
П едметтик имде

2 
жума

УБ жетекчиси,
Предметгик мугалимдер

1 -жума

2-жума

1 -жума УБ жетекчиси,
Предметтик мугалимдер

4 -жума УБ жетекчиси,
Предметтик мугалимдер

2 -жума УБ жетекчиси,
П дметтик м имде

2 -жума УБ жетекчиси,
П дметгик м имде

КаДрлар менен шитве

8 Окутуунун дикдактикалык принциптерин жакшыртуу максатында мугалимдердин бири би
инин сабакта ына катыш н кошт жана катыш

)Кыл ичинде ОТИ боюнча дир.о.б.
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9 Жаны келген м галимде менен баа лаш Жыл ичинде и екто

10 Пдеагогикалык кенешке даярдануу боюбнча консультацияларды еткеруу. Муктаждьжка
жа аша

ОТИ боюнча дир.о.б.

11 Предметгик мугалимдердин ишинин жыйынтыгын чыгаруу ( административдик кеземэл 
иште инин жыйынтыкта ы жана жеке отчетго бонча

)Кыл ИЧИНДе УБ жетекчиси

12 Сынактарга даярданууда предметгик мугалимдердин консультация еткеруулерунун сапатын
кеземелдее.

25.04 УБ жетекчиси

13 Окуучулардын  жыйынтыктоо  аттестациясынын  жыйынтыктарынын  анализи  (жацы  окуу
жылында мугалимдердин ишмердууулугун жакшыртуу максатында алардын кесипкойлук
дая да с ндагы кемчиликте ди аныктоо

26.06 чейин УБ жетекчиси

14 Мугалимдердин эс алуусуна жана иштерине шарттарды тузуу, педагогикалык
кызматекерлердин эмгекке, эс алууга, дарыланууга болгон укуктарын коргоо
мыйзамчыга ч жана но мативдик актыла ын сактоо.

)Кыл ичинде Администрация

2020-2021 окуу жылындагы педагогикалык кадрлардын аттестациясын даярдоо жана еткеруу планы.

Иш ча ала Меонот Жоопт ла
Максаты: алимде дин квали икациясын экого ла боюнча педагогикалык аттестацияны ийгилик етке ша а ды з

ая доо этабы .

1 Педагогдо н аттестациясы боюнча маалымат базасын калыптанды сентяб ь ОТИ боюнча ди .о.б.

2 Мугалимдердин квалификациясынын денгээлин жана ишинин эффективдуулугун баалоого
ке е мате иалда ды аныктоо. м алимдин кесипкей к ес ка асы

Сентябрь АК (аттестациялык 
комиссия

З Мугалимдин кесиптик ишмердуулугун баалоого керек болгон анкеталардын жана с
ооло д текстин дая доо.

Сентябрь

4 М галимде дин аттестациясын отке планын з Сентяб ь АК

5 Мугалимдердин аттестациясын еткеруу процедуралары жана формалары боюнча но
мативдик до ментге менен тааныш

Сентябрь ОТИ боюнча дир.о.б.

6 Мугалимдердин аттестациясын жана еткеруу процедуралары жана формалары боюнча а
ыз бе конс льтацияла ын отке

Сентябрь ОТИ боюнча дир.о.б.

7 Аттестациялык комиссия мучелерун окутуу жана аларга насааттама ету Сентябрь АК

У юш этабы

1 М галимде ден а ызда ды ал Сентяб ь АК

2 М галимде дин аттестациядан е а иги. М алимде дин тизмесин з
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З Кесиптик  ишмердуулуктун  жыйынтыктары  боюнча  мугалимдердин  портфолиосун  тузуу
боюнча аттестациядан е жатканм алимде ге с лд жа дам ке се

Жыл ичинде ОТИ боюнча дир.о.б.

4 «Педагогикальж кад ла дын аттестациясы» стендин з Сентяб ь

5 Арыз  берип  аттестациядан  етуп  жаткан  мугалимдердин  аттестациялык  программасын
иштеп чь

10 кун ичинде

6 Педагогикалык кад ла дын тизмесине жа аша экспе т-гик комиссияны з Октяб ь

Экспе тизаны отко

1 Аттестациядане п жаткан м галимде дин тизмеси АК

2 Аттестациядан этуп жаткан муглаимдердин кесиптик компетенциясынын экспертизасын
еткеруу жана педагогикалык ишмердуулугунун жыйынтыгын чыгаруу:

— документациялардын анализи (окуу программаларынын етулушу, окуучулар менен жеке 
иш альт баруу планы, ийримдердин пландары);

—  статискалык  маалыматтын  анализи  (сынактардын  жыйынтыктары,  медалистгер,
интеллектуалдык марафондун женуучулору, окуучулардын проектик ишмердуулугу
жана башкалар);

— окуучулардын даярдык сапатын баалоо ( райондук кеземолдук иштердин жыйынтыгы, 
аймактык мониторинг, административдик кеземел, билимдерди текшеруу кеземелу 
боюнча);

— сабактарга катышуу жана аларды баалоо;
— ачк ишчараларга катышуу;
— ок ч ла ата-энеле жана коллегала дын а асындас амжылоо етке

10 кун ичинде

З Экспе ИЗаНЬIН жыйынтыкта ын жалпылоо. 10 к н ичинде АК

4 Эспертгик корутундууну даярдоо жана аны бекитгируу учун эспертгик комиссиясынын о
н етке

10 кун ИЧИНде

5 Аттестациянын алдын ала жыйынтыктары менен аттестациядан ежен мугалимдерди 
таанышты

10 кун ичинде

Жыл ичиндеги педагогикалык кызматке ле дин аттестациясынын экыйынтыгынын анализи июнь

1 Жыл ичиндеги АК ишинин жыйынтыгынын чыгаруу. 
Педкенеште чагылды

Май

Окур процессин лсакшырщрга багытталган пеДлсамааттын ишмерДуулугу.
Ишме д л кт н негизги багьпта ы Меенет Жоопт ла

Башталгыч жана негизги Работа по п еемственности начальной, основной и с едней школы.
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1 5 класстын окуучуларынын адаптациясы, билим беруунун узгултуксуздугун камсыздоо. Сентябрь Предметгик мугалимдер

2 1 класстын ок ч ла ынын адаптациясы. Фев аль УБ жетекчиси
З Башталгыч класстын м галимде инин 5 класстын сабакта ына катыш с Октяб ь Башт.кл.м галимде и
4 Келечектеги 5 класс 60 ч 4 класстын сабакта ына галимде дин кать с Нояб ь П дметгик м галимде

5
6

4КЈШССТЫН ок ишме д монито инги. Янва ь УБ жетекчиси
П дметгик м галимде дин 4 класстын сабакта ына катыш с Ап ль май П дметгик м алимде

О

1
н н ди 

«Шы
е еНЦИЯСЫ. Ш ы балда менен иштее.
балда » маалымат базасын з Сентяб ь ОТИ боюнча ди .о.б.

2 Жаны келген окуучулар менен мектептеги окуу шарттарына алардын кенуп кетуусу жен
яде баа лаш

Октябрь Класс жетекчилер

З Мектеп ичиндеги жана айонд к олимпиадала га о ла ды дая доо. Г а ик боюнча П едметтик м галимде
4 Илимий конце енцияла га о ла дын темала ын дая доо. Нояб ь П дметгик м алимде

5 П едметгик олимпиадала да катыш Г а ик боюнча Класс жетекчиле

6 ЖМАга ок ч ла дын п едмет тандоос на комок ке се п ала га насааттама е Фев аль П дметтик м галимде

Сабактан тышка кы ч дагы ок ч ла дын бактысын юш
1 Ий имде ди жана секцияла да комплектее Сентяб ь Ий им жетекчиле и

2 О ч ла ды Ий имде ге каттоо.. Сентяб ь Класс жетекчиле

з «Тобокел тайпасындагы» о ч ла ды сабактан тышка кы ишме д л кке та Октяб ь Класс жетекчиле

4 Мектептеги сабактан ТЫШКТРКЫ иш чараларга ийримдердин катышуусу, (озунче план
боюнча

Жыл ичинде Руководители кр.

ЖМАга даярдануу боюнча иш чаралардын планы.

Максатгар:
1. Бутуруучулерду ЖМАга даярдоо боюнча мектеп ишинин сабатгуу уюштуруусу.
2. Аталган багыт боюнча маалымат банкын калыптандыруу:

- окуучулардын  окуу  жана  Соцпедагогиялык  жендемдеру  жана  мумкунчулуктеру;  -  даярдоонун  усулдук  жана
Соцпедагогиялык камсыздоосу.

