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 № 61 Автордук физика-математикалык    мектеп-лицей окуу          

комплексинин   мамлекеттик тилди өздөштүрүү  жана        

өнүктүрүү  боюнча  2022-2023- окуу жылынын планы    

                          

 

 

 



 

       Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили жөнүндө  мыйзамына таянып,  ушул мыйзамдын негизинде 

 2022-2023- окуу жылында  № 61 АФММЛ ОКинде  мамлекеттик тилди өздөштүрүү  жана өнүктүрүү  төмөнкү  

6 багытта жүргүзүлмөкчү: 

               - билим берүү жана окуу пландарынын ишке ашырылышы; 

               - окуучулардын мамлекеттик тилди өздөштүрүүсүнүн абалы; 

 - күндөлүк турмуш-тиричиликтин түрдүү чөйрөсүндө жана турмуштук кырдаалдарда кыргыз тилинде эркин баарлаша 

алууга, угуп түшүнүүгө, окуп түшүнүүгө жана ѳз ойлорун жазууга үйрөтүү; 

 

              - мектептик документация менен  иш алып баруу; 

    - мектептик документацияларды мамлекеттик тилде которуу жана жүргүзүү; 

 

               - мамлекеттик тилди окутуунун абалы; 

   - сабакта коммуникативдик ыкмада уюштуруу менен окуучуну турмуштук түрдүү кырдаалдарда сүйлөшө алуу менен, 

кыргызча сүйлөө маданиятына көнүгүү жана кыргыз тили аркылуу дүйнө таануусун өстүрүү; 

 

              - усулдук бирикменин жана чыгармачыл топтордун иши; 

              - предмет боюнча класстан тышкаркы иштер; 



                                                                       Август - сентябрь 

   Иштин багыты 

 

                Иш чаралар        Максаты    Жооптуулар Мөөнөтү Жыйынтык 

 

Окутуу орус тилинде 

жүргүзүл 

гɵн мектептерде 

коммуникативдик 

технологиясы менен 

кыргыз тилин окутуу 

темасын улантуу. 

“Окутуу орус тилинде жүргүзүлгɵн 

мектептерде коммуникативдик 

технологиясы менен кыргыз тилин 

окутуу” технологиясын ишке 

ашыруудагы кɵйгɵйлɵрдү аныктоо. 

Жаңы стандарттын  негизинде план 

иштеп чыгуу. 

Мугалимдерге кошумча 

сабактарды өткөрүүдө 

методикалык жардам көрсөтүү, 

семинарларды ѳткѳрүү 

Мугалимдер 

 

 

Амандыкова 

А.Ш. 

 

Рыскельдиева 

С.Р. 

25-29- 

август 

 

Усулдук 

бирикмеде 

доклад жасоо. 

 

1-чейректе 

сабактарды офлайн 

режиминде  

ѳткѳрүүгѳ даярдык 

кѳрүү жана 

КYНДӨЛYК 

электрондук журнал 

менен иш жүргүзүү 

КYНДӨЛYКтө иш алып баруу боюнча 

семинар өткөрүү. 5,8-класстарды 

башталгыч жана улантуучу топторго 

бѳлүштүрүү. 

Мугалимдердин техника менен 

камсыздоо жана алар менен 

иштегенге жардам кѳрсѳтүү 

Информатика 

мугалимдери 

24-29-

август 

Усулдук 

бирикмеде 

Окуучулардын 

билимдеринин, 

билгичтиктеринин 

көндүмдөрүнүн абалы 

 Кыргыз тилинен күзгү сынактарды 

өткөрүү жана документтерди кɵзɵмɵлдɵɵ 

Мындан ары окууга 

окуучулардын даярдыгын 

текшерүү. 

Амандыкова 

А.Ш. 

Август-

сентябрь 

 Педагог 

кеңешмеде 

билдирүү 

Мектептик 

документация менен 

иштөө 

 

Класстар боюнча документтердин 

толтурулушун көзөмөлдөө, документтер  

боюнча иштөөнүн эрежелери  менен 

тааныштыруу. 

 

Мугалимдерге практикалык 

жардам берүү. 

 

Амандыкова 

А.Ш. 

Рыскельдиева 

С.Р. 

Август-

сент. 

