
 

               Бишкек шаарынын мектептеринин ишмердүүлүктөрүнүн жыйынтыктарынын анализи 

 

Мекеменин аталышы :__Т. Сатылганов атындагы №69 окуу-тарбия комплекс- гимназиясы 

___________________________  

 Анализдин багыттары   

 

Билим берүү 

мекемесинин 

ресурстук 

базасы 

 

 

 

Китепкана фонду 

 

Окуу китеби   - 

22751нуска  

 

Көркөм адабият китеби   -   

5870 нуска       

 

 

Педагогикалык 

кадрлардын 

курамы: 

 

 156- мугалимдер 

 

137-  жогорку билим , 

  11 - атайын орто билим 

  8-  орто билим 

  0- бүтпөгөн жогору 

 

Окуучулардын 

контингенти: 

2634 окуучу 

 

башталгыч мектеп 

 

1286 окуучу 

ортоңку баскыч 

 (5-9-класстар) 

 

1204 окуучу 

жогорку  баскыч  

(10-11-класстар) 

144 окуучу 

Класс-

комплектисинин 

саны:  84 

башталгыч мектеп 

 

38 класс- комплект 

ортоңку баскыч 

 (5-9-класстар) 

 

40 класс- комплект 

жогорку  баскыч  

(10-11-класстар) 

6 класс- комплект 

 

Тарбия 

иштеринин 

анализи 

 

Иштин 

багыттары: 

 

 Аскердик-патриоттук жана укуктук тарбиялоо; 

 Жашоонун сергек мүнөзүнө тарбиялоо; 

 Эстетикалык багытта тарбиялоо, окуучулардын эс 

алуусун камсыздоо; 

 Билим денгээлин жогорулатуу боюнча; 

 Өзүн-өзү таануу, тарбиялоо, башкаруу; 

 Адам өмүрүн сактоо; 

 Өспүрүмдөрдүн укугун коргоо; 

 Ата-энелер менен иштөө; 

 ТИ нин соц педагог менен биргеликте жүргүзүлүүчү 

иш- чаралары; 

Тобокел тобу: 

 

 Жашы жете элек 

өспүрүмдөр (ИДН)   

учетунда 

 

 

1. Алмазбек уулу Тилектеш         

7-А класс; 

2. Акжолтой кызы Жибек             

8-Б класс. 

Мектептин ички 

учетунда 

 

Мектептин ички учетуна окуу 

жылы ичинде  20 окуучу 

алынды. 



Ийримдер:36 

( окуучулар:1016)     

 

спорттук 

 

1. Шахмат, жетекчилери 

Алыбаев Джекшенбек, 

Чебатеров Вилен. 

2. Тогуз коргоол, жетекчиси  

Сагынбекова Жаңыл. 

3. Волейбол, жетекчиси 

Абдыкалыков Төлөн. 

4. Кик боксинг, жетекчиси 

Советбеков Бекболсун. 

5. Футбол, жетекчиси 

Шабданов Мирбек. 

көркөм 

 

1. Темир ооз комуз, 

жетекчилери: Султанбеков 

Кутманаалы, Масылкадыров 

Максат, Табылдиев 

Талантбек. 

2. Комузчулар ансамбли, 

жетекчилери Чынгышева 

Эльмира, Сагынова 

Гулзайыр, Жунушов Рысбек. 

3. Дастан, жетекчилери 

Батиров Азиз, Токтоболот 

уулу Улукбек. 

4. Бий ансамбли, жетекчилери 

Абаева Алина, Керимбаев 

Эрмек, Сыдыгалиева 

Айпери. 

5. Актердук чеберчилик, 

жетекчилери Джарашев 

Эльдияр, Бостонов Өмүрбек. 

6. Гитара, жетекчиси 

Ашымбеков Бекболсун. 

7. Вокал, жетекчиси Азат уулу 

Акылбек. 

8. Фольклор, жетекчиси  

Токсонбаева Нурпейил. 

9. Хор, жетекчиси Маматова 

Гулбара. 

10. Чач  тарач, жетекчиси 

Жолдошева Жаңыл. 



предметтик 

 

1”В1тил  дипломуна карай”  

жетекчиси Заидова У.И.                    

2.”В1тил  дипломуна карай”                  

жетекчиси Ибираева С.А.                                        

3. “В1,С1тил дипломуна карай”  

жетекчиси Заидова У.И.                         

4”Немец тилде адабият китептер                               

жетекчиси Кененбаева Н.                                       

5.”Көз алдымдагы Кытай”  

жетекчиси АскарбековаА.                                     

6. “Кызыктуу кытай тили” 

жетекчиси Кыдырбек к.Айгерим                    

7. “Кыялдагы Кытай”                      

жетекчиси Аскарбекова А.А.   

8. “ Көз алдымдагы Кытай”  

жетекчиси Кыдырбек к.Айгерим                                    

9.”Жалпы Республикалык            

тестке даярдоо”                       

жетекчиси  Шаймерденов Б.              

10.”Маругото”                            

жетекчиси Нусувалиева Ж.О.               

11.”Декиру Никонго”  

жетекчиси Нусувалиева Ж.О.  

12.”Көңүлдүү англис тили”      

жетекчиси Нусубалиева К.Б.              

13. “Англис тили”                 

жетекчиси Токтомамбетова А.А.                     

14. “Жашыл бурч”                     

жетекчиси Эдилбекова Г.С.  

15.”Информатика жана 

информациялык процесстер” 

жетекчиси Керимкулова Г.Т.    

16.”Информатика”                     

жетекчиси Бердибек к.Айсулуу.  

17. “Информатика жана 

информациялык технология”   

жетекчиси Керимкулова Г.Т. 

18. “Информатика жана 

информациялык технология”   

жетекчиси Жунушова Б.К. 

19. “Информатика  азыркы 

коомдо  ” жетекчиси 

Керимкулова Г.Т. 

20. “Информатика жана 

информациялык технология 

азыркы коомдо”   жетекчиси 

Жунушова Б.К. 

21. Жашыл бурч                     

жетекчиси Эдилбекова Г.С.   

 

 

                                                                                                                     



Мектептик иш-

чаралар 

 

1. 1-сентябрь “Билим күнүнө”  арналган салтанаттуу 

линейкалар,  ачык тарбиялык сааттар. 

2. Предметтик декадалар. 

3. 10-11-класстар арасында  “Күзгү бал”, 5-6-7-класстар 

арасында  “Күз көрүнүшү”, 8-9- класстар арасында  

спорттук  “ Күзгү марафон”  аталыштагы кароо-

сынактар өткөрүлдү. 

4. Сентябрь жана февраль айында  ички иштер 

министрлигинин 10-бөлүмдүн милициянын 

подполковниги Аманбаев Манас Каримжанович жана 

милициянын лейтананты Мойдунов Т., ИДН кызматкери 

Арсыматов Э.Д. тарабынан    9-11-класстын 

окуучуларына "Терроризм жана диний 

эктремизм"боюнча лекция окулду. 

5.  Октябрь айынын 1-жумасында болуучу мугалимдер 

күнүндө 11-класстын окуучулары мектептин 

мугалимдер жааматына атайын даярдалган куттуктоо 

линейкасын өткөзүштү. Акт залында чыгармачыл 

ийримдин жетекчилери менен предметтик 

мугалимдердин катышуусу менен “Кош жылдыз” 

долбоору өткөрүлдү 

6. Ноябрь айында 10-11-класстарга “Максат-ийгиликтин 

ачкычы” деген темада, 6-7-класстырга жалпы “Мен 

чоңойдум”, 8-9-класстарга “Тамеки тартуунун, 

алкоголизмдин, токсикомания жана наркотикалык 

заттардын зыяндуулугу”. “Уурулук-бул кылмыш” деген 

темада ИДН кызматкерлеринини,соц. педагог, 

психологдун уюштуруусунда лекциялар окулуп, 

тренингдер өткөрүлдү. 

7. 1-декабрь  “Бүткүл дүйнөлүк СПИДге каршы күрөшүү 

күнүнө” карата  окуучуларга    “Келечек” жаштар уюму 

тарабынан  тренингдер өтүлүп талкуулар болду. 

Мектептин мед. айымы Муллаянова С. Г тарабынан 10-

11-класстын эркек балдарына жана кыздарына өзүнчө 

лекциялар өтүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. 

8. Декабрь айында райондук Билим берүү борбору менен 

биргеликте райондук предметтик олимпиаданын 

ачылышы жана олимпиада өткөрүлдү. 

9. Жаңы жылга карата 28-29-декабрда  1-4 –класстар жана 

10-класстын окуучулары үчүн мектептин спорт залында, 

5-7-класстарга ар түрдүү темадагыкласстык тарбиялык 

сааттар, 11-класстын окуучулары үчүн “Көгүлтүр от” 

кечеси өткөрүлдү. 