З. Окуучуларга, мугалимдерге жана ата-энелерге ез убагында маалымат жеткируу.

Мектеп ишмердуулугунун багыттары:
- нормативдик-укуктук база менен иштее;
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- окуучулар менен иштее;

- ата-энелер менен иштее;

- мугалимдер менен иште.

Ишме д л н багытта ы боюнча иш ча ала Меено Жооп ла
1. ЖМА отко н н но мативдик- к камсыздоос .

1 9, 1 класстын бутуруучулерунун нормативдик-укуктук базасын тузуу. )Кыл ичинде ОТИ боюнча дир.о.б.
Класс жетекчиле

2 ЖМАнын  нормативдик-укуктук  базасынын  насаатгамаларын  окуу  процессинин
бардык катышуучуларына ез убагында жеткируу.

Жыл ичинде ОТИ боюнча дир.о.б.

З ЖМАнынс ооло боюнча мектеп ичиндеги б 0 кта ды ыга )Кыл ичинде и кто
11. Уюш иш ча ала ы

Педкенеш «ЖМА — 2020 жыйынтыкта ы» Сентяб Ь-0КТЯб Ь ОТИ боюнча ди -0,6.
«ЖМА-2020 анализи» УБ отурумдары. 2020-2021 окуу жылына карата предметгик м
галимде дин максатга ы.

сентябрь ОТИ боюнча дир.о.б.

Директор алдындагы кецешме
1. «9, 1 1 класстардын бутуруучулерунун ЖМА — 2021жыйынтыктарынын райондун

денгээлиндеги салыштырмалуу анализи»
2. «9, 1 1 класстардын сыналуучу сынактары»
З. «ЖМА-2021 нормативдик-укуктук камсыздоосу»
4. ЖМА- 2021 даярдануунун мониторинги

октябрь
2020апрель
2021

ОТИ боюнча дир.о.б.

ЖМАнын уюштуруу жана еткеруу жооптууларды дайындоо, ЖМА 
катыш ла ынын о бел де маалымат базасын з

Октябрь ОТИ боюнча дир.о.б,

Маалымат тактасында ЖМАнын маалыматын жайгашты мектеп сайтында План, токтомдо ОТИ боюнча ди .о.б.

чагылдыруу:
- ЖМАны тапшыруу 9,11 класс,
- ЖМАнын жугуртмесу (сынактын предмепери, убактысы, графим, аудиториясы, 

мугалимдери, ассистентгер, аттестациялык комиссия)
- консультациялардын графиги;
- токтомдор, буйруктар, ченемдер;
- дене тарбия зачетторунун нормативдери;
- апелляцияга беруу тартиптери;
-мугалимдердин, Соцпедагогдордун, врачтардын кенеши

буйруктар 
боюнча
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- сынакгык материалдардын улгулеру;
-сынакта дын талапта ы

9, 1 1 класстарды бутуруучулерунун маалымат базасын тузуу. Октябрь  2020
Янва ь 2021

ОТИ боюнча дир.о.б.
Класс жетекчиле

Сынактык машыгуу ИШТеРИН откеруу боюнча материалдарды даярдоо. Жыл ичинде ОТИ  дир.о.б.
УБ жетекчиле и

9, класстарда сыналуучу сынактарды еткеруу апрель ОТИ боюнча дир.о.б

ЖМАга ки боюнча педагогикалык кенеш 20 майга чейин ОТИ боюнча ди .о.б.
Апелляция бе боюнча о ч ла менениш з Май — июнь ОТИ боюнчад .о.б,

ле д тести лееге катыш с Жыл ичинде ОТИ боюнча ди .о.б.
ЖМА-2О2О етке боюнча аныктама дая доо. Июнь — авг ст ОТИ боюнча ди .о,б.
ЖМАнын жыйынтыктары менен таанышуу Сынактардын 

жыйынтыгы
ОТИ боюнча дир.о.б.

ЖМА-2021 жыйынтьжта ынын анализи июнь 2021 ОТИ боюнча ди .о.б.

Ш. Педагогикалык жамаат менен иштое
1. ЖМАнын нормативдик-укуктук кагаздарын окуп анализдее.

ЖМАга дая доо боюнча с лд с н шта менен тааныш
Жыл ичинде УБ жетекчилери

2. ЖМАга  окуучуларды  даярдоо  боюнча  алар  менен  жеке  иш  алып  баруу
(билимдердеги кемчиликтерди аныктоо жана аларды жоюу, убакытгы туура
са птоо

Жыл ичинде Предметтик мугалимдер

З. П о аммала ды атка боюнча коземел ж з Жыл ичинде ОТИ боюнча ди .о.б.
4. Сынал ч сынакта дын жыйынтыгынын анализи. Янва ь ОТИ боюнча ди .о.б.
5. Сынакта га дая доо боюнча енингде ди етке Жыл ичинде П дметгик м алимде
6. Сыналуучу сынактарга жана кечуруу сынактарга материалдарды тандоо. октябрь

Ма т
ОТИ  боюнча  дир.о.б.

П едметгикм алимде

7. 9, класстардын сабакка катышуусун жана жетишуусун кеземелдее. )Кыл ичинде ОТИ боюнча дир.о.б.
Предметгик мугалимдер 

Класс жетекчиле
8. Пе дметге боюнча конс льтацияла ды еже )Кыл ичинде П едметтик м алимде
9. Мугалимдер учун консультациялар:

- ЖМАнын нормативдик-укуктук камсыздоосу;
)Кыл ичинде ОТИ боюнча дир.о.б.
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- ЖМА-2020 уюштуруу суроолору;
- инте нет жана маалымат б лакта ы менен тааныш

10. ЖМАны етке жана дая доо боюнчак ста га катыш )Кыл ичинде ОТИ боюнча ди .о.б.

IV. Класс жетекчиле менен иштое
1. Маалымат базасын тузуу боюнча паспортгордун, кубелуктердун кечурмелерун дая

доо.
Октябрь  —

ев аль
ОТИ боюнча дир.о.б.

Класс жетекчиле
2. Орус  тили,  кыргыз  тили,  математика,  тандоо  предметтери  боюнча  окуучулардын

монито инги.
Октябрь

ап ль
ОТИ боюнча дир.о.б,

З. Конс льтацияла га сабакта га катыш н коземелдее. Жыл ичинде ОТИ боюнча ди .о.б.
4. ЖМАны етке боюнча класс жетекчиле менен конс льтацияла ды отко Жыл ичинде ОТИ боюнча ди .о.б.

v. ок ла менен иштее
1. Окуучуларга ЖМАнын суроолоруна жана даярдануу боюнча чогулуш еткеруу. Жыл ичинде ОТИ боюнча дир.о.б.

2. Мектеп окуучуларына кесип тандоо максатында анкета жургузуу. октябрь  2020
ев аль 2021

ТИ боюнча дир.о.б.

З. Ок ч ла дын сынакта ды тапшы дая дыгынын денгээлин аньжтоо. )Кыл ичинде ОТИ боюнча ди .о.б.
4. Тандоо сынакта ы боюнча ок ч ла дан а ал янва ь 2020 ОТИ боюнча ди .о.б.
5. ЖМАга дая дан боюнча диагностикалык машь иште ин з Жыл ичинде П едметтик м галим е
6. Билимдердеги кемчиликтерди жоюуу максатында тесттик материалдар менен иштее. )Кыл ичинде Предметтик мугалимдер

7.
Бардык предметтер боюнча машыгуу иштерин жургузуу, бланктарды толтурууну й

)Кыл ичинде Предметгик мугалимдер

8. Кеземелдее текшеруу иштерин аткаруу стратегиялары: убакытты тууралоо, иш та
тибин аныктоо.

Жыл ичинде Предметгик мугалимдер

9. ЖМА-2О2О юшт с оло боюнча жеке конс льта ияла ды етко Жыл ичинде ОТИ боюнча ди .о.б.
11. Монито инг спеваемости чащихся 9 1 классов готовность к ЕГЭ и ОГЭ Жыл ичинде ОТИ боюнча ди .о.б.
12. Начар окуган окуучулар, сабактарды себепсиз калтырган окуучулар менен жеке иш Жыл ичинде ТИ боюнча дир.о,б. 

Соцпедагог
13. «ЖМА — 2020» маалымат тактасын дая доо. План боюнча ОТИ боюнча ди .о.б.
14. ЖМАга дая доодо о ч ла ды Соцпедагогияльж колдоо ке е )Кыл ичинде Соцпедагог
15. Кесип тандоо кундеру «Менин кесиптик билимим:, перспективалар, езгечелуктер, м Жыл ичинде ТИ боюнчча дир.о.б.