 

Администрат

ивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 



Жаны стандарт 

боюнча иштѳѳ 

Календарлык пландарды бекитүү, 

кабинеттердин  паспортторун  карап 

чыгуу, жаңыртуу, бекитүү. 

7-класстын китеби менен таанышуу, 

календардык планын жаңыртып бекитүү,  

Мугалимдерге практикалык 

жардам берүү. 

 

Амандыкова 

А.Ш. 

1-5-сент.  

 Предметтерди 

окутуунун абалы 

Сабактарга, класстан 

тышкаркы иш-

чараларга баруу. 

 

 

 

 

Жамааттын методикалык окуусун 

улантуу, чыгармачыл топтордун  ишин 

улантуу. 

Быйылкы окуу жылында окуучулардын 

өз алдынча ой-пикирин кыргыз тилинде 

билдирип, темега ылайык маектеше 

алууга жетишүү, кеп ишмердүүлүгүнүн 

угуу, окуу, сүйлөө, жазуу түрлөрүндө 

иштөө көндүмдөрүнө ээ болуу.  

 

5,8-класстарда алгачкы текшерүү 

иштерин өткөрүү. 

Материалды кайталоону 

уюштуруу,  

5,8-класстарда алгачкы текшерүү 

иштерин өткөрүү. 

Мугалимдердин тематикалык, 

календарлык пландарды 

түзүүдөгү адистик 

кыйынчылыктарын  

чыгаруу 

 

Амандыкова 

А.Ш. 

 

Рыскельдиева 

С.Р. 

 

 

 

20-25-

сент. 

 

Администрат

ивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

 

 

Билим берүү жана 

окуу программаларын 

ишке ашыруу 

 

   

 Кыргыз тили жана адабияты предметине 

түзүлгөн ар бир сабактын усулдук 

иштелмелерине талдоо жүргүзүү, аларды 

усулдук бирикменин кеңешмесинде 

бекитүү 

Календарлык пландарды текшерүү.  

Ийримдер боюнча түзүлгөн 

программаларды экспертизалоо 

Ар бир мугалимдин өздүк өнүгүүсү 

боюнча тандап алган темаларын бекитүү. 

 

Окуучулардын диалог түзүү 

иштерин талдоо 

Окуу программасын ишке 

ашырууда сапатты жогорулатуу 

Мугалимдин методикалык 

өнүгүүсүнө көнүл буруу, жардам 

берүү, 

методикалык жардам көрсөтүү. 

Мугалимдин методикасын 

калыптандырууга жардам 

көрсөтүү. 

Кошумча сабактардын 

программаларын, 

календарлык пландарды 

коррекциялоо. 

 

Амандыкова 

А.Ш. 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдер 

 

 

сентябрь 

 

 

Методикалык 

бирикмеде 

билдирүү 

жасоо  

 



                                                          

 

Чыгармачыл 

топтордун, усулдук 

бирикмелердин 

иштери 

 

Мамлекеттик тилди кабыл алган  күнгө 

карата иш-чараларды өткөрүү 

“Тилим-менин тирегим”аттуу 1-11--

класстар боюнча салтка айланган көркөм 

окуу сынагын өткөрүү; 

-сабактарда мамлекеттик тилге  арналган 

көйгөйлүк эсселерди жазуу; 

 - ар бир кабинетте бул майрамга 

арналган бурчтарды уюштуруу; 

 - райондук жана шаардык иш-чараларга 

катышуу; 

-паралелдер боюнча  класстык сааттарда 

мамлекеттик тилге арналган диспуттарды 

өткөрүү.   

23-сентябрь- МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ 

күнүнө арналган салтанаттуу линейканы 

өткөрүү 

 

 

 

Окуучуларда мамлекеттик тилди 

үйрөнүүгө  

мотивация жаратуу 

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик тилди  ɵздɵштүрүү 

жана ɵнүктүрүү 

 

 

Амандыкова 

А.Ш. 

Мугалимдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдер 

 

 

 

20-

сентябрь 

Саат 

12.00 

401-каб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-

сентябрь 

Мектепти

н 

короосун

да 10.00 

 

 

 

 

 

Администрат

ивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

Кыргыз тили 

мугалимдеринин 

декадасын өткөрүү 

жана жыйынтыктоо 

Ачык сабактарды өтүү жана сабактарга 

анализ берүү 

 

 

Мугалимдердин 

ишмердүүлүгүнɵ баа берүү, 

тажрыйба алмашуу, 

жаңылыктарды киргизүү 

Амандыкова 

А.Ш.   