10. 22-февралда  “Ата-Мекенди коргоочулардын” күнүнө 

арналып  класстар арасында   патриоттук ырларды 

аткаруу боюнча конкур сжана тарбиялык сааттар 

өткөрүлдү. Окуучулар патриоттук ырларды аткаруу 

менен бирге Ата-Мекен коргоочуларынын эрдиктерин 



даңазалашты. 

11. 8-март “ Аялдардын Эл аралык” күнүнө карата 

гимназияда мектеп парламенти, таланттуу окуучулар 

жана ийрим жетекчилери мугалимдерди куттуктап, 

концерттик программа тартуулашты. Ар бир класста 

тематикалык класстык тарбиялык сааттар өтүлдү. 

12. “Нооруз” майрамына класс жетекчилер ар түрдүү 

темадагы класстык сааттарды, спорттук оюндарды, 

конкурстарды өткөрүштү.  Башталгыч класстын 

мугалимдеринин методикалык бирикмеси мугалимдер 

коллективине майрамдык кече уюштурушту. 

13. 4-майда Биринчи Май администрациялык району 

боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык 

администарциясынын башчысынын “Жүрөгүм менин 

балдарда”, “Эр жигит” жана Бишкек шаарынын 140 

жылдыгына арналган  “Мыкты сүрөт”, “Мыкты дил 

баян”, “Мыкты иштелмелер”  конкурстарынын  

жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи болуп өттү. 

14. 9-Май “Улуу Жеңиш” майрамына карата “Май вальсы” 

аталышындагы  эскерүү концерти  уюштурулду. Согуш 

тематикасындагы ырлар жаңырып,конокко келген 

ардагерлерге чакан белектер тапшырылды. Согуш 

ардагерлерине уюштурулган бурч жаңыртылды. 

15. Май айында Бишкек шаарындагы Кыргыз-Швед 

математика мектеби 1-4-класстар арасында математика 

предмети боюнча шаардык деңгээлде өткөрүлгөң 

олимпиаданын жабылышы болду. 

16. 25-Майда  гимназияда “Акыркы коңгуроо” аземи 

болду.Салтанаттуу линейкага 9-10-11- класстардын 

окуучулары жана мугалимдердин эмгек жамааты 

катышышып,концерттик программа  коштоду. 

17. «Окуучулардын ден соолугун жана өмүрүн коргоо, 

жалпы билим берүүчү мекемелердин окуучуларынын 

арасында укук бузууну алдын алуу, жолдо жүрүү 

эрежелери боюнча” милициянын капитаны   Эсенкулов 

Насыржан Апжалбекович, Бишкек шаардык ИИББы 

ЖКККБи боюнча ЖКК жана АТ боюнча тескөөчүсү, 

милициянын подполковниги Ишебаев Талантбек 

Джээнбкович  тарабынан окуучуларга ай сайын лекция 

окулуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. 



18. Бириккен улуттар уюму менен бирдикте “Дене тарбия 

сабагын өтүү менен кылмыштуулукту жана 

наркотикалык заттарды колдонбоону окуучуларга 

жеткирүү” долбоордук иши алынып барылды.  Аталган 

проекттик  иш менен дене тарбия мугалимдери 

Абдыкалыков Т., Шабданов М. катышып окуп келишти. 

Бул проекти ишке ашыруу 9-В класстын окуучулары 

менен сабактар өтүлүп жыйынтыгында бул класстын 

бардык окуучулары тренер деген сертификатка ээ 

болушту. Бул темада шаардын психолог, соц. педагог, 

дене тарбия мугалимдерине семинар болуп өттү.  

19. Декабрь жана Апрель “Адеп башаты” коомдук 

прогрессивдүү фонду менен бирдикте “Кыргыз элинин 

асыл баалулуктарын жана каада-салттык, алтын 

мурастарын айкалыштыруу менен коомчулукту, 

жаштарды туура жолго багытттоо максатында”   8-10-

класстын окуучуларына лекциялар өтүлүп, талкуулар 

болду. 

20. Германия кызматташтыгы менен GIZ проектисинин 

«Кесипке багыт берүү» боюнча 5 тепкичтүү пилоттук 

програмасы менен иш алып бардык. Бул программа 9-

класстар арасында 17 теориялык 8 практикалык 

(чыныгы жолугушуу, окуу жайларга жана мекемелерге  

экскурсия) сабактары өтүлдү. Бул сабакта окуучулар 

өздөрүн таанууга (кызыгуулар жөндөмдүүлүктөр, 

көндүмдөр, баалуулуктар ж.б.), кесип жана карьера 

тууралуу билишти о.э. практикалык билимдерди алууга 

жана эмгектин чыныгы дүйнөсү менен жолугушуу 

аркылуу кесипти сынап көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ 

болушту. Бул проект боюнча гимназияда 2 тегерек стол 

өткөрүлдү. Катышуучулар: 

1. КР Билим берүү жана илим Министрлигинен өкүл. 

 2.Бишкек шаарынын Билим  берүү Башкармалыгынан 

өкүл. 

3.Кесиптик билим берүү агенствосунан өкүл. 

4.Жаштар жана спорт агентсвосунун өкүл. 

5. JIA бизнес ассоциациясынын өкүлү 

6.JIZ  эл аралык биримдигинен өкүл 

7.Бишкек шаарындагы пилоттук мектептердин 

өкүлдөрү. 

8.Бишкек шаарындагы кесиптик лицейлердин 

өкүлдөрү. 

9.Мекемелерин өкүлдөрү 

10.Иш менен камсыз кылуу борборунун өкүлдөрү. 



21. Көп өнөрдүн ээси КР эмгек сиңирген артисти Дарика 

Жалгасынова менен жолугушуу өткөрүлдү. 

22. Юридикалык колледждин окуучулары менен 

бирдиктеатайын пландын негизинде  иш-чаралар 

өткөрүлүп келди.  

 Ноябрь айында “Насвай, тамеки чегүү ден соолукка 

зыян” тренинг, декабрь айында “Уруулук-бул 

кылмыш” тренинг. 

 Январь айында “Өспүрүмдөр арасында 

келишпестиктер жана алардын кесепети деген темада 

тегерек стол. 

 Февраль айында “Спирт ичимдиктеринин адам 

баласынын ден соолугуна тийгизген зыяндуулугу” 

тренинг. 

 Март айында “Мен жана менин укугум” сочинение 

жазуу. 

 Апрель айында “Өспүрүмдөрдүн жоопкерчилиги” 

тегерек столу уюштурулуп,  окуучулар менен 

бирдикте юристтер окутуучулар катышышты.. 

23.  Тарбия ишинин эффективдүүлугүн жогорулатуу жана 

окуучулардын өз алдынчалуулугун жогорулатуу 

максатында 8-9-класстын окуучуларынан атайын 6, 7 

окуучудан турган топтор түзүлүп 4-5-6-7-класстын 

окуучуларына атайын темалар бөлүнүп берилип акт 

залында, класстырында тренинг семинарлар өткөрүлүп 

турду. 

24. Даталуу күндөргө карата ар бир класста тематикалык 

тарбиялык сааттар өтүлүп турду. 

25.   Джарашев Элдияр жетектеген “Актердук чеберчилик” 

ийриминин окуучулары жаштардын арасында 

кездешүүчү терс көрүнүштөрдү чагылдырган чакан 

спектаклди жаратып окуучуларга жана “Устат Шакирт” 

тобунун семинарында көрсөтүштү. 

26. Бостонов Өмүрбек жетектеген 5-7-класстын окуучулары 

катышкан “Актердук чеберчилик” ийриминин 

окуучулары даярдаган “Жамандык эмнеден келип 

чыгат,” деген темадагы  чакан спетакли  мугалимдер 

жааматына жана 5-7-класстын окуучуларына 

тартулашты. 

Райондук  иш-

чаралар: 

 

1. АЧД мугалими Абдылдаев И. Б. Жетектөөсү менен“Эр 

жигит” конкурсуна 10-11-класстын окуучулары ктышып 

келишти. 

2. Биринчи Май администрациялык району боюнча 

Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык 

администарциясынын тарабынан уюштурулган  “Энелер 

күнүнө” карата “Береке” ресторанында уюштурулган 



иш-чарага “Актердук чеберчилик” ийриминин 

окуучулары Ч. Айтматовдун “Саманчынын жолу” 

чыгармасы боюнча сценкасын туртуулап келишти. 

3. 1-июнь “Балдарды коргоо күнүнө” карата  №1 мектеп 

интернатында Биринчи Май администрациялык району 

боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык 

администарциясынын тарабынан уюштурулган иш-

чарага Закирбекова Алина жетектеген бийчилер тобу өз 

өнөрлөрүн тартуулап келишти. 

4. Улуу жеңиштин 73-жылдыгына карата  Биринчи Май 

администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын 

мэриясынын муниципалдык администарциясынын 

тарабынан уюштурулган митинг-реквиемге жана 

ветерандарды сыйлоо аземинде алып 2 окуучу алып 

баруучу болушту. 