Соцпедагог



28-бет.

16. 9, 11 класстардын окуучуларынын консультацияларга катышуусун кеземелдее. Жыл ичинде Соцпедагог,
Класс жетекчиле

17. 9 11 класста да о п ог аммала дын атка ылышын кеземелдее. Жыл ичинде ОТИ боюнча ди .о.б.
Vl. Ата-энеле менен иштее

1. )КМанын суроолору боюнча ата-энелер чогулуштарын еткеруу, нормативдикк к
к база менен таанышты

Жыл ичинде ОТИ боюнча дир.о.б.
Класс жетекчиле

2. ЖМАны ю жана етке боюнча жеке конс льтацияла ды етке Жыл ичинде ОТИ боюнча ди .о.б,
З. Начар окутан окуучулар,  сабактарды себепсиз калтырган окуучулардын ата-энелери

менен иш
Жыл ичинде ОТИ боюнча дир.о.б.

Соцпедагог
4.

Сыналуучу диагностикалык иштердин жыйынтыгы женунде ата-энелерге маалымат бе
Аткарылган 
иштен кийин

Класс жетекчилер
ОТИ боюнча ди .о.б.

5. ЖМАга катыш ч ла дын жеке маалыматын чо л ев аль ОТИ боюнча ди .о.б.
6. ЖМАга дая доо боюнча ата-энеле ге Соцпедагогиялык кемек ке се Жыл ичинде Соцпедагог.
7. ЖМАны еткеруу жана даярдоо боюнча ата-энелерге ез убагында маалымат жетки Март-май 2020 ОТИ боюнча дир.о.б.

Иш чаралар Меонату Жооптуулар
Организационная работа

1 Сабактар, факультативдер, тайпалык жана экеке сабактар, проектгик ишмердуулук а
кыл о ч ла дын маалыматтьж компете н калыптанды

Жыл ичинде Предметгик мугалимдер

2 Информатика кабинетинде жана Интернет менен иштеедо коопсуздук техникасы боюнча о
п цессинин катыш ла ы н насаатгама еже

сентябрь Информатика 
кабинетинин башчысы

З Электрондук окуу материалдар системасына, тармактык окуу ресурстарына мугалимдер 
жана о ла ша а ды з

)Кыл
ичинде

Информатика 
кабинетинин башчысы

Информатизациялоо боюнча мектептин иш планы.

Максаты: заманбап маалымат технологияларын колдонуу аркылуу кесиптик даярдыкты жана билим сапатын жогорулатуу.



28-6ет.
4 Окуу  процессинин  катышуучулары  учун  интернет  желесиндеги  маалымат  булактарын

колдон а ша па ды з
Жыл ичинде Предметгик мугалимдер

Маалыматтык иш
1 Развимектеп сайтын енуктуруу:

- сайтгын белумдерун жацылоо
- маалымат ба агында маалыматгы ез багында чагылды

)Кыл ичинде Сайтка жооптуу

2 Монито инг таблицала ын тол Жооп

Анализ жанакезомел
Электрондук почтасында маалымат алмашуу. Дайыма катчы

2 Эле онд к почтанын каттоож налын юш Жыл ичинде катчы
З Маалыматтык копьютердик технологяларды билим ишмердуулугунде колдонулушун 

кеземелдее.
Жыл ичинде администрация

2020-2021 октр ЛСЫЛЫНа карата ички кезомол
Максаттар:
-  мектептин  ишмердуулугун  жакшыртуу;  -  мугалимдердин
чеберчилигин  жогорулатуу;  -  мектептеги  билим  сапаты
жакшыртуу.

Маселелер:
1. Мектептин енугуусу учун жагымдуу шартгарды тузуу.

2. Админимтрация менен педагогикалык жамаат ортосундагы мамилени камсыздоо.

З. Мамлекетгик окуу стандарттарынын талаптарына ылайык педагогикалык кызматкерлердин ишмердуулугунун эффективдуу жыйынтыктарын баалоо жана 
анализдее, алдынкы инновациялык технологияларды, ыкмаларды, методдорду жайылтуу жоопкерчилигин жогорулатуу.

4. Окуу процессинин катышуучуларынын езун езу анализдеесу жана кеземелун административдик кеземел менен айкалуушусун камсыздоо.

5. Педагогикальж кызматкерлерге кезомел процессиндеги усулдук жардам керсетуу.

6. Окуучулардын енугуу динамикасына жана окуу материалын кабыл алуу сапатына ылайык окуучулардын жетишуу мониторинги.

7. Мектеп документациясын жургузуу жана алардын абалын кезомелдее системасын жакшыртуу.
29-бет.

мик (ВШК) 
жыйынтыгын 
чыга



30-бет.

Буйрук

2020-2021  окуу
жылындагы 9-кл.
окуучуларынын

тизмеси.

Административдик
кенешме, Буйрук

Профком менен 
биргеликтеги 
административдик 
кенешме

Педагогикалык 
кадрлардын

тизмеси.
Буйрук

Мугалимдердин 
локалдык актылар 
менен таанышуу 
барагы

Аттестацинын 
графиги

М алимде дин

тизмеси

5
Окуу предметгеринин жана

курстардын иш
программалары.

Мугалимдердин  предметгер
боюнча нормативдик

документгердин талаптарын
билиши

Фронталдык
Окуу предметтеринин
жана курстардын иш

программалары ОТИ дир.о.б.
Бекитилген окуу 
программалары



6

Педагогикалык кецеш .
Мектеп  ишинин

жыйынтыгы жана жацы
окуу  жылына  карата
максатта

Педагогикальж  кенешти
даярдоо жана еткеруу сапаты.
Мектеп ишинин жыйынтыгы

жана  жаны  окуу  жылына
карата коюлган максатга

Тематикалык
Педсоветтин

материалдары
Администарция

Китепканачы
УБжетекчилери

Педкенештин 
протоколу

4. Окуу ша ттарын уюштуруу кеземелу

1
Мектеп  белмелерунун

санитардык абалы

Окуу процессинин
санитардык-гигиеналык

талаптарын аткаруу,
коопсуздук эрежелеринин

сактоо

Фронталдьж

Жаны  окуу  жылына
класстарды  даярдоо
боюнча  педагогикальж
жамааттын иши.

Чарба башчысы

Баарлашуу

2
Жаны окуу )кылынын

башында кызматкерлерге
насааттамаларды етуу.

Коопсуздук техниканын, орт
коопсуздугунун эрежелерин,
эмгек коргоонун талаптарын
аткаруусу. Террорго каршы

КОРГОНУУ

Тематикалык Насааттгама отуу
Мектеп

директору,
Чарба башчы

Коопсуздук 
эрежелери, ерт, 
коопсуздугу, 
террордон коргонуу
бонча 
насаатгамалар.

СЕНТЯБРЬ

1. О га тар боюнча каземол

1
Ден соолугу чектелген ок

чуларды жеке окутуу.
Жеке  окутуу  боюнча
талпта ды аткар

Тематикальж
Жеке окутуунун иш

кагаздары ОТИ дир.о.б.
Ата-энелердин
ма лдашуула ы

2 Сабактарга катышуу
Сабакка  катышпаган

окуучуларды аныктоо
Фронталдык

Класс жетекчилердин
маалыматы

ТИ боюнча
дир.о.б.,

Класс
жетекчилер

Класс жетекчилер,
ата-энелер  жана
окуучулар  менен
баа лаш

2. Окуу предметте и боюнча сабак е н кеземел

1
1 класстардын 

тематикалыккеземелу.
Мамлекеттик окуу

1 -класстар менен таанышуу.
Башталгыч  билим  беруу

боюнча окуу
Тематикалык 1 -класста окуу процессин

уюштуруу

ом, ти дир.о.б.,
соцпедагог

Административдик
кенешме
Анктама

1Г1ППППП1ПП1П1ППППППППП1П1ПIП1П1ПП1ПП17П1,7171ПIПП1,
—

31-бет.
стандартгарынын программалардын талаптарын



32-бет.
реализациялоодогу  1
кластардын адаптациясы.

аткаруу.

2
Окуучулардын

программалык материалды
кабыл алуу денгээли

Предметтер боюнча
окуучулардын билим
децгээлин аныктоо.

Тематикальж
ОТИ боюнча 

дир.о.б.
Мониторинг

З. Мек-гептин док МеНТаЦИЯСЫН жург з квзомел .