мугалимдер 

20-30-

сентябрь 

Админ.кеңеш

-меде 

билдирүү 



                                                                                                                     Октябрь 

    Иштин багыты                            Иш чаралар                  Максаты     Жооптуулар Мөөнөтү Жыйынтык 

 

Мектеп 

документациясы 

менен иштөө 

 

   Класстык журналдардын  

толтурушун текшерүү 

 5-класстардагы дептерлерди 

текшерүү 

  8-класстарда окуучулардын 

сөздүктөрүн текшерүү 

Дептерлерди текшерүү 

нормаларынын сакталышы 

 

 

Амандыкова А.Ш. 

 

Октябрь 

айынын 

4-жумасы 

 

Администрат

ивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

Сабактарга, катышуу 

. 

 

 7-класстардын кыргыз тили 

сабактарына катышуу.  Кошоева К.К., 

Орозалиева М.К. 

 9-класстардын  сабактарына 

катышуу  Рыскельдиева Н.А., 

Мураталиева Н.А.                     

3-класс Турсуналиева Д.Т.,Качкынова 

Ж.А. 

МБ де кабыл алган 

нормаларды сактоо 

Сабакта үй тапшырмасын 

берүүдөгү инструктажга 

байкоо жүргүзүү 

Текшерүү ишинен кийин 

каталар үстүндө иштөөнүн 

формаларын талдоо. 

 

Амандыкова А.Ш. 

 

  Уметалиева С.Р. 

20-25 

октябрь 

2021-ж. 

Усулдук 

кенешмеде 

билдирүү. 

 

 Окуу 

программаларын 

ишке ашыруу 

Календардык план менен журналдын 

жазылышынын дал келүүсүн 

текшерүү 

 

Мугалимдердин электрондук 

журналга болгон мамилесин б 

жана КYНДӨЛYКтүн 

толтуруусуна байкоо жүргүзүү 

 15-28 

октябрь 

 

Администрат

ивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

Чыгармачыл 

топтордун, 

методикалык 

бирикмелердин иши 

 

Көйгөйлөрдү чечүү боюнча топторду 

түзүү, ачык сабактардын же башка 

иш- чаралардын графигин бекитүү, 

келечекте китеп  жазуу үчүн 

даярданган мугалимдерге   

методикалык жардам көрсөтүү, 

тренинг өткөрүү.  

Мугалимдерге методикалык 

жардам көрсөтүү 

 

 

Амандыкова А.Ш. 

Уметалиева С.Р. 

октябрь 

2021-ж. 

Метод-лык 

бирикмеде 

доклад жасоо. 

Окуучулардын 

билимдеринин, 

билгичтиктеринин 

Жогорку класстарда текст менен 

иштөөдө  угуп түшүнүү боюнча 

тесттерди өткөрүү 

Окуучуларда мамлекеттик 

тилди үйрөнүүгө  

мотивация жаратуу 

 Жогорку класстын 

мугалимдери 

Октябрь 

2021-ж. 

Усулдук 

кенешмеде 

билдирүү 



 

                                                                                Ноябрь 

Иштин багыты Иш чаралар Максаты Жооптуулар Мөөнөтү Жыйынтык 

 

Окуучулардын 

билимдеринин, 

билгичтиктеринин 

көндүмдөрүнүн абалы 

Кыргыз тили боюнча 7-класстарда 

административдик текшерүү иштерин өткөрүү- 

Коюлган баалардын 

топтолушун, 

объективдүүлүгүн талдоо 

 

 

Амандыкова 

А.Ш. 

Ноябрь 

айынын  

3-жумасы 

 

Администрат

ивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

Документация менен 

иштөө 

 

Электрондук күндөлүктөрүн, окуу 

журналдарын текшерүү 5-7кл. 

 

Документация менен 

иштөөдөгү көйгөйлөрдү 

аныктоо, окуучулар менен 

жүргүзүлүүчү кайтарым 

байланышка талдоо жүргүзүү, 

жардам көрсөтүү. 

Амандыкова 

А.Ш. 

 

Ноябрь 

айынын  

2-жумасы 

 

Администрат

ивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

 

Сабактарга катышуу 

 

Туюкбаева А.Т. 