5. 1- Май райондук дене тарбия жана спорт 

башкармачылыгы тарабынан  мектептер аралык  шахмат 

боюнча спартакиадада Чебатеров В. жетектеген команда 

3- орунга ээ болгон. 

6. Райондук  “Мектеп лигасы” спорттук мелдештерге. 

Волейбол боюнча эркек балдар командасы 1- орун, 

кыздар командасы райондо 3-орун, мугалимдер 

командасынан кыз- келиндер 1- орун, эркектер 1-орун. 

шаарга жолдомо алышкан. Футбол боюнча эркек балдар 

командасы  райондо1- орун. Сууда сүзүү боюнча 2-орун, 

баскетбол 3-орун, шахмат 1-орун.  

 

Шаардык иш-

чаралар: 

 

1. Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына жана Бишкек 

шаарынын 140 жылдыгына карата Т. Сатылганов 

атындагы филармониянын чоң залында концерт 

өткөрдү. Бул концертке 600 гө чукул окуучу, анын 

ичинде 270 комузчу, 115 темир ооз комузчу, 60 

окуучудан  турган  хор, 40 дастанчы, бийчилер, 

актердук чеберчиликтеги окуучулар, фольклор 

ансамбли катышты. 

2. 29-апрелде Уркия Салиеванын эстелигинин жанында 

Биринчи Май администрациялык району боюнча 

Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык 

администарциясынын тарабынан уюштурулган  Бишкек 

шаарынын 140 жылдыгына арналган иш-чарага 

комузчулар, темир ооз комузчулар жана “Умтул” 

комузчулар тобунан куралган 600 бала катышты. 

3. 1-июнда “Балдарды коргоо күнүнө” карата Бишкек 

шаардык Билим берүү башкармалыгы уюштурган 

майрамдык концертке Э. Керимбаевдин бий тобу, А. 

Батировдун “Ынтымак” тобу жана Майрамбек уулу 

ырыскелди катышты. о.э. 3-класстан 50 окуучусу Т, 

Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрындагы 

спектаклди көрүүгө, жогорку класстын окуучулар “Ч. 

Айтматовдун китептер дүйнөсү”, 5-класстар 



“Спартакиада” иш-чараларына катышышты. 

4. “Жоокер ыры” конкурсуна катышып 7-з классынын 

окуучусу Майрамбек уулу Ырыскелди шаарда 1-орунга 

ээ болуп грамота жана планшет менен сыйланды. 

5. А. Осмонов атындагы китепканада Калканбай 

Ашымбаев, И. Мамакеев, Жалил Садыков дун 

юбилейлерине арналган кечеге Чынгышева э. 

Жетектеген комузчулар ансамбли катышты. 

6. Темир ооз комузчулар ансамбли Бишкек паркта 

уюштурулган флешмопко. 

7. Темир ооз комузчулар  Аграрный университетинде 

“Салттуу тамак-аштар” фестивалына. 

8. А. Батиров жетектеген “Дастан” ансамбли Акын, 

жазуучу Н. Алымбековдун китебинин ачылыш аземине, 

Бишкек шаарынын 140 жылдык мааракесине, Ю. 

Бобковдун 60 жылдык юбилейлик кечесине,  Аянтта 

өткөн Нооруз майрамына, “Ай-ДАНЕК” газетасынын 

20 жылдык мааракесине жана диплом менен сыйланды, 

жаңы жылга карата уюштурулган “Көгүлтү от” 

кечесине, филармонияда Санат,КТР, Элтр тарабы 

уюштурулган “Салттуу музыка” жумалыгынын гала 

концертине,  “Салттуу музыка” жумалыгынын 

ачылышына , спорт ордосунда өткөн концерттик 

программаларга. 

9. Джараше Э., Бостонов Ө. Жетектеген “Актердук 

чеберчилик” ийриминин окуучулары И. Арабаев 

атындагы педагогикалык университетинде болуп өткөн 

“Жаштарды Ч. Айтматовдун чыгармалары аркылуу 

тарбиялоо” форумунда Ч. Айтматовдун 

чыгармаларынан коюлган композицияны да тартуулап 

келишти. 

10. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында  эл аралык 

“Бишкек парк” мелдешинде 60 өспүрүм оюнчулардын 

арасынан 1-орун Маматова Аяна 5-з класс. Талгатбек 

кызы Аяна 2-орун 5-з класс, Уметалиева Мээрим 3-орун 

5-з класс. 

11. Шаардык “Мектеп лигасы” мелдешинде волейбол 

боюнча балдар командасы 3-орун, кыздар 4-орун, 

мугалимдер арасында кыз-келиндер 3-орун, эркектер 2-

орун.Футбол 2-орун.  

Окуучуларды 

социалдык колдоо: 

 

 2017-жылы сентябрь айында №69 ОТКГ 

окуучуларынын социалдык абалы класс жетекчилердин 

катышуусу менен изилденди. Гимназияда окуган жетим, 

жарым жетим, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын, аз 

камсыз, көп балалуу, толук эмес үй-бүлөлөрдүн балдары,  

ата-энелери  Баткен окуясына, Афган согушуна жана 

Чернобылдагы атомдук станциядагы авариянын 

кесепеттерин жоюуга катышкандардын балдарынын  саны 

аныкталды. Ошондой эле ата-энелери ар кандай себептер 

менен Кыргызстандын башка аймактарында же башка 

мамлекеттерде иштеп жана жашап жүргөндөрдүн 



балдарынын саны тууралуу да маалымат алынды. Бул 

маалыматтардын негизинде класстардын жана гимназиянын 

социалдык паспорту түзүлдү. 

№69 ОТКГнын социалдык паспортуна ылайык 

окуучулардын социалдык курамы төмөндөгүдөй: 

Категориялар  Саны 

Томолой жетим  балдар 4 

Жарым жетим балдар 97 

Аз камсыз болгон үй-

бүлөлөрдүн балдары 

35 

Ден-соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген 

балдар 

16 

Үйдө билим алгандары - 

Ата-энесинин ден-

соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелген 

балдар 

19 

Толук эмес (ата-энеси 

ажырашкан) үй-бүлөлөрдүн 

балдары 

168 

Көп балалуу үй-

бүлөөлөрдүн балдары 

83 

Ата-энеси чет мамлекетте 

же Кыргызстандын башка 

аймактарында эмгектенген 

ата-энелердин балдары 

91 

Окуудан сырткары жумуш 

иштеген балдар 

- 

Ата-энеси Чернобыль 

АЭСсындагы жарылуунун 

кесепеттерин жоюуга , 

Афган согушуна, Баткен 

окуясына катышкан ата-

энелердин  балдары 

33 

Туулгандыгы тууралуу 

күбөлуктөрү жок балдар 

- 

Кароосуз калган балдарды 

реабилитациялоо 

борборунда жана Тарбия 

жана билим борборунда 

жашаган балдар 

1 

Жогоруда аталган 

социалдык категорияларга 

кирген балдардын жалпы 

саны 

547 

            Материалдык жактан муктаж болгон окуучуларга 

гимназияда бекер ысык тамак берилет. Быйылкы окуу 

жылында 78 окуучу кирди. Алар 5-7 – класстын окуучулары. 

Мектепте иштеген  бассейнге омурткалары ооруган  же 

материалдык жактан жетишпеген окуучуларды бекер сууга 



түшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 

          Жыл  ичинде ар кандай кырдаалга кабылган окуучулар 

менен иш алып баруу каралган.  Ата-энеси мектеп менен 

байланышпаган, көп сабак калтарган, ата-энеси башка жакта 

иштешип, башка туугандарыныкында, чоң эне, 

таяэнелеринде жашаган ж.б.у.с. окуучулардын үйлөрүнө 

барып, жашоо турмуштары менен таанышып, ата-энелери, 

туугандары менен ар дайым байланышта иш жүргүзүлдү. 

Мигрант ата-энелер туугандарыныкына таштап кеткен 

учурларда, алардан жоопкерчиликтерин алган 

документтерин талап кылабыз жана ар дайым мектеп менен 

тыгыз байланышта болууну сунуштайбыз.  

   Ата-энелерди мектептке чакыруу менен балдарынын 

жүрүм-турумдары, окууга жетишүүлөрү, тартиптери 

тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, каттоо журналына 

катталып турду. Андан тышкары үй-шарттары жана үй-бүлө 

менен жакыныраак таанып-билүү негизинде үйлөрүнө барып 

сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, актылар менен тастыкталды. 

Быйылкы окуу жылында 17 окуучунун үйүнө бардык. 

Ата-энелер менен 

иштөө: 

        Мектепте окуучулардын билим сапатынын өсүшүнө ата-

энелердин мектеп менен тыгыз байланышта болуусу түздөн 

түз таасирин тийгизет. 

        Сентябрь айынан баштап жыл аягына чейин мектеп 

менен ата-энелердин байланышы тыгыз болуп көп иш 

чаралар аткарылды. 