1
1 -класстын оздук делолорун

тол УУ
Оздук  делолорду  толтуруу

боюнча талаптарды атка
Тематикалык

1 класстын ездук 
делолору

1 -класстын 
мугалиджери

Административдик
кенешме

2
Жаны келген окуучула рдын

делоло
Оздук  делолорду  толтуруу

боюнча талаптар
Тематикалык

Жаны  келген
окууч лардын делолору

Катчы
Жеке баарлашуулар

Окуучулардын алфавиттик
китеби

I  -класстын  окуучуларына
жана жаны келген окуучуларга
ездук номер бер

Тематикалык
Окуучулардын

алфавиттик китеби
Катчы

Баарлашуу

4
Класстын журналдар

(насаатгамадан кийин)

Класстык журналдарды
толтуруу боюнча талаптар,
класстар жектекчилердин
журналдарды туура толт

усу.

Фронталдьж
Класстын журналдар

(насааттамадан кийин)

Администрация Текшеруу
жыынтыгы боюнча

баарлашуу

5. Окуучула дын ден соол гун сактоо козоме.л .

1

1 класстардын тематикальж
кезомелу.  Мамлекеттик
окуу  стандарттарынын
реализациялоодогу
1кластардын адаптациясы

ООН  режими  боюнча
1класстардын  окуу
программаларын  талаптарын
аткаруУ•

Тематикальж
Класстык-

жалпылоо
1 -класстарда окуу 

процессин уюштуру

ОТИ боюнча 
дир.о.б.

Административдик
кенешме

Аныктмама, Буйрук

2
Мектеп  ашканасында
ысык тамак уюштуруу

Ысык тамак боюнча
окуучулардын камсыз

бол шу.
Тематикалы

Ысык тамак боюнча
документациянын

абалы

ТИ боюнча
дир.о.б.

Административди
к кенешме

6. педагогикалык адрла менен иштео боюнча козомол

1
Календардык-тематикалык

пландоонун абалы
Календардык-тематикальж

пландарды тузуу талаптарын 
атка

Фронталдык
Мугалимдердик

календарлыктематикалык
пландоосу

Администрация
Баарлашуу

2 Педагогикальж Тарификацияга даярдан Фронталдык Та и икациянын Мектеп Кошумча эмгек

кызматкерлердин тарификациясы женунде. маериалдары директору акыларын бекитуу



з

Администрация, класс
жетекчилер  жана  окуучулар
менен
Соцпедагогиялыкпедагогикалык
кызматтын  о  осундагы
мамилелер

2020-2021 окуу жылынын
иш планы менен

соцпедагогдун иш планынын
айкалышы.

Тематикальж
Соцпедагогдун иш 
планы

соцпедагог Баарлашуу

4

Жаны  келген
мугалимдердин  педагогикалык
ишме дуулуг н денгээли.

Жаны  келген
мугалимдердин  кесиптик
жаа  усулдук  денгээли
менен таанышуу

Тематикалык
Эскертуучу

ОТИ боюнча 
дир.о.б.

Баарлашуу,
насааттчыларды
бекитуу буйругу

7. О шартгарын т зуу кеземо.л

Окуучуларды китеп менен
камсыздоо.

Мектептин 2020-2021 окуу
жылына программаларга

жараша китеп менен
камсыздалышы.

Тематикальж
Китепкананын

документациясы китеп
фондунун эсеби)

Китепканачы
Административдик

кенешме, отчет

2
Мектептеги неемотту уюш Мектептеги нееметгу

бе штуруу
Фронталдьж Нееметгун графим

ТИ  боюнча
ди .о.б. Буйрук

З
Жаны оку жылына карата
кабинетгердин даярдыгы.

Кабинеттердин паспорту,
Коопсуздук техникасын,

матералдык  базаны,
усулдук  камсыздоону
текшеруу.

Тематикальж
Оууу кабинетгерин 
кароо

Кабинтетгерди
кароо

комиссиясы

Аньжтама
Кабинет

башчыларына
кошумча акы телео

б угу.

ОКТЯБРЬ
1. Окууга та т у кеземел .

1 Уйден жеке окутуу
Жеке  пландардын  жана

окуу  пландарын  атка  уу
кеземе

Тематикальж
Уйден окутуу журналы

ОТИ  боюнча
ди .о.б.,

Баарлашуу

сабакта ынына коземол .

1

1 -класстын тематикальж 
кеземелу:

«Окуу стандарттарын
реализациялоо шарттарындагы 1-

класстын адаптациясы»

1-класстарды окутуу боюнча
окуу программаларынын

талаптары.

Тематикалык
Класстык

Жалпылоо 1 -класстарда окуу 
процессин уюштуруу

иректор, ОТИ,
ТИ боюнча 
дир.о.б., 
соцпедагог Кенешме

Аныктама,Буйрук
33-бет.

Административдик



34-бет.

кецешме
Аныктама,Буйрук

Буйрук
Мектеп

линейкасында
сыйлоо

Баарлашуу

Баарлашуу

Маалымат,
Баарлашуу

Административдик
кенешме

Аныктама

Административдик
кенешме

Баарла

Тандоо 
сынактарьгнын 
тизмесин з

Аттестациянын
мате иалда ы

1. О га тартуу боюнча кезомол.



Окуучулардын жетишуусу.
Мугалимдер  ишинин

жыйынты лугу
чейректин жыйынтыгы Фронталдык

1-чейрек боюнча 2-6
класстын жетишуу

мониторинги.

ОТИ боюнча 
дир,о.б.

Административдик
кенешме, справка

2
Китеп  окуу  боюнча  мкетеп

китепканасынын иши

Окуучулардын китеп окуу 
кызыгууларынын анализи, 
китепкананын ишмердуулугун 
юш УУ

Тематикалык

Китеп окуу
формулярлору,

китепкананын иш 
планын аткар

Китепканачы
Административдик 

кенешме, справка

З
Начар жашаган уй-булелер
менен жеке иш жургузуу.

Сабакка  жетишпеенун  жана
тартип бузуулардын алдын
алуу иштерин уюштуруу.

О ганизация индивидуальной

Тематикалык
персоналдык

Профилактикалык Кенеш
ТИ боюнча

дир.о.б.,
Соцпедагог

Административдик
кенешме, справка

2.0куу предметгери сабак бе ууну козомолдее.

1

5-класстын тематикалык 
кеземелу.

«Аз мотивацияланган к
чулар менен иштее»

Кеземелдун жыйытыгын
чыгаруу

Тематикальж
Класстык
Жалпылоо

5 класстагы окуу
процесси

ОТИ дир.о.б.,
Соцпедагог,

кл.жетекчилер

Административдик
кенешме,

Аныктама,Буйрук

З. Мек-геп документациясын кезомолдоо.

1

9-кл. текшеруу иштеринин
дептерлери (орус тили,

кыргыз тили, математика, 
физика, химия , география)

Баалоонун  объективдуулугу,
текшеруу талаптарын ажаРУУ'
Окучулардын каталарын ондо 

ишин журГУ3УУ•

Тематикалык 9-кл. текшеруу

фрус иштеринин тили,
кыргыз дептерлеритили,

матем, физика, химия,
геогр)

ОТИ дир.о.б.,
кл.жетекчилер

Административдик
кенешме, справка

2
5-класстын кунделугун

текшеруу

Кунлуктерду  толтуруу
талаптарын  аткаруу.
Атаэнелер  менен
байланыш.

Тематикалык
5-класстын кунделугун

текшеруУ
ОТИ боюнча

дир.о.б.,
Административдик
кенешме, справка

З
5-класстын класстык

журналдары

Журналдарды толтуруу
талаптарын аткаруу.

Жетишпеену  алдын  алуу
иште ин юштуруу.

Тематикальж
5-класстын класстык

журналдары
ОТИ боюнча

дир.о.б.,
Административдик
кенешме, справка

6. Жыйынтыктооч аттестацияга даярдоо ишин коземолдоо.
Семинар-практикум

«Бутуруучулерду  ЖМАга
даярдоо жана еткеруу

ЖМАнын
нормативдикукуктук
базасы менен м алимде ди

Фронталдьж Семинардын
материалдары

ОТИ боюнча 
дир.о.б.

Протокол



36-бет.
таанышты

35-6ет.

Аттестациянын
материалдары

Маалымат

Баарлашуу
Маалымат

Аткарган иштердин
анализи

Административдик
кенешме

Аньжтама,
Буйрук



Маалымат

3

«Негизги  мектептин
6УТУРУУЧулерун
жыйынтыктоочу
аттестацияга дая доо»

Негизги мектептин
бутуруучулерун

жыйынтыктоочу аттестацияга
даярдоо.