Абдырахманова М.К.,   

Окутуу методикасына байкоо 

жүргүзүү, көйгөйлөрдү 

аныктоо, методикалык жардам 

көрсөтүү. 

 

Амандыкова 

А.Ш. 

17-22 

ноябрь 

Администрат

ивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

Окуу программасынын 

жана окуу планынын 

ишке ашырылышы 

Мугалимдердин сабакка иштелип чыккан  

пландарын текшерүү 

Методикалык жардам 

көрсөтүү 

 

 24-29 

ноябрь 

Методикалык 

бирикмеде 

доклад жасоо. 

Чыгармачыл 

топтордун, 

методикалык 

бирикмелердин иши 

 

Усулдук устакананын ишине оңдоолорду 

киргизүү, көйгөйлөр боюнча ишти баштоо, 

кыргыз тилинен өткөрүлүүчү мектептик 

олимпиаданын тапшырмаларын талдоо, оңдоо, 

бекитүү, мугалимдерге окуучулар менен 

долбоор  ыкмасы менен иштөөгө шарт түзүү,  

окутуучу тренингдерди даярдоо, өткөрүү. 

Методикалык жардам 

көрсөтүү 

Мектептик олимпиаданын 

жеңүүчүлөрүн   шаардык 

олимпиадага даярдоо 

 

Мугалимдер 

 

Амандыкова 

А.Ш. 

Уметалиева 

С.Р. 

24-29 

ноябрь 

Методикалык 

бирикмеде 

доклад жасоо. 

көндүмдөрүнүн 

абалы 

 



Ийримдердин ишин 

текшерүү 

 

Ийримдердин журналдарын текшерүү, 

сабактарга катышуу (1смена) 

Ийримдердин 

программаларын ишке 

ашырууда методикалык 

жардам берүү 

 

Амандыкова 

А.Ш 

11-15 

ноябрь 

Администрат

ивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

Класстан тышкары 

иштер 

 

Ч.Айтматовдун 93 

жылдыгына арналган 

иш-чараларды өткөрүү. 

10-11-класстарда кыргыз тилинен мектептик 

олимпиаданы өткөрүү. 

 

Кабинеттерде бурчтарды уюштуруу, 

жазуучунун чыгармалары менен иштөө, кол 

өнөрчулук көргөзмөсүн өткөрүү 

Окуучулардын билим 

денгелин текшерүү 

Жазуучунун өрнөктүү жолун 

жаштарга үлгү кылуу, 

чыгармаларындагы 

жаратылышты сүйүү, мекен 

темасынын ордун ачып берүү. 

 

 

Усулдук 

бирикменин 

жетекчиси, 

мугалимдер 

 

 

Ноябрдын 

үчунчу 

жумасы 

 

 

Администрат

ивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

 

                                                                                           Декабрь 

     Иштин багыты              Иш чаралар           Максаты    Жооптуулар Мөөнөтү Жыйынтык 

 

Окуучулардын 

билимдеринин, 

көндүмдөрүнүн абалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-класстарда кыргыз тилинен 

административдик текшерүү 

иштерин өткөрүү 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдин методикасын 

талдоо 

Окуучулардын алган билим, 

билгич-нин, көндүмдөрүнүн 

сапатынын абалын талдоо. 

Сынактарга даярдыкты 

аныктоо, көйгөйлөр боюнча 

методикалык жардам берүү 

 

Амандыкова А.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрати

вдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

 

 

 

 

 

 

 



Класстан тышкаркы 

иштер 

 

 

 

 

“Манасым-менин мурасым”10-

класстар арасындагы сынакты 

ɵткɵрүү. 

“Жаш манасчы” сынагын 

өткөрүү    (1-9-класстар 

арасында) 

Окуучуларда “Манас” эпосун 

билүүгɵ мотивация жаратуу 

Жогорку класстын 

мугалимдери 

 

Мугалимдер 

26 ноябрь- 

4-декабрь 

Усулдук 

кенешмеде 

билдирүү 

Сабактарга катышуу 

 

Ийримдерге байкоо жүргүзүү 

 Кыштобаева А.А., 

  Кошоева К.К. 