         Сентябрь айында жалпы ата-энелер менен чогулуш 

өткөрүлүп, мектептин жетишкендиктери жана жаңы окуу 

жылынын пландары ар бир класстын профилдик 

өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат берилди.Окуучулардын 

формасы, тазалыгы,тартиби жөнүндө сөз болду.Мектепте 

кыздар жана балдар үчүн бирдей форма кабыл 

алынып,окуучуларды форма, окуу куралдары менен 

камсыздоо ата-энелерге милдеттендирилди. Кошумча билим 

берүү боюнча ата-эне  тарабынан келишимдер түзүлдү. 

Мектеп боюнча ата-энелер комитети жана камкордук 

кеңешинин мүчөлөрү шайланып төрагасы болуп Таштанов 

Болот Таштанович шайланды. 

Сабакка келбей, сабактан кечиккен, билим сапаты төмөн, 

тартиби начар окуучулардын ата-энелери профилактикалык 

кеңешке чакырылып сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. 

        Чейрек сайын акт жалында жалпы жана класс ичинде 

ата-энелер жыйналыштары өтүлүп, окуучулардын сабакта 

жетишкендиктери, кемчиликтери, тартиби жөнүндө 

талкуулашты. 

         Бюджеттик угуулар боюнча 3жолу камкордук 

кеңешинин чогулушу өткөрүлдү. 

         Ата-энелер менен бирдикте ар бир класс тематикалык 

тарбиялык саатарды өткөрүп турушту. 

          Ата-энелердин колдоосу менен (спонсор) 6-апрелде Ч. 

Айтматовдун 90 жылдыгына жана Бишкек шаарынын 140 

жылдыгына карата Т. Сатылганов атындагы филармониянын 

чоң залында концерт өткөрдү. Бул концертке 600 гө чукул 



окуучу, анын ичинде 270 комузчу, 115 темир ооз комузчу, 60 

окуучудан  турган  хор, 40 дастанчы, бийчилер, актердук 

чеберчиликтеги окуучулар, фольклор ансамбли катышты. 

Профориентация 

лык иштер:  

Германия кызматташтыгы менен GIZ проектисинин 

«Кесипке багыт берүү» боюнча 5 тепкичтүү  пилоттук 

програмасы менен иш алып бардык. Бул программа 9-

класстар арасында 17 теориялык 8 практикалык (чыныгы 

жолугушуу, окуу жайларга жана мекемелерге  экскурсия) 

сабактары өтүлдү. Бул сабакта окуучулар өздөрүн таанууга 

(кызыгуулар жөндөмдүүлүктөр, көндүмдөр, баалуулуктар 

ж.б.), кесип жана карьера тууралуу билишти о.э. 

практикалык билимдерди алууга жана эмгектин чыныгы 

дүйнөсү менен жолугушуу аркылуу кесипти сынап көрүү 

мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Окуучулар менен бирдикте 

“Шоро” ишканасына, чач тарачка, тигүү цехтерине барып 

кесипкөй адамдар менен жолугушуп келишти. №3, 91, 5 

кесиптик лицейлерге, КУУ алдындагы колледжнин, юр. 

академиянын колледжинин, авиациялык училищанын 

студенттери менен жолугушуп, кесиптер жөнүндө кеңири 

маалымат алып келишти. Бул проект боюнча 3 тегерек стол, 

2 чыныгы жолугушуу уюштурулду. 

 2018 -жылдын 11 –май күнү  “Кесипке багыт берүү” боюнча 

социалдык партнерлор менен бирдикте 3- тегерек стол 

болуп  өттү. 

Жыйындын максаты: 2017-2018-окуу жылындагы 

партнерлор менен иш алып баруунун натыйжасы, 2018-2019 

окуу жылына    социалдык партнерлор менен бирдикте 

өтүлүүчүу иш -чараларга план иштеп чыгуу. 

Катышуучулар: 

1. КР Билим берүү жана илим Министрлигинен өкүл. 

 2.Бишкек шаарынын Билим  берүү Башкармалыгынан өкүл. 

3.Кесиптик билим берүү агенствосунан өкүл. 

4.Жаштар жана спорт агентсвосунун өкүл. 

5. JIA бизнес ассоциациясынын өкүлү 

6.JIZ  эл аралык биримдигинен өкүл 

7.Бишкек шаарындагы пилоттук мектептердин өкүлдөрү. 

8.Бишкек шаарындагы кесиптик лицейлердин өкүлдөрү. 

9.Мекемелерин өкүлдөрү 

10.Иш менен камсыз кылуу борборунун өкүлдөрү. 

Үчүнчү тегерек столдо 2018-2019 окуу жылына  “Кесипке 

багыт берүү” боюнча план түзүлүп талкууга алынды. 

“Кесипке багыт берүү” проектиси сабак катары киргизилип, 

расписаниеге жазылып соц. педагог жана психолог 

тарабынан 1-жарым жылдыкта ноябрь, декабрь айларында 9-

Б, 9-Е класстарына жумасына 2 сааттан, 2-жарым жылдыкта 

9-А, В, Г, Д класстарына жумасына 1 саатан өтүлдү. 



Сабактын календардык-тематикалык планы метод кеңештен 

бекитилди.  

Жыл ичинде окуучулардын каалоосу. Тандоосу боюнча да 9 

жана 11-класстын окуучулары кесиптик окуу жайларга жана 

жогорку окуу жайларга барып турушту. 

Окуу-тарбия 

иштеринин 

анализи 

 

 

Мектеп боюнча 

окуучулардын 

жетишүүсү 

(окутуу кыргыз 

жана орус 

тилинде 

жүргүзүлгөн 

класстардын 

жыйынтыктарын 

бөлүп көрсөтпөө) : 

 

 

 

отличниктер            326 

ударниктер           824 

канааттандырарлык           1183 

окуучу бир төрт менен  

 

          71 

окуучу бир үч  менен  

 

          101 

жетишпеген            3 

ББК (билим, билгичтик, 

көндүм) сапаты %  

 

           49 

Жетишүү % 

 

            99 

9-класстардын 

жыйынтык  

аттестациясы 

 

   

Жалпы:156 окуучу 

Киргизилди:156 окуучу 

ВКК боюнча бошотулду: 2 окуучу 

Отличниктер: 2 окуучу 

Өзгөчө үлгүдөгү: 2 окуучу 

      62  %  билим сапаты                                100 % жетишүү 

 

11-класстардын 

жыйынтык  

аттестациясы 

 

 

   

Жалпы: 68 окуучу 

Киргизилди: 68 окуучу 

ВКК боюнча бошотулду: жок 

Отличниктер: 2 окуучу 

Өзгөчө үлгүдөгү: 2 окуучу 

      81  %  билим сапаты                                100 % жетишүү 

 

 

  

Олимпиада  

мектептик Бардыгы:   115                        

Байгелүү орундардын 

жеңүүчүлөрү : 68 

райондук Бардыгы:       57                    

Байгелүү орундардын 

жеңүүчүлөрү : 21 

  1-орундар: 

1. кыргыз т. жана адаб. 

Мирланова Э. 10-кл.   

2. орус  т. жана адаб.  

Кайыпбай у. 

Динмухаммед 10-кл.; 

3. физика Исаев 

Бексултан  11-кл.; 

4. химия  Султанов Т. 

10-кл.; 



5. орус  т. жана адаб.  

Болотбекова А. 11-

кл.; 

6. тарых. Акинова М. 

11-кл.; 

7. геогр. Бакытбеков А. 

11-кл. 

2-орундар: 

1. кырг. Т. жана адаб. 

Кадырбек к. К.11-кл;  

2. орус  т. жана адаб.  

Чоро к. Г. 11-кл.; 

3. матем. Орозбеков Б. 

11-кл; 

4. тарых Сеиткадыров  Д. 

10-кл; 
5. биолог. Ажыбекова 

К. 11-кл; 

6. биолог. Бакытбекова 

Н. 11-кл; 

7. геог. Токтосунова Н. 

10-кл., 

3-орундар: 

1. кырг. тили  жана 

адаб. Өкүнбекова Н. 

10-кл.; 

2. орус  тили жана адаб.  

Касымова Т.. 11-кл.; 

3. тарых. Аскарбек к. Н. 

10-кл.; 

4. физика Темирбеков 

С. 11-кл.; 

5. тарых Садабеков Э. 

11-кл. 

6. химия Умарали к. А. 

10-кл.; 

7. физика Чыныбек у. 

Д. 9-кл. 

 

 

Шаардык предметтик 

/башка шаардык (аталышын 

берүү) 

Предметтик олимпиада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы:   13                        

Байгелүү орундардын 

жеңүүчүлөрү : 4 

  1-орундар: 

1. кыргыз тили  жана 

адаб. Мирланова Э. 

10-кл.  ; 

2. география. 

Бакытбеков А.                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет тилдер кичи 

олимпиадасы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

Шаардык башталгыч 

класстар боюнча 1-4 

класстардын арасында 

математика предметинин 

олимпиадасы  

 

 

 

 

 

 

«Ыйык Ата  Журт» коомдук 

жаштар фонду  уюштурган 

предметтик 

интеллектуалдык билим 

таймаштары: 

8-кл. балдар үчүн «Жигитке 

жетимиш өнөр аздык 

кылат»; 

10-кл. кыздар үчүн 

«Акылкарачач»; 

11-кл. 