Тематикалык
Класстык
Жалпылоо

9-класстардыга окуу
процесси, сынактарга

даярдоо

Административдик
кецешме

Аньктама,Буйрук

З. Мектеп документациясын кеземелдее

1

Класстьж журналдарды
текшеруунун жыйынтыгы.
Жетишпеену алдын алуу.
Сабактарды калтыруунун

алдын алуу боюнча
кл.жетекчилердин иши.

Класстык  журналдарды
текшеруунун жыЙынтыгЫ.
Жетишпеену алдын алуу.
Сабактарды калтыруунун

алдын алуу боючна
кл.жектечилердин иши.

Фронталдык

Класстык журналдар Администрация Аныктама,Буйрук

2
2-класстардын текшеруу

иштер боюнча дептерлерин
текшеруУ•

Баалоонун объективдуулугу,
текшеруу талаптарын аткаруу.

Окуучулардын  каталарын
ондоо ишин жургуз

Тематикальж
2-класстардын текшери

жана иш дептерлери ОТИ боюнча 
дир,о.б.

Административдик
кенешме, справка

З
2-класстын кунделугун

текшеруу

Кунделуктерду  толтуруу
талаптарын  аткаруу.
Атаэнелер  менен
байланыш.

Тематикалык
2-класстын кунделугун

текшеруУ
ОТИ боюнча

дир.о.б.,
Административдик
кецешме, справка

4
2-класстын класстык

журналдары

Журналдарды толтуруу
талаптарын аткаруу.

Жетишпеену  алдын  алуу
иште ин юштуруу.

Тематикалык
2-класстын класстык

журналдары ОТИ боюнча
дир.о.б.,

Административдик
кецешме, справка

5

2020-2021  окуу
жылынын2жарым
жылдыгындагы  окуу
програмаларынын  жана  к
тарынын атка ылышы.

Иш программаларын
талаптарын аткаруу.

Тематикалык
Окуу  программалары

жана курстары
ОТИ боюнча 

дир.о.б.
Административдик
кенешме, справка



38-бет.

6

1 -жарым жылдыктагы
практикалык белукту

аткаруу: орус тили, кыргыз
ТИЛИ,  математика,

химия,физика, география,
ин орматика

Практикалык белуктун
аткаруу талаптары.

Тематикальж

Иш программалары,
дептерлер.

Администрация

Административдик
кенешме, справка

5. Окуучула дын ден соол г н сактоо козомелу
1 СанПиНдин талапта ын СанПиНдин талапта ын Тематикалык 2- классты кеземелдое Администрация Админис ативдик

37-6ет.

кецешме
Аныктама,Буйрук

Баарлашуу по
результатам

Аттестациянын
мате иалда ы

Административдик
кецешме

Маалымат

Административдик



кенешме, справка

Административдик
кенешме

Мониторинг

АДМИНИС ативдик

кеземел — 6 класс« Окуу
шартгарындагы жана

денгээлдик
дифференциялоодогу окуу
сапатынын диагностикасы»

ултуктуксузприциптерди
сактоо.

Класстык
Жалпылоо

процессин уюштуруу.
Билимдердин башталгыч

кеземелу .

ТИ боюнча
дир.о.б.,

Соцпедагог,
Класс жетекчи

кенешме
Аныктама,Буйрук 

(ноябрь)

З.Мектеп документациясын коземелдее

1
1 -жарым жылдык боюнча

окуу  программаларынын
аткарылышы (1-9 класстар)

Календардык-тематикалдык
пландын программага дал

келип аткарылышы,
Тематикальж

Класстьж журналдар.
Практикалык,

лабораторялык текшеруу
дептерлери.

ОТИ  боюнча
дир.о.б., ШМО

Баарлашуу

2
КЈШССТЬЖ журналдарды

толтуруу

П  чейректеги  (1-жарым
жылдыктагы)  баа  коюунун
объективдуулугу. Класстык

журналдарды туура, толук, ез
убагында толтурулуш

Тематикалык
Класстык журналдарды

толтуруу
Администрация Баарлашуу

б-класстардын текшеруу иш
дептерин текшеруу

Баалардын объективдуу коюу
боюнча  талаптардын
атка ылышы.

Тематикалык
б-класстардын текшеруу
иш дептерин текшеруу

ОТИ боюнча 
дир.о.б.

Административдик
кенешме, справка

4
б-класстардын кунделугун 

текше
Кунделуктерду  толтуруу

талапта ын аткаруу.
Тематикалык

б-класстардын 
кунделугун текше

ОТИ  боюнча
ди .о.б.

Административдик
кенешме, сп авка

5. Окуучула дын ден соол г н сактоо коземелу

1 Окуучуларды  ЫСЫК Ысьж  тамакты  уюштуу Тематикалык Тамактануу боюнча иш ТИ боюнча



40-бет.

тамак  менен
камсыздоо

боюнча талаптарды сактоо.
Тамактанууну  телеелерун  ез

убагында тапшы уу.

кагаздар
Анкета жургузуу

дир.о.б.,

2
1 -жарым жылдыктагы 
оорулардын анализи

Окуучулардын  ооруп
калуусун н анализи

Тематикальж Мониторинг
Мед. кызматкер 

ле
Административдик
кенешме Маалымат

6. Жыйынтыктооч аттестацияга даярдоо ишин козомелдео

1
9,11  кластарды

жыйынтыктоочу
аттестацияга даярдоо

Негизги  мектептин
бутуруучулерун
жыйынтыктоочу аттестацияга

дая доо.

Тематикалык
Тематикалык

Жыйынтыктыктоочу
текшерууну тузуу

ОТИ боюнча
дир.о.б., 9-
класстын

кл.жетекчиле и

Административдик
кенешме

Аныктама,Буйрук

2
9,  1  класстардын  ата-
энеле и менен

Чогулушту даярдоо жана
ОТКО сапаты

Фронталдык
Чогулуштун

материалдары
Администрация Протокол



41-бет.
lJl И] И И U

чогулуштарды еткеруу
«Негизги  мектептин

бутуруучулерун
жыйынтыктоочу
аттестацияга дая доо»

7. Педагогикалык кадрлардын ишин кезомелдэе

1

Аттестациядан етуучу 
мугалимдердин кызматтык 
милдетгерди аткаруу сапам.

Педагогикалык
кызматкерлерди аттестациялоо

Персоналдык Чеберчилик отчету Администрация
Мугалимдерге
сунуштамалар

2
Мугалимдердин усулдук

ишинин эффективдуулугу

УБ ишмердуулуктерунун
жыйынтыктуулугу.

Окуу жылынын 1-жарым
ЖЫЈЩЫГЫЩЩГЫ

мугалимдердин регионалдык
сынакта да катышуула ы.

Тематикалык
Мугалимдердин

грамоталары,
дипломдору

ОТИ боюнча 
дир.о.б.

Мониторинг

З Математикадан, орус тили
жана  кыргыз  тили

сабактарды етуу боюнча
кеземел

Педагогикалык жамааттын
ишмердуулугун даярдоо жана

уюштуру)

Персоналдык
(пердметтик
мугалимдер)

Сабактарды
конспектилери

ОИ боюнча 
дир.о.б.

Маалымат

4
Муниципалдьж 

тапшырманы аткаруу

2020-2021 окуу жылындагы
муниципалдык тапшырманы
аткар н н анализи

Тематикальж Мониторинг Администрация
Педкенештин

протоколу

8. Окутунун ша тгарын уюштуруу боюнча кэземел

1
Окуучулар менен 2-жарым
жылдыктын  башында
насаатгамала ды жургузуу

Коопсуздук техникаса боюнча 
талаптарды аткаруу.

Тематикальж Класстьж журналдар Администрация
Административдик

кецешме

ФЕВРАЛЬ

1. Окууга та т иштерин аткаруу боюнча кезомэл

Катгоодо турган окуучулар
менен иш жургузуу

Жетишпеену  алдын  алуу
боюнча класс жетекчилердин 

Тематикалык Жетишпеену алдын алуу
боюнча  класс

Совет
профилактики



42-бет.
ИШИ. жетекчилердин иши

2. Окуу предметтерин от абалын козомелдоэ

1

Класстык-жалпылоо
кеземелу — 4 класс

«Окууучулардын
билимдерди, кендумдерду

ан сезим менен кабыл
алуусу жана билимдердеги

кемчиликтерди жоюу
коземо ».