Мамлекеттик тил 

мугалимдеринин окуучуларга 

берген жардамын аныктоо 

 

Усулдук 

бирикменин 

жетекчиси, окуу 

бөлүмүнүн башчысы 

 

8-13 декабрь Администрати

вдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

 

 

Ийрим боюнча ишти 

көзөмөлдөө 

Класстан тышкаркы 

иштер 

  Адабият күнүн белгилѳѳ 

Чынгыз Айтматовдун туулган 

күнүнɵ арналган иш-чараларды 

ɵткɵрүү 

Залкар жазуучунун 

чыгармаларындагы 

жаратылышты сүйүү, мекен 

темасын ордун ачып берүү 

 

 

Мугалимдер 

Уметалиева С.Р. 

 

 

1-12-декабрь 

 

 

 

 

 

Методикалык 

бирикмеде 

билдирүү 

 

Баштапкы класстардын 

сабактарына катышуу. 

1-4 класстардын кыргыз тили 

сабактарына катышуу. 

Токтогонова Ч.А. 

Усенова Ж.Ж. 

Январда боло турган 

мугалимдер кенешмесине 

баштапкы мектептин кыргыз 

тилин берүүдɵ болгон 

мүдɵлɵрдү талкулоо , 

жетишкендиктерине баа берүү.     

 

 

 

Амандыкова А.Ш. 

 

 

 

Декабрь  

 Усулдук 

кенешмесин-

де билдирүү 

берүү 

 

 

 



                                                                                                                         

                                                                                         Январь 

   Иштин багыты                    Иш чаралар             Максаты     Жооптуулар Мөөнөтү Жыйынтык 

 

Окуучулардын 

билимдеринин, 

билгичтиктеринин,  

көндүмдөрүнүн абалы 

6,9-класстарда кыргыз тилинен 

административдик текшерүү ишин 

өткөрүү 

Мамлекеттик  сынактарга жана 

белгилүү инсандардын маарекелерине 

арналган акцияларга катышуу жана 

пландаштыруу. 

Окуучулардын билим 

сапатынын абалын талдоо 

 

Мугалимдер,  

усулдук бирикменин 

жетекчиси, окуу 

бөлүмүнүн башчысы 

 

22-30-январь Администрати

вдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

Методикалык 

бирикмеде 

доклад жасоо. 

Мектеп документациясы 

менен иштөө 

 

Ортоңку мектепте окуучулардын 

дептерлерин текшерүүнү уюштуруу( 

мугалимдер бири-биринин 

дептерлерин текшеришет) 

 

Тажрыйба алмашуу, 

көйгөйлөрдү чечүү ж.б. 

 

 

Амандыкова А.Ш. 

 

19-24 январь Администрати

вдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

 

Сабактарга катышуу, 

класстан тышкаркы 

иштер 

 

8 – 11 класстврдын кыргыз тили жана 

адабияты сабактарына катышуу. 

 

КЫРГЫЗТЕСТ менен кызматташуу 

жана курстарды ачуу. 

Коммуникативдик 

технологияны ишке 

ашыруу 

 

Мугалимдер,  

усулдук бирикменин 

жетекчиси, окуу 

бөлүмүнүн башчысы 

январь Методикалык 

бирикмеде 

доклад жасоо. 

Тажрыйбалуу 

мугалимдердин ачык 

сабактарын уюштуруу. 

Уметалиева С.Р.,  

Атайбек к.Алтынай 

 

Гезит-журналдарга, сайттарга 

сабактын иштелмелерин жайылтуу, 

сынактарга катышуу. 

Алдынкы методикалык 

тажрыйбаларды үйрɵнүү, 

жайылтуу. 

Мугалимдер,  

усулдук бирикменин 

жетекчиси 

январь Методикалык 

бирикмеде 

доклад жасоо. 

                                                                                                           



                                                                         

                                                                              Февраль 

Иштин багыты Иш чаралар Максаты Жооптуулар Мөөнөтү Жыйынтык 

 

Документация менен 

иштөө 

 

Кыргыз тилинен 3-класстарда, 

11-класстарда 

административдик текшерүү 

иштерин өткөрүү 

 

Окуучулардын билим 

сапатын талдоо 

 

Мугалимдер,  

усулдук 

бирикменин 

жетекчиси, окуу 

бөлүмүнүн 

башчысы 

Февральдын 

экинчи 

жумасында 

Администрати

вдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

 

Жаңы келген 

мугалимдер менен иш 

алып баруу 

 

 

Ийрим журналдарынын абалын 

текшерүү. 