3. физика                       

Исаев Бексултан             

11-кл.; 

    2-орундар: 

1. биология  

Ажыбекова К.  11-

кл; 

 

 

Бардыгы:   10                      

Байгелүү орундардын 

жеңүүчүлөрү : 5 

2-орундар: 

1. немец тили        

Заидов С 11-кл; 

2. немец тили          

Заидова Э                  

10-кл; 

3. кытай тили 

Кенжетаева Н.           

10-кл; 

3-орундар : 

1. немец тили 

Саргазакова А.                      

10-кл.; 

2. кытай тили 

Ажыбекова А.              

10-кл. 

 

 

Байгелүү орундардын 

жеңүүчүлөрү : 1 

2-орундар: 

   математика 

   Жолдошбеков А. 

   3-В кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- орун ( 6 окуучу) 

 

 

1- орун ( 6 окуучу) 

 



11-кл.  балдар үчүн 

«Келечекке карай жол» . 

 

 

М.Кашкари атындагы 

Чыгыш унививер. уюштурган 

математикалык олимпиада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- орун ( 6 окуучу) 

 

 

1. 11-А кл. Мелис к. 

Айзат, Орозбеков  

Баккелди 1-орун; 

2. 11-А кл. 

Темирбеков С.,10-

А кл. Өктөнов О. 

2-орун. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Республикалык  предметтик 

/башка республикалык 

(аталышын берүү) 

 

 

 

 

 

 

Ж.Баласагын атындагы 

Конфуций институту 

тарабынан кытай тили 

боюнча  республикалык   

билим кароо-сынактары: 

 

1. « Мен бир жерге 

баргым келет»  аттуу 

дил баян  кароо-сынак 

 

 

 

2. « Жат жазуу »  кароо-

сынак  

 

 

 

 

 

3. « Сулуу жазуу-2018 »  

кароо-сынак 

 

 

Бардыгы: 4                          

Байгелүү орундардын 

жеңүүчүлөрү : 2 

1. физика  

Исаев Б .                             

11-кл . 3-орун ; 

2. георграфия 

Бакытбеков А.                      

11-кл. 4-орун. 

 

 

 

 

 

 

1. Кенжетаева Н.                  

10-кл. 1- орун; 

2. Ажыбекова А.               

10-кл. 2-орун.   

 

 

1. Ажыбекова А.             

10-кл. 2-орун; 

3. Кенжетаева Н., 

Максатбек к. С.               

10-кл. 3- орун.                            

 

1. Боронбаева А.                   

10-кл.1-орун; 

2.  Уланов Б .                 

9-кл. 3-орун. 



 

4. “Кытай тилинде эркин 

сүйлөө” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англис тили “Билимкана” 

тарабынан англис тили              

8-кл. арасында олимпиада   

 

 

 

1. Майрамбек у.    

Ырыскелди                               

7-кл. 1-орун 

2. Ажыбекова А.                                

10-кл. 2-орун 

2. Кенжетаева Н.                   

10-кл. 3-орун 

 

1.Эркинбекова Эля                    

8-кл 3-орун 

 

 

Эл аралык  предметтик 

/башка эл аралык 

(аталышын берүү) 

Казакстан 

Республикасынын билим жана 

илим министрлиги 

Инновациялык университети  

тарабынан  уюштурулган 

«Менин жаңылык ашуум» 

номинациясы боюнча 1-11-

класстын окуучулары үчүн 

орус тилинен  «Жас өнөрпаз»  

аттуу сайт сынагы 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы:  1                         

Байгелүү орундардын 

жеңүүчүлөрү :  

 

 

 

 

1. Болотов Э.                           

6-Г кл. 1-орун 

Алтын 

сертификат: 

 

                 1 1.Исаев Бексултан  11-А кл 

 Долбоор 

ишмердүүлүгү  

мектептик   Долбоордун жалпы саны:28 

 1-орун___8 

2 -орун ___6 

3 -орун ____3 

шаардык Долбоордун жалпы саны:8 

 1-орун___ 

2 -орун ___1 

3 -орун ____1 

Республикалык 

 

Балдардын 

республикалык инженердик 

–техникалык  академиясы 

“Алтын түйүн” тарабынан 

 

 

 

1.Жаныбеков Нурсултан 

8-Екл.  500 сом сертификаты 

менен ай сайын КРнын 



уюштурулган 

республикалык                       

“Илим ойлоп табуу 

техника” олимпиадасы  

 

Жогорку Кеңешинин 

депутаты Арапбаев А.А.   

 

эл аралык Долбоордун жалпы саны: 

 1-орун___ 

2 -орун ___ 

3 -орун ____ 

Мектептин 

ички 

көзөмөлү 

Көзөмөлдүн 

багыттары:  

1. Окуу программаларынын аткарылышы 

2017-жылынын  23-августундагы №1110/1 буйругу 

менен бекитилген Жалпы билим берүүчү уюмдун  Базистик 

окуу планынын негизинде сааттар окутулду. Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 

2014-жылдын 2-августундагы №585/1 буйругу менен 

“Мектеп гимназия жөнүндө” убактылуу жобонун негизинде 

комплекс-гимназия гуманитардык багыттагы сабактарды 

кеңири жайылтып окутууга багытталган.Гуманитардык I 

(биринчи) багыт - (англис тили) гуманитардык  II (экинчи) 

багыт немец тилин тереңдетип окутуучу класстары 

(топторунун)  боюнча 2-категориядагы тилдик дипломуна 

экзамен тапшыруу менен ал эми гуманитардык III (үчүнчү) 

багыт - кытай тилин тереңдетип окутуучу класстар үчүн 

жана математикалык, табигый багыттарга (химия, биология) 

предметтерди  камтыган багыттар окутулат. 

Комплекс-гимназияда 2017/2018-окуу жылында 

англис, немец, кытай тилин тереңдетип окутуу, 

математикалык, табигый илимдер багыттагы предметтер 

мектептик жана тереңдетип окутуу үчүн тандоо предмети 

компоненттеги сааттардын эсебинен 5-класстарга жумалык 

жүктөм 30 саат, 6-класстарга 31 саат, 7-класстарга 33 саат, 8-

класстарга 34 саат, 9-класстарга 35 саат, 10-класстарга 32 

саат, 11-класстарда 33 саат жумалык жүктөм берилген. 

Мектептик компонентиндеги сабактар Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 30.09.1995-жылынын №404 

токтомуна ылайык ийримдердин эсебинен каржыланат. 

2017-2018-окуу жылында окутулбаган предметтер болгон 

жок. Бардык предметтер боюнча бекитилген окуу планы, 

программасы боюнча окуу программасы аткарылды. 

 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 

министрлигинин бекитилген окуу планынын негизинде 

окуу  программалары менен  окутулуп ишке ашырылды.  

 

2. Окуучулардын билимин,билгичтигин,көндүмдөрүн 



текшерүү 

Окуучулардан ар кандай формадагы текшерүү иштери 

алынды. 

I жарым жылдыкта жана II жарым жылдыкта  предметтер 

боюнча ички көзөмөлдүн бекитилген планы боюнча кыргыз 

тили, кыргыз адабияты, орус тили, орус адабияты, 

математмка, география, англис тили, немец тили, кытай 

тили, биология, информатика, Кыргызтан тарыхы, дүйнө 

тарыхы, химия сабактарынан  административдик текшерүү 

иш алынды. Текшерүү иштер кыргыз тили,орус тили, 

математика предметинен жазуу түрүндө алынды. Башка 

предметтерден тест борбору аркылуу тест түрүндө 

билимдери текшерилди. Текшерүүнүн жыйынтыгы завуч 

алдындагы кеңешмеде каралып, жыйынтыктары чыгарылып, 

сунуштар айтылды. 

Документтер 

менен иштөө:  

1. Класстык журналдар: 

Класстык журналдарга окуучулардын, ата-энелердин 

маалыматынын туура жана толук жазылышы, 

журналдын беттеринин окуу план боюнча 

бөлүштүрүлүшү, эстетикалык жактан 

жасалгаланышы, предметтик мугалимдер жана класс 

жетекчилер тарабынан өз убагында толтурулушу, 

баалардын объективдүү коюлушу, баалардын 

жыштыгы, окуу программанын аткарылышы ай сайын 

текшерилди, жазуу иштеринин нормативдеринин 

сакталышы, практикалык, лабораториялык иштердлин 

аткарылышы, окуучулардын катышуусу, үй 

тапшырманын берилиш көлөмү текшерилди жана 

жыйынтыктары чыгарылып, завуч алдындагы 

кеңешмеде каралды.Класстык журналдарды жобонун 

негизинде туура, так толтуруу айрым класс 

жетекчилерге сунушталды. 