4-класстын  окуучларынын
билимдерди,  кендумдерду  ан
сезим  менен  кабыл  алуусу
жана  билимдердеги
кемчиликтерди жоюу боюнча
мугалимдердин  аткаруу
иштери

Тематикалык
Класстык
Жалпылоо

4-класстык  окуу
процесси. Мектеп иш
кагаздарын текшеруу.

Администрация
Предметтик
мугалимдер

Административдик
кецешме

Аныктама,Буйрук

З. Мектеп документациясын кэземелдео

1

Класстык  журналдарды
текшеруу «5-9 класстарда
окуу  программаларын
аткаруу талаптары.
Окуучулардын билимдерин

баалоо»

Класстык журналдарды
толтуруу жана окуучулардын

билимдерин баалоо
талаптарын аткаруу.

Тематикалык
5-9класстьж класстык

журналдары
ОТИ боюнча 

дир.о.б.

Буйрук

2
4-класстардын  текшеруу

иштер боюнча дептерлерин
текшеру№

Баалоонун объективдуулугу,
текшеруу талаптарын аткаруу.
Окучулардын каталарын ондоо

ишин ГУЗУУ•

Тематикальж
4-класстардын текшери

жана иш дептерлери
ОТИ боюнча 

дир.о.б. Административдик
кенешме, справка

З
4-класстын кунделугун

текшеруУ

Кунлуктерду  толтуруу
талаптарын  аткаруу.
Атаэнелер  менен
байланыш.

Тематикальж
4-класстын кунделугун

текшеруУ
ОТИ боюнча

дир.о.б., Административдик
кецешме, справка

4
4-класстын класстык

журналдары

Журналдарды толтуруу
талаптарын аткаруу.

Жетишпеену  алдын  алуу
иштерин юштуруу.

Тематикалык
4-класстын класстык

журналдары
ОТИ боюнча

дир.о.б., Административдик
кецешме, справка

4. Жыйынтыктооч аттестацияга даярдоо ишин кеземелдое

9,  1  1  класстардын
Чогулушту  даярдоо  жана Фронталдьж Чогулуштун

Администрация Протокол



43-бет.

ата-энелери  менен
чогулуштарды откеруу

«Орто  мектептин
6УТУРУУЧУлерун
жыйынтьжтоочу
аттестацияга дая доо»

еткеруу сапаты материалдары

5. Педагогикалык кадрла дын ишин кеземалдее

Педагогикалык
кенештердин чечимдерин

атка у анализи

Педкенештин чечимдерин
аткаруу анализи

Фронталдьж
Педкенештердин

чечимдери аткаруу
анализи

Мектеп
директору

Административдик 
кенешме

Физика,химия,  география,
биология сабактары етуу
козомел

Педагогикалык  жамааттын
ишин уюштуруу (сабактарга
дая дануу)

Персоналдык
(предметтик
мугалимдер)

Сабактардын
конспектилери.

Сабактарга даярдык

ОТИ боюнча 
дир.о.б.

Маалымат

6. Окуу ша ттарын уюштуруу кеземол

Уй тапшырмалары
Уй тапшырмаларынын

талаптары
Тематикальж

3,8  класстардын
тематикалык кеземолу

ОТИ  боюнча
ди „0.6.

Административдик
кенешме, справка

МАРТ

1. Окууга та иштерин аткаруу боюнча кезомел

1 -класка арыздарды кабыл
алуу

Ата-энелерге маалымат беруу Тематикальж
Келечектеги 1-класстын

ата-энелери  менен
чог луш оке

Администрация
4-класстын

мугалимдери

Чоглуштун
протоколу

2
Мектептин  локалдык

актыларына  езгеруулерду
киргиз

Локалдык атыларды КР
Мыйзамына ылайык тузуу

Фронталдык Локальные акты школы Администрация Буйрук

2. Окуу предметтерин эт абалын коземолдоо

1

Класстык-жалпылоо
кеземелу—  8  класс
«Окуучулардын

Окуучулардын потенциалын
ачуу,  окуудагы  жана  ез
алдынча  енугуусундегу

Тематикалык
Класстык
Жалпылоо

8 класстагы окуу
процесси.Анкета

ЖУРГУЗУУ
Соцпедагог

Административдик
кенешме

Аньжтама,Буйрук



44-бет.

потенциалын ачуу, окуудагы
жана  ез  алдынча
енугуусундегу  билимдерин
калыптанды

билимдерин калыптандыруу
боюнча педжамаатын иши,

2

Ийрим жетекчилеринин иш
программаларды аткарууда

окуучулардын контингентин
сактоо иштери

Иш программаларын аткаруу,
окууулардын контингентин

сактоо.
Тематикалык

Ийрим жетекчилеринин оти, ти 
боюнча 
дир.о.б., 
Предметгик 
мугалимде

Административдик
кенешме

Аньжтама,Буйрук

З. Мектеп документациясын коземелдеэ

1
Мугалимдердин  журналдар

менен иштеесу
Журналдарды толтуруу 

боюнча талаптарды атка
Тематикалык Журналдар

ОТИ  боюнча
ди .о.б.,

Административдик
кенешме, сп авка

2

Сабактан  тышкаркы
ишмердуулуктун
журналдары  менен  м
галимде дин иштеесу

Журналдарды толтуруу
боюнча талаптарды аткаруу

Тематикалык
Сабактан тышкарыкы

ишмердуулукгун
журналы

ТИ боюнча
дир.о.б., Административдик 

кенешме, справка

5. Окууч ла дын ден соолугун сактоо кеземелу

1
Дене тарбия сабактарында

ок чулар менен иштее
Дене тарбия сабагын этуу 

боюнча талаптарды аткару
Тематикалык

Документация, анкета 
жургуз

Дене тарбия
м глимде и

Административдик 
кенешме, Маалыма

6. Жыйынтыктооч аттестацияга даярдооишин коземелдэо

1

9, класстарында орус тили,
кыргыз тили, математика

сабактары боюнча машыгуу
сынактарын еткеруу

Предметтер боюнча алдын ала
кеземелу, сынактын жооп

бланктгарын толтуруу менен
таанышуу.

Божомол
9класстарда машыгуу
сынактарын етуу жана 

жыйынтыктоо. Предметтик
мугалимдер

Административдик
кенешме

Аньжтама

2
Бутуруучулердун

жыйынтыктоо аттестациясы:
тандоо сынагы.

Тандоо сынактар боюнча 9-
класстын тизмесин тактоо .

Тематикальж 

9, 1 1 класстын арыздары

ОТИ боюнча
дир.о.б.,

Предметтик
мугалимдер

Окуучулардын
предметтер боюнча

тизмеси

7. Педагогика.лык кадрла дын ишин козомолдее

1
2020-2021  окуу  жылына

карата окуу усулдук базаны

2020-2021 окуу жылындагы
окуу  китептеринин Тематикалык

2020-2021  окуу
жыльтна  карата  окуу

Китепканачы Мугалимдер менен
макулдашылган
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уюштуу иштери
республикалык тизмеге дал

келиши.
китептеринин тизмеси

окуу китептери

2
Тартип бузууларды алдын

алуу  боюнча  класс
жетекчиле дин иши

Тартип бузууларды алдын алу 
бюонча класс жетекчилердин

иши
Тематикалык

Тартип бузуулар
женунде маалымат

ТИ боюнча
дир.о.б.,

Административдик
кенешме

З
2020-2021 окуу жылына
карата  мугалимдердин
алдын ала жуктему.

2020-2021 окуу жылына карата
алдын ала жуктемдерду

белуштуруу.

Тематикалык
Персоналдык

2020-2021 окуу жылына
болжолдуу  окуу
материалдарынын
ченеми.

Администрация

Протокол
совместного

заседания
администрации и
профкома школы

Б й ук

Музыка, эмгек, дене тарбия
сабактары етуу коземелу

Педагогикалык  жамааттын
ишин уюштуруу (сабактарга
дая дануу)

Персоналдьж
(предметгик
мугалимдер)

Сабактардын
конспектилери.

Сабактарга дая дык

ОТИ боюнча 
дир.о.б,

Маалымат

ша тгардын уюштуруу коземо.лу

1

Информатика,  эмгек
кабинеттериндеги, спорт
залында  коопсуздук
техниканы эрежелерин

сактоо.

Спорттук  залда,  эмгек
кабинетинде жаракатгарды

алдын алуу иштери 
информатика кабинетинде 
эмгек корго талаптарын атка

Тематикальж 
Информатика, эмгек

кабинетгериндеги, спорт
залдагы окуу процесси

оти боюнча
дир.о.б.