 

Электрондук журналдын 

абалына байкоо жүргүзүү 

Программалык материалдын 

өтүшүн талдоо 

 

Амандыкова А.Ш. 

 

февраль 

Методикалык 

бирикмеде 

билдирүү 

 

Класстан тышкаркы 

иштер 

Нооруз майрамына даярдык 

көрүү, 

  “Сармерден” сынагына 

даярдык кɵрүү 

  

Мугалимдер 

Кошоева К.К. 

 

 

 

 

 

Окуучулардын  

билимдеринин, 

көндүмдөрүнүн абалы 

 

 

4-9-класстарда мектептик 

олимпиаданы өткөрүү 

 

 

Методикалык жардам 

көрсөтүү 

Мугалимдер,  

усулдукбирикме-

нин жетекчиси, 

окуу бөлүмүнүн 

башчысы 

февраль Пед.кеңешмед

е билдирүү 



Мектеп 

документациясынын 

толтурулушунун абалын 

текшерүү 

1-4 класстардын журналдарын 

текшерүү 

 

 

Мектеп документациясынын 

толтуруу нормативин сактоо 

 

Амандыкова А.Ш. 

 

 

23-28 

февраль 

 

Администрати

вдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

Кыргыз тили 

мугалимдеринин 

декадасын ɵткɵрүү 

 

 

 

Ачык сабактарды ɵткɵрүү 

Методикалык жардам 

кɵрсɵтүү, тажрыйба алмашуу. 

Жаш адистер менен иштɵɵ 

 

 

Мугалимдер 

 

 

20-февраль-

10-март 

 

Пед.советте 

билдирүү 

                                                                                        

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

Иштин багыты Иш чаралар Максаты Жооптуулар Мөөнөтү Жыйынтык 

 

 

Окуучулардын 

билимдеринин, 

көндүмдөрүнүн абалы 

 

 

9-класстарда мамлекеттик 

сынакка даярдык тестин  өткөрүү 

 

Окуу программасынын аткарылышын 

иликтөө, баалардын коюлушунун 

объективдүүлүгүн талдоо, кайтарым 

байланыштын жүргүзүлүшүн   

көзөмөлдөө. 

 

Амандыкова 

А.Ш. 

 

Уметалиева 

С.Р 

2-7 март 

 

 

 

 

 

Администрат

ивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

 

 Ак калпак жана туу 

күнүнө арналган иш-

чараларды пландаштыруу 

жана өткөрүү 

 Башталгыч жана ортонку 

мектепте “Калпак күнүн” 

белгилоо. 

Кыргыз Республикасынын туусун 

кабыл алган күнү жѳнүндѳ 

класстык саатты ѳткѳрүү. 

Окуучуларды кыргыз элинин 

адаттарына тартуу, мектептин өз 

адаттарын жаратуу 

Педколлективге кыргыз салттарын 

көргөзүү 

 

Мугалимдер 

 Март 

айынын 

башы 

Администрат

ивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

 

 

Кыргыз тилинен 

сөздүктөрдү текшерүү 

 

Сабактарга катышуу 

 

5-класста иштеген мугалимдер 

башталгыч мектептеги 

мугалимдердин сабактарына 

катышуусу 

Сөздүк ишти алып баруунун 

ырааттуулугун текшерүү, балдарга 

сөздүк иш үчүн коюлган баалардын 

объективдүүлүгүн тек-үү 

Амандыкова 

А.Ш. 

Уметалиева 

С.Р 

 

 

9-14 март 

Администрат

ивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

 

Мугалимдер, 

администрация , 

техперсонал арасында 

атайын программа 

менен“Нооруз”майрамын  

ɵткɵрүү. 

Башталгыч класстарда “НООРУЗ-

2022” өткөрүү 

 

Окуучулардын мугалимдерди 

администрацияны,техперсонал-

дарды куттуктоосу 

Окуучуларды кыргыз элинин 

адаттарына тартуу, мектептин өз 

адаттарын жаратуу 

Педколлективге кыргыз салттарын 

көргөзүү 

Мугалимдер,  

усулдук 

бирикменин 

жетекчиси, 

окуу 

бөлүмүнүн 

башчысы 

 

 

15-21 март 

 

Педкеңешмед

е билдирүү 

Мектеп 

документациясынын 

толтурулушунун абалын 

текшерүү 

Класстык журналдары текшерүү, 

мониторинг журналын текшерүү. 