2. Окуучулардын дептерлери. 
Окуучулардын дептерлерин текшерүү бирикме 

жетекчилер жана администрация тарабынан чейрек 

сайын текшерилди. Дептерлерди текшерүүдө алардын 

тазалыгы, мугалимдер тарабынан өз алдынча 

текшерилиши, баалардын объективдүү, туура 

коюлушу, сырткы көрүнүшү, баалардын объективдүү 

коюлушу, титулдук баракчасынын туура 

толтурулушу, каталар үстүндө иштөөсү 

каралды.Дептерлерди текшерүүдө мугалимдерге 

сунуштар айтылып, ал сунуштар боюнча иш 

жүргүзүлдү. 

3. Окуучулардын күндөлүктөрү. 
Окуучулардын күндөлүктөрүнүн таза алып жүрүүсү, 

тапшырмалардын толук жазылуусу, ата-энелер жана 

мугалимдер менен байланышы, чейректин баалардын 

туура коюлушу,маршруттук баракчанын жазылышы, 

сүрөтү, мугалимдер тарабынан эскертүү, сунуш, 

мактоолордун жазылышы текшерилди. 



4. Календардык-тематикалык пландар: 

Календардык-тематикалык пландар Кыргыз 

Респупликасынын Билим Берүү  жана илим 

министрлигинин бекитилген программасынын 

негизинде жана гимназиялык компоненттеги сааттар 

үчүн мугалимдер тарабынан түзүлгөн программанын 

негизинде жазылды. 

5. Окуучулардын өздүк делолору: 

Окуучулардын өздүк делолорунда туулгандыгы 

тууралуу күбөлүктөрүнүн көчүрмөсү, ата-энесинин 

паспортунун көчүрмөсү, жашаган жеринен 

маалымдаманын болуусу, өздүк делодогу баалардын 

журналдагы баалар менен дал келиши, эстетикалык 

жактан жасалгаланышы, калтырган күндөрүнүн 

жазылышы, чейректик, жылдык, экзамендик 

баалардын туура, так коюлушу, аты-жөнү 

өзгөргөндөрдүн документтеринин жаңыртылышы, 

тиркелген сүрөттөру текшерилди. 

6. Күндөлүк сабактын пландары: 

Күндөлүк сабактын пландарында сабактын 

максаттарынын туура коюлушу, сабактын формасын 

туура тандоосу, сабакты өтүүнүн методдору, 

сабактын структурасы, колдонулган каражаттар 

текшерилди. 

7. Алфавиттик китепче: 

Келген, кеткен жана аты-жөнү өзгөргөн окуучуларга 

буйрук чыгарылып, алфавиттик китепчеге киргизүү 

жүргүзүлөт.2017-2018-окуу жылынын башында  

окуучулардын саны 2675, жыл аягында окуучулардын 

саны 2634.Жалпы келген окуучулар-63, кеткен 

окуучулар-104. 

8. Жалпы негизги билими жөнүндө күбөлүк жана жалпы 

орто билими тууралуу аттестатты толтурулушу жана 

берилиши. 

9.   Жалпы негизги билими жөнүндө күбөлүк жана 

жалпы орто билими тууралуу аттестат бланкын берүү 

боюнча каттоо жүргүзүү китепчени толтурулушу. 

10. ЖРТ жыйынтыгы 

 

 

Илимий –

усулдук 

иштин 

анализи 

Милдеттери  :  Мугалимдердин чыгармачылык потенциалын 

өнүктүрүү; 

  Жаңы педагогикалык технологияларды кеңири 
жайылтуу; 

 Интеграция жана билим берүү мазмунун жаңылантуу; 

 Чет тилдерин тереңдетип окутууну күчөтүү; 

 Окуучулардын билим сапатынын өнүгүүсүнө 

багытталган окуу каражаттарын , усулдук идеялардын 

банкын топтоо; 

 Мугалимдердин проффесионалдык 
компетенттүүлүгүн көтөрүүдө билим берүү 

процессине катышуучулардын  өз ара 

аракетенүүсүнүн  эффективдүү камсыз болушу. 



Багыттары:   Уюштуруучу- педагогикалык ишмердүүлүк 

 Предметтик педагогикалык кызматкерлер менен иш 

алып баруу 

 Педагогикалык кызматкерлердин педагогикалык 
чеберчилигин жогорулатуу боюнча иш алып баруу 

 Илимий –изилдөөчүлүк ишмердүүлүк 

 Мугалимдердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө- баалоо 

 Жаш адисттер менен иш алып баруу 

 Жаңы келген  мугалимдер менен иш алып баруу 

 Методикалык иштерди камсыздоо 

 Усулдук бирикмелердин ичинде өткөрүлүүчү иштер 

 Көзөмөл .Жыйынтык анализдер 

 Усулдук иштердин перспективасы жана жыйынтыгы 

 Практика алкагында жаңы идеяларды ишке ашырууда 

траекториялык кыймылдарды иштеп чыгуу. 

Иштин формасы :  Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын 
жана кесипттик чеберчилигин жогорулатуу 

багытындагы усулдук  иштер; 

 Жекече , топтук , жааматтык  багытындагы          

усулдук иштер; 

 Маалымат – усулдук багытындагы иштер; 

 Инновациялык ишмердүүлүктүн тажрыйбасын 
жалпылоого, көрсөтүүгө жана жайылтууга 

багытталган усулдук иштер 

Педагогикалык 

кеңеш 

(темалары ): 

1.2016-2017- окуу жылынын жыйынтыгы . 2017-2018- окуу 

жылына карата  иш планы. 

2. Окуучунун инсан болуп калыптанышына мектеп менен                

үй-бүлөнүн таасири. 

3.Эффективдүү сабак мугалимдин жана окуучунун 

ийгиликке жетишүүсүнүн стимулу. 

4. Инновациялык процессте  окуучулардын    билим 

сапатынын  жогорулатуунун  натыйжалуулугу жана 

жетишкендиктери; 

5.2017-2018 –окуу жылындагы   көчүрүү сынактарын жана 

жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияны өткөрүү 

жөнүндө даярдыктарды уюштуруу 

6. 2017-2018 окуу жылында  жыйынтыктоочу мамлекеттик 

аттестацияга киргизүү жана  көчүрүү сынактарынан бошотуу 

7. 2017-2018 –окуу жылындагы  1-8 жана 10-класстарды 

көчүрүү жөнүндө 

8. 2017-2018 –окуу жылындагы мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн 

мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынын 

жыйынтыктары жөнүндө 

 

Усулдук кеңеш 

(темалары ): 

1.2017-2018 –окуу жылынын окуу план программаларын 

 аткаруу  сунуштарын талкуулоо. 

2.Райондук предметтик олимпиаданын жыйынтыгы;             

Устат жана жаш  мугалимдердин ишин талкуулоо 

3. Класстардын багыттарына карата жазгы сессиясын 

уюштуруу. Шаардык , республикалык олимпиаданын 

жыйынтыгы; 



4.Бүтүрүү жана көчүрүү аттестациясынын жобосунун 

өткөрүү  тартибин талкуулоо. 

Мектептин 

бирикмелери 

 (ишмердүүлүктүн 

багыттары):    

 Билим берүүнүн нормативдик  жана усулдук 

документерин окуп –үйрөнүү; 

 Мектептин компоненттин тандоо менен ылайыктуу 

билим берүү стандарттын иштеп чыгуу;   

 Вариативтүүлүктү эсепке алуу менен предметтик окуу  

программаларынын мазмунун жана түзүлүшүн  

тандоо;  

  Предметтер боюнча өздүк жеке иштеринин 

пландарын , усулдук колдомо жана автордук 

программаларга анализ жүргүзүү жана  бекитүү ;                                                      

 Предметтик мугалимге конкреттүү усулдук жардам 

берүүнү пландоо; 

 Усулдук семинарларды жана усулдук иштердин 

башка формаларын уюштуруу; 

 Көчүрүү жана бүтүрүү экзамендеринин материалдары 

менен макулдашуу жана бекитүү; Усулдук колдомо 

жана автордук программаларга анализ жүргүзүү; 

 Усулдук колдомо жана автордук программаларга 

анализ жүргүзүү;  

 Мектептин ички көзөмөлүнүн жыйынтыгынын                                                                                                                                                                                           

предмет боюнча сабак берүүнүн абалынын анализи 

менен таанышуу;  

 Өз ара сабактарга катышуу, өзүнө өзү сабакка анализ 

берүү;  

 Предмет  боюнча усулдук иштелмелердин татаал 

темалары менен таанышуу максатында ачык 

сабактарды уюштуруу; 

 Алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларды үйрөнүү 

жана киргизүү; 

 Предмет боюнча эксперименттик иштер ; 