аалымат

АПРЕЛЬ

1. Окууга тар иштерин аткаруу боюнча козоме.л

1
Микрорайондо балдарды

каттоо
Микрорайондо  балдарды
капоо иште инин абалы

Тематикальж
Микрорайондо балдарды 
капо иштеринин абалы

Административдик
кенешме

2
Окуучулардын жетишуусу.
Мугалимдердин ишинин

жыйынты лугу
lII чейректин жыйынтыгы Фронталдык

Ш чейректин
жыйынтыгы боюнча

мониторинг

ОТИ боюнча
дир.о.б.,

Административдик
Кецешме, справка

2. Окуу предметгеринин от абалын коземолдее

1 2-8 класстардагы аральж
аттестациясы

Окуу  программаларынын
алаРЫЛЫШЫ.  Окуу
предметтери  боюнча

Фронталдык
Жалпылоо

Окучулардын  иши
аткарган  иштердин
жыйынтыгынын анализи.

ОТИ боюнча
дир,о.б.

Административдик
Кенешме

Аныктама,Буйрук
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билимдерди  ездештуруунун
салаты жана децгээли.

Окуучулардын аралык
аттестациясынын 
жыйынтьжтарын 
салышты

(май айында)

З. Мектеп документациясын кеземэлдоо

Мугалимдин класстьж
журнал менен иштеесу.

(электрондук жана кагаз
турунде)

Мугалимдин класстык
журналдар менен иштеесуно
коюлган талаптарды аткаруу.

lIl чейректин жыйынтыгы
боюнча программаларды

атка УУ

Тематикальж
Жалпылоо

Класстык журналдар
(электрондук жанакагаз

турунде)
Администрация

Административдик
кецешме

Аньжтама Буйрук

2
Окуучулардын  билим

баалоодо объективд
Дептерлерди текшеруу 

талаптарын жана баа кою
Фронталдык
Жалпылоо

Окуучулардын билим

денгээли, текше иш

ОТИ  боюнча
ди .о.б.

Административдик
кенешме, Аныктама

И И lJ И, U U И, И lJ И lJ И И И lll И,

Дептерлерди толтуруу
талаптарын аткаруу.

аткаруу (аралык кэземел г
з де)

дептерлери, иш дептерле
и.

(май айында)

6. Жыйынтыктооч аттестациясына даярдоо ишин козомелдоо

1

9, 1 класстарында орус
тили,  кыргыз  тили,

математика сабактары
боюнча  машыгуу
сынактарын еткэруу

Предметтер боюнча алдын ала
кеземелу, сынактын жооп

бланктгарын толтуруу менен
таанышуу.

Божомол
9класстарда  машыгуу
сынактарын етуу жана
жыйынтьжтоо.

Предметгик
мугалимдер, 9-
класстын класс

жетекчилери

Административдик
кецешме

Аныктама

2
9-класстарды  ЖМАга

даярдоо: тандоо сынактары
Тандоо  сынактары  боюнча

алдын ала тизмелерди тузуу.
Тематикалык

9-кл.окуучуларынын
тизмелери жана

арыздары

ОТИ боюнча
ди.о.б.

9-класстын
кл.жетекчиле и

Тандоо
сынакгарынын
тизмесин тузуу.

7. Педагогикалык кадрла дын ишин козомолдее

1.
2020-2021 окуу жылындагы

аттестацияга  карата
арыздарды абыл алуу.

2020-2021 окуу жылына карат 
аттестациядан отчу 
мугалимдердин тизмесин

з

Тематикалык
Персоналдьж

2020-2021 окуу жылына
карата  мугалимдердин
арыздары.

Баарлашуу

8. Окуу ша ттарын уюштуруу кеземелу
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1

Тамактануу жайда,
туалетгерде, 

лабораториялык 
кабинетгерде, чарба 
кабинетгеринде санитардьж 
гигиенальж нормаларды

сактоо.

Санитрадык-гигиеналы
нормаларды аткаруу

Тематикалык

Мектептин белмелеру:
тамактануу жа,

туалетгер, чарба
кабинетгери,

лабораториялык
кабинетгер

Жооптуу
Административдик 
кенешме, Маалыма

МАЙ

1.Окууга тар иштерин аткаруу боюнча коземол

1
Педагогикалык кецеш «1, 28
класстардын окуучуларын
кийинки класска кечуруу

женунде»

Окуу  жылындагы
программалардын  окуучулар
тарабынан ездештуруусу.

Педагогикалык жамаатын
жетишпеену  алдын  алуу
боюнча атка ган иште и.

Фронталдьж

Класстык журналдар,
еткен  жылындагы
аттестациянын
маалыматы.

Администрация
Протокол

Буйрук

2 «Тобокел тайпасындагы» «Тобокел тайпасындагы» Тематикальж «Тобокел тайпасындагы» ТИ боюнча «Тобокел

жана  начар  шартгагы
уйбуледегу окуучулардын

жайкы  мезгилинде
убактысын еткеруу боюнча
маалымат банкын тузуу.

жана начар шарттагы 
уйбуледегу окуучулардын 
жайкь мезгилинде убактысын 
еткеруу боюнча маалымат 
банкын тузуу

Персоналдык жана начар шартгагы
уйбуледегу окуучулардын

жайкы мезгилинде
убактысын еткеруу
боюнча маалымат

банкын

дир.о.б.,
ответственный

за участок

тайпасындагы»
жана начар
шарттагы

уйбуледегу
окуучулардын

жайкы мезгилинде
убактысын откеруу
боюнча маалымат

бант

4,  5,  6  класстарындагы
диагностикалык иштер

Класс жетекчилердин,
предметгик мугалимдердин 

иши.
Фронталдык Диагностикалык иштер оти дир.о.б. Аткарган иштердин

анализдери

2. Окуу предметгеринин ет абалын кэзомолдое

1 2-8 класстардагы аралык
аттестациясы

Окуу  программаларынын
аткарылышы.  Окуу
предметгери  боюнча
билимдерди  ездештуруунун

Фронталдык
Жалпылоо

Окучулардын иши
аткарган иштердин

жыйынтыгынын анализи.
Окуучулардын аральгк

ОТИ боюнча 
дир.о.б.

Административдик
Кенешме

Аныктама,Буйрук
(май айында)
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сапаты жана денгээли.
аттестациясынын
жыйынтыктарын

салышты уу

З. Мектеп документациясын кеземалдое

1

Окуучулардын  билим
баалоодогу объективдуулук.

Дептерлерди  толтуруу
талаптарын аткаруу.

Дептерлерди текшеруу
талаптарын жана баа коюу

талаптарын аткаруу (аралык
кеземел ж гузууде)

Фронталдык
Жалпылоо

Окуучулардын били м
денгээли, текшеруу иш
дептерлери,  иш
дептерлери.

ОТИ боюнча 
дир,о.б.

Административдик
кецешме, Аныктам

(май айында)

2 Класстык жу налдар Окуу прогаммларын атка Фронталдык Класстьж журналда Администрация П токол

5. Окуучула дын ден соол г н сактоо козомелу

1 Уйдон окутууну уюштуруу
Уйде  окутан  окуучулардын

монито инги
Тематикалык Мониторинг

ОТИ  боюнча
ди ,о.б.

Административдик 
кенешме

2

Социумдун
мумкучулуктерун колдонуу
Сергек  жашоону
калыптандырган  спортгук
з луште д колдонуу.

Сергек  жашоону
калыптандыруу иштерин
аткаруу.

Тематикальж
Класс жетекчилердин

маалыматы
ТИ боюнча 

дир.о.б.

Административдик
кенешме,
Маалымат

З Окуучуларга ысык-тамак
уюштуруу

Окуучуларга ысьж тамак
уюштуруу

Тематикалык
Окуучуларга ысык тамак

уюштуруу
ТИ боюнча 

дир.о.б.