 

Мугалимдин ишмердүүлүгүнө оңдоо 

– түздөө иштерин киргизүү, тажрыйба 

алмашуу. 

Мугалимдер,  

усулдук 

бирикменин 

жетекчиси 

16-21  

март 

Пед. совет 

билдирүү 



                                                                                        Апрель  

     Иштин багыты                         Иш чаралар        Максаты    

Жооптуулар 

Мөөнөтү Жыйынтык 

 

Кошумча сабактардын 

өткөрүлүшүнө көзөмөл 

жүргүзүү 

 

Кошумча сабактар 

Башталгыч мектеп, ортоңку 

звено, жогорку звено 

 

Окуучулардын материалды 

өздөштүрүүсүндөгү көйгөйлөрдү 

аныктоо 

 

 

Амандыкова 

А.Ш. 

 

1-11 

апрель 

Администрат

ивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

 

Окуучулардын 

билимдеринин, 

билгичтиктеринин, 

көндүмдөрүнүн абалы 

4-класска текшерүү 

административдик иштерин 

жүргүзүү 

Текст  менен иштөөнүн көйгөйлөрүн 

аныктоо. 

 

Амандыкова 

А.Ш. 

 

апрель Методикалык 

бирикмеде 

доклад жасоо. 

Мектеп 

документациясынын 

толтурулушунун абалын 

текшерүү 

 

Мектептин 9-11 –класстарынын 

күбөлүктөрүн текшерүү 

 

Сынактык бурчтардын жасалгаланышын 

текшерүү, ата-энелерге, окуучуларга 

канчалык деңгээлде маалымат пайдалуу 

экенин талдоо. 

Класс 

жетекчилер 

 

13-18 

апрель 

Администрат

ивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

 

Сабактарга  жана класстан 

тышкаркы иштерге 

катышуу. 

Кыргыз тилинен 5-8-класстарда 

жыйынтыктоочу текшерүү 

иштерин өткөрүү 

 

Окуучулардын билим денгелин аныктоо. Мугалимдер,  

окуу 

бөлүмүнүн 

башчысы 

 

20-25 

апрель 

Администрат

ивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

Окуу программасынын 

жана окуу планынын ишке 

ашырылышы 

Усулдук бирикменин иши, 

чыгармачыл топтордун иши 

 

 11-класстарды 

Жалпы республикалык 

тестке даярдоо 

4-класстардагы окуучулардын 

дептерлерин текшерүү. 

 

Көчүрүү жана жыйынтыктоо 

аттестациясы үчүн 

документацияны даярдоо 

 

Тесттик тапшырмалар менен 

иштөө 

 

Декада көрсөткөн көйгөйлөрдүн үстүнөн 

иштөө, көйгөйлөрдү чечүү боюнча ачык 

сабактарды, тренингдерди өткөрүү.   

Тесттин сапатын талдоо, окуучуларга 

канчалык деңгээлде жардам берерин 

аныктоо. 

Мугалимдер,  

окуу 

бөлүмүнүн 

башчысы 

 

Мугалимдер,  

окуу 

бөлүмүнүн 

башчысы 

 

 

 

27-30 

апрель 

 

 

 

Апрель 

айы 

Педкеңешме- 

де билдирүү 

 

 

 

 

Педкеңешме- 

де билдирүү 



                                                                                             Май    

Иштин багыты Иш чаралар Максаты Жооптуулар Мөөнөтү Жыйынтык 

 

Кошумча сабактардын 

өткөрүлүшүнө көзөмөл 

жүргүзүү 

 

9-11-класстардагы кошумча 

сабактарга катышуу. 

 

Окуучулардын 

билимдеринин, 

билгичтиктеринин, 

көндүмдөрүнүн чыныгы 

абалын аныктоо 

 

Мугалимдер, усулдук 

бирикменин жетекчиси, окуу 

бөлүмүнүн башчысы 

Окуу бөлүмүнүн башчысы 

11-16 май Администра

тивдик 

кенешмеде 

билдирүү. 