 Предметтик декадаларды уюштуруу жана өткөрүү 

 Быйылкы 2017-2018- окуу жылында  комплекс –гимназияда  

9 усулдук бирикме иш алып  барышты . Алар гуманитардык  

илимдер ,так илимдер,табигый илимдер,англис тили , немец 



тили, кытай  тили, башталгыч класстар , эстетика жана дене 

тарбия бирикмелери.Усулдук бирикмелердин  иш кагаздары  

Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан 

берилген усулддук бирикмелердин жобосунун негизинде  

жүргүзүлдү. Ар бир бирикме жылдык иш пландары менен 

иш алып барышты. Усулдук   бирикмелердин мугалимдери 

жыл бою коюлган  график менен усулдук темалары  боюнча  

доклад,тренингтерди  бирикме  ичинде өткөрүштү.  Усулдук 

бирикмелерде  окуучулардын билим сапатын жана 

мугалимдин сабак берүүсүнүн сапатын жогорулатуусунун 

үстүңдө  ар бир мугалим жаңы  инновациялык 

технологияларды үйрөнүп  сабак өтүшүүдө. Усулдук 

бирикмедеги мугалимдердин  интерактивдүү ыкмаларды 

жана инновациялык технологияларды колдонуп сабакты 

өтүшкөндөрү боюнча такталып папка  уюштурулду.Ошону  

менен  бирге бирикмелерде насаатчылык иштер  

пландаштырылып  жаш мугалимдер менен системалуу иштер 

жүргүзүлдү. Быйылкы окуу жылынын  талабы боюнча ар бир 

бирикмедеги мугалим окуучулар менен  изилдөө долбоорун 

алып чыгышты . Мектеп ичинде ар бир бирикмедеги 

мугалимдер график боюнча окуучулары менен изилдөө 

иштерин алып чыгышты. Актуалдуу темадагы жакшы 

деңгээлде иштелген  изилдөө иштери шаардык кароо-

сынакка жиберилип  байгелүү орундарга ээ болушту. 

Белгиленген мөөнөт боюнча бирикмелердин декадалары 

өткөрүлдү. Бул декададагы өзгөчөлүк ар бир мугалим өз 

алдынча предмет боюнча интелектуалдык оюдар ,конкурс  

жана класстан тышкаркы иштерди, көргөзмөлөрдү 

уюштурушту. Дагы бир өзгөчөлүк катары декада учурунда 

ар бир бирикме өздөрүнүн тематикасына ылайык мектепте 

жасалгалоо иштери болду. Өзгөчө орус тили, англис тили,  

табигый,немец тили , так илимдер бирикмелери болду. 

Кытай тили ,  немец тили  бирикмелери декаданын 

ачылышында ошол элдин маданияты , үрп –адаттары менен 

тааныштырышты. Алсак , «Кытай жаңы жылын тосуу “ деген 

темада кытайдан келген волонтерлор менен чогуу өткөрүлдү.  

Бул иш-чара Кытай Эл Республикасынын элчиси , Конфуций 

институтунун директору мырза Ан Деюан  жана башка 

коноктор катышышты , ал эми « Рождество »  майрамын 

Германиядан келген волонтерлордун катышуусу менен 

өтүлдү. ZfA ( Zentralstelle fuer das Auslandschulwesen) 

Борбордук Азия боюнча немец тилин окутуу мекемесинин  

координатору   Ребекка Вагнер айым катышты.. 

 Гуманитардык ,так илимдер , дене тарбия жана 

эстетика, табигый илимдер ,башталгыч класстар 

бирикмелеринин декадалары дагы жакшы деңгээлде 

өттү. Айта кетсек ,Англис тили бирикмеси  да өзгөчө 

жакшы деңгээлде өткөрүштү. Предметтик декаданын 



ачылышында англисче ырлардын конкурсу  алардын 

калыс тобу болуп  шайланышып конкурстун  

жыйынтыгы чыгарылып  жеңүүчүлөргө диплом жана  

белектерди тапшырышты.. Англис тили 

бирикмесиндеги  япон  тилчи мугалимдери менен 

бирдикте жапон элинин улутук кийими  (кимано), 

улуттук ар кандай инструменттери жөнүндө иш- чара 

болду . Бул мероприятиеге Япон элчилигинин өкүлү 

жана Бишкек шаарындагы япон борборунун өкүлдөрү 

катышты. Ар бир бирикменин жана мүчөсүнүн 

ишмердүүлүгү жаңы идеяларды, жанданууларды, 

толуктоолорду, чыгармачылык изденүүлөрүн 

көрсөтүүгө  жетишишти.   Өзгөчө  орус тили 

бирикмеси ар бир мугалим  класстан тышкары иш-

чараларды  чыгармачылык менен көрсөтө алышты.  

Орус элинин маданиятын, искусстводогу ордун , салт-

санаасын ар тараптуу чагылдырууга аракет жасашты 

жана башталгыч класстан баштап жогорку класска 

чейинки окуучулар камтылды. Декадада мугалимдер 

өздөрүнүн чеберчилигин, чыгармачылыгын, ишке 

болгон жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алды. Предметтик 

декаданын Ар бир усулдук бирикме предметтик 

декаданы мазмуну  маанилүү иш-чара менен 

жыйынтыкташты. Педагогикалык кызматкерлердин 

квалификациясын жана кесипттик чеберчилигин 

жогорулатуу багытындагы усулдук  иштерди 

жүргүзүдө ,быйылкы окуу жылында  педагогикалык 

жамааттагы ар бир мугалим жыл бою экиден ачык 

сабак өтүштү. Окуучулардын предметтерди 

өздөштүрүүдөгү жана  окуучуларга сабакты өтүүдө,  

теманы жеткирүүдөгү  мугалимдин 

чыгармачылыктарын көрсөтүү негизги 

максаттарынын бири  болду. 

Дидактикалык материалдарды сабактарда пайдалануу менен, 

техникалык каражаттарды өзү пайдаланып  өздөштүрүүсү 

менен сабактарда көрсөтүлдү сабак өтүүдөгү 

материалдардын бардыгын изденип таап,интерактивтүү 

ыкмаларды  колдонуп ,слайд  көрсөтүү менен өтүүгө чоң 

аракет жасашты.Көпчүлүк мугалимдер интерактивтүү 

доскаларды колдунуп, жеке эле мугалим колдонбостон 

окуучуларды жаздыруу , интернет менен байланышуу менен  

сабактарды абдан кызыктуу  өтүштү.Т.Сатылганов атындагы  

№69 окуу- тарбия комплекс –гимназиясынын ар бир 

мугалими учурдун  талабына  ылайык инновациялык 

технологияларды колдонуу аркылуу сабак өтүүнүн үстүндө 

иштөө  менен жогорку деңгээлдеги  сабактарды көрсөтүштү.   

Быйылкы окуу жылынын  талабы боюнча ар бир 

бирикмедеги мугалим окуучуларды олимпиадага ,  изилдөө 

иштерине ,окуучулардын билимин , билим  билгичтигин  

аныктоочу ар кандай конкурстарга даярдашты. Ар бир 



бирикменин мугалиминин  ишмердүүлүгүндө жаңы 

идеяларды, жанданууларды, толуктоолорду, чыгармачылык 

изденүүлөрүн көрсөтүүгө  жетишишти .  

Мугалимдердин өз 

билимдерин 

жогорулатуусу: 

 

 Курстардын аталышы жана мугалимдердин саны .              

Жыл ичинде 10 мугалим  “ Предмет боюнча окутуунун 

теориясы жана методикасы”,  26  мугалим  

“ Мугалимдердин методикалык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу жана өнүктүрүү ” аттуу темаларда 

( выездное обучение, көчмө курс , туруктуу өткөрүлүүчү 
семинар ) Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана 

илим министрлигинин  алдындагы Республикалык 

педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын 

жогорулатуу институтунан  билимин жогорулатуу 

курстарын өтүп , сертификат  алышты.   И.Арабаев атындагы 

КМУнун квалификацияны жогорулатуу жана кайра даярдоо 

институтунун «Жалпы билим берүүчү мектеп шартында 

интерактивдүү ыкмаларды окутуу » курсун окушуп, 2 

мугалим сертификат  алышты.  Германия  мамлекетиндеги 

педагогикалык тажрыйбаларды алмашуу 
программасынын негизинде   Бад Ибург шаарындагы   

Европа гимназиясында   бир жылдык мөөнөткө  немец 

тили мугалими Абдыкеримова С. А. стажировкадан өтүп 

келди.     

Германия  мамлекетиндеги педагогикалык 

тажрыйбаларды алмашуу проектиси  боюнча  немец тили 

мугалимдери   Г. А Чымылдакова  Мюнхен шаарында , З.А. 

Айтымбетова   Дюссельдорф шаарында стажировкадан 

өтүп келишти.       

Институт Конфуций тарабынан уюштурулган өз билимдерин 

өркүндөтүү боюнча Кытай мамлекетинде  Урүмчи шаарына 

кытай тили мугалими  М.Ч. Эрматова окуп  келди. 