Административдик
кенешме,
Маалымат

6. Жыйынтыктооч аттестациясына даярдоо ишин кеземелдее

1
Педагогикальж кенеш

«9класстарды сынактрага
киргизуу женунде»

Негизги жалпы жана орто
билим алууу боюнча

окуучулардын билимдерди
ездеш СУ

Тематикалык

Класстык журналдар,
)кыл ичиндеги
окуучулардын

жыйынтыкгары

Администрация Протокол

7. Педагогикалык кадрлардын ишин коземолдее

1
Педагогикальж кенеш « 1,2-

8,  10  класстарды кийинки
класска кечуруу жонундо»

Класс жетекчилердин жана
мугалимдердин педкенешке
дая дыгы

Фронталдык
обощающий

Педкецештин
материалдары

Администрация Протокол

2 2020-2021 окуу жылына
карата  аттестациялоого

Аттестацияга материалдарды
даярдоо боюнча насааттама

Персоналдык Мугалимдердин
арыздары

Баарлашуу
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берилген мугалимдердин
арызда ы

етуу•

З

Мугалимдердин ар кандай
денгээлдеги  сынактарга

катышуу
жыйынтыктуулугу .

Мугалимдердин аркандай
денгээлдеги сынактарга
катышуусунун анализи

Фронталдык
Персоналдык

Мугалимдердердин ар
кандай  децгээлдеги
сынактарга  катышуу
мониторинги

ТИ  боюнча
дир.о.б.,  ОТИ
боюнча дир.о.б.

Мониторинг

8. Окутуунун шартгарын уюштуруу коземолу.

1

Орт  коопсуздугугун
талаптарын аткаруу.

Мугалимдер жага окуучулар
менен машыгууларды 

аткар

Орт  коопсуздугугун
талаптарын аткаруу.

Мугалимдер жана окуучулар
менен машыгууларды аткаруу.

Фронталдык
Машыгуулардын планы.
Кеземеиел органарынын

предписаниелери.
завхоз,

Администратидик
Кенешме
Справка

2
Жайкы лагерге болмелерду

даярдоо.
Жайкы лагерге даярдоо иштери Фронталдык

Лагерге колдонулчу
болмелер

ТИ боюнча
дир.о.б.,
лагердин
башчысы

Административдик
кецешме
Буйрук

июнь
1 . О га та т иште ин атка боюнча козомол

1 Ок ч ларды мектепке Ата-энелерди мектепке ки Тематикалык Стендде ОТ боюнча Баа ла



кабыл алуу боюнча 
мааалымдоо

боюнча эрежелер менен 
тааныштыруу.

дир.о,б.
соцпедагог

З. Окуу предмегтеринин от у абалын козомб.лдее

1
Окуу предметгери боюнча 
программалардын 
аткарылышы.

Окуу предметтери боюнча 
программалардын 
аткарылышы

Фронталдык

Мгулимдердин
рпрограммаларды
аткаруу  отчетгору.
Класстык журналда

Администрация Мониторинг

2 ЖМАнын жыйынтыгы ЖМанын жыйынтыгы
Тематикалык 
Персоналдык 

Протоколдор
Класстык журналда

оти  боюнча
ди .о.б.

Мониторинг 
П токол

4. Мектеп документациясын кезомелдое
Окуучулардын ездук 
делолору

Класс жетекчилердин ездун 
делолорду тол уусу

Тематикалык
Персоналдык

Окуучулардын ездук 
делоло

ОТИ боюнча 
дир.о,б.,

Баарлашуу, прием 
ж нала

2
Кошумча сабакатардын 
журналы

Кошумча сабактар боюнча 
окуу программаларынын 
аткарылышы.

Тематикалык
Персоналдык

Кошумча сабакатардын 
журналы

ТИ боюнча 
дир.о,б.,

Баарлашуу, прием 
журнала

З
Классные журналдар

Класс жетекчилердин жыл
аягында  журналдарды
толтуруулары

Тематикалык
Персоналдьж

Классные журналдар
ОТИ боюнча 
дир.о.б.,

Баарлашуу, прием 
журнала

4
Уйден окутуу журналы

Жеке окутуу программаларын 
аткаруу

Тематикалык
Персоналдьж

Уйден окутуу журналы
ОТИ  боюнча
ди .о.б„

Баарлашуу, прием 
журнала

5. Тарбиялоо ишинин абалын каземолдоо, окуучула дын ден соол гун сактоо

1
2020-2021  окуу  жылындагы
тарбиялык иштин анализи.

2020-2021  -окуу  жылынын
та бия иште инин анализи

Фронталдык 
Жалпылоо

Материалдар
ТИ  боюнча
ди .о.б.,

Анализ

Жайкы эс алуу лагерин 
юш рууу

Жайкы эс алуу лаегерин 
юштуру

Тематикалык Лагердин иш планы
ТИ  бдир.о.б.,
лаге башчысы

Буйрук 
маалымат

6. Жыйынтыктоочу аттестацияны уюшт жана отко уу иште ин кеземолдоо

1
Жыйынтьжтоочу
аттестацияны уюштуруу 
жана еткеруу

ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ
аттестацяны  уюштуруу  жана
откоруу боюнча нормативдик
талапта ды акта угу.

Тематикалык 
Сынактарды еткеруу. 
Мектептин конфликтгик 
комиссиясына кайрылуу.

ОТИ боюнча 
дир.о.б.,

7. Педагогикалык кад ла дын ишин козомолдое
1 2020-2021 окуу жылындагы 2020-2021 окуу жылындагы Фронталдык 2020-2021окуу Администрация Окуу  жылынын



атка ган иште дин анализи аткарган иште дин анализин жылындагы атка ган
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48-бет.

даярдоо   окуу
жылына ка ата план тузуу. 

даярдоо  жана  2020-2021  окуу
жылына ка ата план тузуу.

иштердин анализи

8. ша гга ын юштуруу иштерин коземелдее.

Мектепти  жацы  окуу
жылына даярдоо.

Жаны окуу жылына мектепти
даярдоо  иштеринин  планын
ТУЗУУ.

Фронталдык
Жьщы  окуу  жылына
карата мектепти даярдоо
планын аткаруу.

завхоз 
директору, 
атаэнелер 
комитеттери

Жаны окуу жылына
карата  мектепти
даярдоо боюнча иш
ча ала дын планы.

Эскертуу:
1  .  Саатка
жуктее:  )Ђ'мада  1
жолу жанылоо.

2. ар бир чейректе
1  жолу  журнал
текшеруу.

3. Сабактарга
катышуу:

Мектеп директору
—  1жумада  2
жолу  ОТИ
боюнча  дир.о.б.
— жумада З жолу
ТИ  боюнча
дир.о.б.  —  1
жумада 2 жолу:
Соцпедагог  —  1
жумада жолу

9. Мектеппшн материалДык-техникалык базасын бекемДое. чарбалык 
иштер.

Айлары Программалык мазмундун этаптар боюнча негизги мазмуну,

Август Жаны 2020-2021 окуу жылына карата мектепти даярдоо. Мектептин жацы окуу жылына карата даярдыгы женунде 
акт



Сентябрь Эмгекти коргоо иш чаралары. Иш чаралар по охране труда в учреждении. Эмгек коргоо жана коопсуздук техникасы
боюнча буйруктар.

Октябрь Мектепти кышкы сезонго даярдоо,

Ноябрь Электр жабдыктарын, ерт коопсуздугун, нвентарларды текшеруу.

Декабрь Эвакуациялык жолдорду кардан тазалоо.

Январь Мектептин генералдык тазалоо иштери

Февраль Мектептеги керсетме куралдарды каттоо жана системалаштыруу. Келерки 
жылга ондоо иштеринин планы тузуу.

Март Гулдерду отургузуу жана жашылдандыруу иштери.

рдппппјлјлппппплј U U

Апрель Территорияны тазалоо.

Май Территорияны тазалоо. Гулдерду сугаруу.

Июнь Мектептин кезектеги ондоо иштери жана кькы сезонго даярдоо.
1. 2020-2021 окуу жылынын аягында кутуулучу жыйынтыктар.

1. Окуучуларды  окутуп  тарбиялоодогу  социалдык  сурамдын
канааттандырылышы.

2. Окуу  процессин  оптималдаштыруу  аркылуу  окуучулардын
ден  соолугун  жана  дене  тарбиялык  есушун  бекемдее,  ден
соолук  коргоочу  технологияларды  колдонуу.  Окуучуларды
ездерунун  ден  соолугун  кастарлоого  багыттоо  жана  сергек
>тШООГО ундее.

3. Окуучунун  билим  сапатынжана  тарбиялык  денгээлин
жогорулатуу.

4. «Тобокел  тайпасындагы»  окуучулардын  санын  азайтуу,  ар
бир окуучунун инсандын енугушун камсыздоо.



5. Бутууручунун  социумга
кенупчыгаруу  даярдыгын
калыптандыруу  жана  езунун
кылган  иштерине
жоопкерчилик  мамиле
кылуусун куче

Мектеп дире
Мамбеталиева Ч.М.

ечим 
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