 

 

Окуучулардын 

билимдеринин, 

билгичтиктеринин, 

көндүмдөрүнүн абалы 

 

 

9,11-класстарда жыйынтыктоочу 

тесттерди өткөрүү 

    

 

Бардык класстарда 

жыйынтыктоочу текшерүү 

иштерин ɵткɵрүү 

 

 

Жыйнтыктоо 

атестациясына даярдыкты 

талдоо, мугалимдердин 

ишине баа берүү 

 

Мугалимдер, усулдук 

бирикменин жетекчиси, окуу 

бөлүмүнүн башчысы 

10-15-май 

 

 

20-24-май  

Пед.кеңешм

еде 

билдирүү 

 

Документация менен 

иштөө 

 

 

Класстык журналдарды, сынак 

бурчтарын, сынакка даярдалган 

кошумча материалдарды текшерүү 

 

 

Программаны өтүүдөгү 

көйгөйлөрдү аныктоо, 

кошумча сабактарды 

уюштуруу. 

 

 

Амандыкова А.Ш. 

 

 

 

11-23 май  

 

 

Пед.кеңешм

еде 

билдирүү 

Окуу программасынын 

жана окуу планынын 

ишке ашырылышы. 

Жылдык атестацияга даярдык 

көрүүнүн абалын текшерүү 

 

 

Окутуу каражаттарын 

колдонууну, бүтүрүү 

сынагына даярдыкты 

талдоо 

Окуу бөлүмүнүн башчысы - 

Амандыкова А.Ш. 

 

18-23 май  Пед.кеңешм

еде 

билдирүү 

Усулдук бирикменин 

иши, чыгармачыл 

топтордун иши 

 

Календарлык пландар менен 

класстык журналдагы 

жазуулардын дал келишин 

текшерүү, педагогикалык 

кеңешмелерди өткөрүү. 

 

Жылдык пландын 

аткарылышын талдоо, 

келээрки жылга 

милдеттерди аныктоо. 

 

 

Мугалимдер, усулдук 

бирикменин жетекчиси, окуу 

бөлүмүнүн башчысы 

 

18-23 май Пед.кеңешм

еде 

билдирүү 



Усулдук бирикменин 

иши 

 

Усулдук бирикменин жылдык 

отчёту 

 

Кабинеттердин абалын 

талдоо, көйгөйлөрдү 

аныктоо.  

 

Мугалимдер, усулдук 

бирикменин жетекчиси, окуу 

бөлүмүнүн башчысы 

25-30 май Пед.кеңешм

еде 

билдирүү 

                                                                                  

                                                                                  Июнь   

         Иштин багыты                   Иш чаралар               Максаты      Жооптуулар Мөөнөтү Жыйынтык 

 

Мектептин 

материалдык 

базасынын абалы 

 

Кабинеттердин абалын текшерүү, 

арыздарды алуу. 

Жаны окуу жылына даярдык 

көрүү Оңдоо-түздөө иштерин 

жүргүзүү 

 

Окуу бөлүмүнүн 

башчысы 

Амандыкова А.Ш. 

Июнь  Пед.кеңешмеде 

билдирүү 

Документация менен 

иштөө 

 

9-11-класстардын жыйынтыктоочу 

аттестациясын жыйынтыктоо жана 

бекитүү 

 

Талдоо жана пландаштыруу 

 

Окуу бөлүмүнүн 

башчысы 

 

Июнь Пед.кеңешмеде 

билдирүү 

Документация менен 

иштөө 

 

Журналдарды, жыйнтык бааларды, 

протоколдорду текшерүү 

 

Коюлган баалардын 

объективдүүлүгүн талдоо 

 

Окуу бөлүмүнүн 

башчысы 

 

Июнь Пед.кеңешмеде 

билдирүү 

Документация менен 

иштөө 

 

Окуу планынын аткарылышын талдоо 

 

Жыйынтык чыгаруу, 

кийинки окуу жылына 

пландаштыруу 

Окуу бөлүмүнүн 

башчысы 

 

Июнь Педкеңешмед 

билдирүү 

Документация менен 

иштөө 

 

Мугалимдердин жумушун 

жыйынтыктоо. 

Кийинки окуу жылына сааттарды 

бѳлүштүрүү 

 

 

Сааттар боюнча маалымат 

берүү 

Амандыкова А.Ш. 

 

Июнь Пед.кеңешмеде 

билдирүү 

 

                                               