 Сибирь федералдык университети  тарабынан  

мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча                      

“ Организация работы с одаренными детьми” аттуу  

темада физика мугалими М.К .Бабаева  сертификатка ээ 

болду. GIZ  Германия кызматташтыгы  ( DEUTSCHE 

ZUSAMMENARBEIT)  тарабынан уюштурулган 

“Профессиональная ориентация для учащихся 9-х 

классов” курсунан  А.М. Токтомамбетова  биология 

мугалими  ,   Ж.М. Боронбаева  физика мугалими ,  орус  

тили жана адабияты мугалими  А.Р. Бегалиевалар   өтүп 

келишти.  Teaching English with an  IWB  курсунан англис 

тили мугалими  М.Б. Омуралиева  сертификатка ээ болду.                

Oxford University Press тарабынан уюштурулган 

Professional Development  курсунан англис тили 

мугалимдери  М.М. Миярова , Э.Ж. Алиева  өз билимдерин 

өркүндөтүп келишти. English Language School  “LINGUA” 

тарабынан уюштурулган  Innovative  Education  Tools and 

Methods of Teaching English in Secondary Education   
курсунан англис тили мугалимдери  А. Токтомамбетова , 

Майрамбек кызы Шахрезада  сертификатка ээ болушту. 



ФОНД “ РУССКИЙ МИР “  тарабынан уюштурулган  

“ Инновационные подходы в преподовании русского 

языка: проблемы , перспективы , обмен опытом”                        

эл аралык семинарынан  орус тили мугалимдери        

Осмонова А, Шаршеева Г, Коңурбаева  А, Габеркорн О, 

Токтогонова Э, Айтахунова Н, Кубанычбек к.Бегимай , 

Макенова А .  окуп сертификатка ээ болушту.   English 

Language School  “LINGUA” тарабынан жаш адистер үчүн 

уюштурулган  Innovative  Education  Tools and Methods of 

Teaching English in Secondary Education  курсунан англис 

тили мугалимдери   Алыбекова Аймарал , Майрамбек кызы 

Шахрезада  сертификатка ээ болушту.     

                                                    

Инновациялык 

ишмердүүлүк 

(формасын жана 

багыттарын 

көрсөтүү)  

 Бирдиктүү билим берүү маалымат – технологиясын 

түзүү;   

   Окуучуларга сапаттуу билим берүүнү камсыз 

кылуу  ; 

 Окуучулардын чыгармачыл жөндөмдүлүгүн ,             

интеллектуалдык потенциалын өстүрүүгө шарттарды 

түзүү ; 

   Профилдик багытта окуучулардын окуу 

ишмердүүлүгүн баалоодо инновацияны  

апробациялоо жана киргизүү; 

 Маалымат- технологияларын активдүү киргизүү 

аркылуу билим берүүнүн сапатын жогорулатуу; 

 Бүтүрүүчүлөрдү республикалык тестирлөөгө сапаттуу 

даярдоо (ЖТР);  

  Алдыңкы педагогикалык иш тажрыйбаларды 

жайылтуу    

                                                                        

Быйылкы 2017-2018-окуу жылында GIZ Германия 

кызматташтыгынын проектиси “Кесипке багыт 

берүү” боюнча 5 тепкичтүү пилоттук программасын 

9-класстар арасында ишке ашыруу үчүн 17 теориялык 

жана 8 практикалык (чыныгы жолугушуу, окуу 

жайларга жана мекемелерге экскурсия) сабактары 

менен ишке ашырылды.   Бириккен Улуттар уюму 

менен бирдикте долбоордук иш  “ Вливайся в жизнь 

“  10 сааттык  практикалык сабактарга  багыталып  9-

класстар үчүн  “ Дене тарбия сабагын өтүү менен 

кылмыштуулукту жана наркотикалык заттарды 

колдонбоону окуучуларга жеткирүү ” программасы  

менен ишке ашырылды.Инновациялык мектептерди 

өнүктүрүү  планына ылайык иш– чаралар уюштурулган.” 

100 инновациялык мектеп” долбоорун ишке ашырууда 

тереңдетип окутулган чет тилдер үчүн ийримдердин 

эсебинен сааттар бөлүнүп 10-11- класстарга немец тили , 

кытай тили боюнча предметтик ийримдер өтүлдү.Мындан 

тышкары 5 профилдик багыт боюнча 5-11- класстарда 

математика ,англис тили , химия , немец , кытай 

тилдеринен акы төлөп кошумча сабактар жумасына 2 саат 

өтүлдү. Жаңы инновациялык иш–аракеттерди жасоодо 

окуучулардын  профилдик багытта окутууда өзгөчө маани 



берилген. Жогорудагы мүмкүнчүлүктөрдүн негизинде 

профилдик предметтердин атайын окуу программалары 

(ылайыкташтырылган,модификацияланган) мугалимдер 

тарабынан иштелип чыккан. Мугалимдер түзгөн окуу 

программалары “Жумушчу программа”  экспериментке 

коюлуп, инновациялык процесстин жүрүшүндө жумалык 

сааттардын көбөйтүлүп өтүлүшү окуучулардын билим 

сапаты , жетишишүүсү, олимпиадага даярдоодо жана 

изилдөө долбоорлоруна жана окуучулардын билим , 

билгичтиктерин сыноо кароо- сынактарына катышууга 

өбөлгө түзүлдү жана окуучулардын    билим сапатынын 

жогорулашынын натыйжалуулугу болуп жатат.  Алсак ,  

окуучуларыбыз  чет өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларына  

грантык негизде окуп жатышат. Алар: Германия, Кытай, 

Россия, Малайзия,Латвия,Литва,Чехия,Түркия жана башка 

мамлекеттерде. 
2017-2018-окуу жылында 11 окуучу: Кытай 

мамлекетине Ажыбекова Канзада( КЭР Тяньцзинь шаары), 

Осмоналиева Айгерим  ( КЭР Тяньцзинь шаары),  

Кадырбекова Гулнара   ( КЭР Гуанчжоу шаары ), Чоро кызы 

Гулгаакы  ( КЭР Гуанчжоу шаары ),  Нурдин кызы Күмүшай  

(КЭР  Дальян  шаары), Эркинбекова Алмаш   (КЭР                   

(Фучжоу шаары ) , Бакытбеков Байболсун ( КЭР Сиянь 

шаары),  Мелис кызы  Айзат,  Исаев Бексултан, Мирланова 

Нурайым, Садабеков Элдияр  (КЭР Шеньян шаары)  .                                                                                                                                 

Германия мамлекетине Санжарбекова Жаңыл (Майнц 

шаары)Кубанычбеков Эрмек , Амантуров Темирлан  

(Франкфурт  Майне шаары), Бексултанов Султанбек ( Аахен 

шаары). Инновациялык ишмердүүлүктүн негизинде  

педагогикалык кызматкерлер  кесиптик чеберчилигин 

өнүктүрүүчү ар кандай семинарларга ,семинар–тренингтерге,  

кароо- сынактарга , өз билимин өркүндөтүү курстарына ,ар 

кандай эл аралык долбоорлорго катышууга , басма сөз 

каражаттарына макалаларын жарыялоого , педагогикалык 

тажрыйбаларын жайылтууга мүмкүнчүлүк алышты жана 

инновациялык процесстин үстүндө иш алып барышты. 

 

Кесиптик 

чеберчилик кароо-

сынактары жана 

иш-чаралар :  

 

Райондук  Аталышы :  

Орун:  

шаардык Аталышы : « Жүрөгүм менин балдарда »  

кароо- сынагынын                                           

“Мыкты музыка кабинети”                         

музыка мугалими                                   

Ташманбетова Гулина  Темировна 

Орун:     Гран -при  

Республика Аталышы : « Американын ыры »                     

кароо-сынагы 

Орун: 1-орун ,10-В кл. Саргазакова Ажар, 

жетекчиси : Исаева Гулмира Табалдиевна 

англис тили мугалими. 

Аталышы : « Кытай достук көпүрөсү »   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjO7s2k_53bAhXnYZoKHbS9BWgQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%258C%25D1%2586%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258C&usg=AOvVaw12MF5LBKklafuCXlW51eCn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjO7s2k_53bAhXnYZoKHbS9BWgQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%258C%25D1%2586%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258C&usg=AOvVaw12MF5LBKklafuCXlW51eCn


кароо-сынагы 

Орун: 1-орун ,10-Б кл. Ажыбекова Айдана,  

кызыктыруучу сыйлык Кенжетаева Нуркыз . 

жетекчиси : Аскарбекова Айжамал 

Аскарбековна  кытай тили мугалими.  

Аталышы :Борбордук Азиядагы билим 

берүү мекемеси тарабынан уюштурулган 

немец тили предмети боюнча китепти 

окуп-түшүнүү кароо-сынагы  

1. Орун: 2-орун , 10-В кл. Заидова 

Эстер   жетекчиси :  

Абдыкеримова Самара 

Абдыкеримовна немец тили 

мугалими.                                  

 

Быйылкы окуу жылында 

маалымат усулдук 

материалдардын иштелмелерин 

иштеп чыгуу (окуу китеби, 

усулдук колдонмо).                                                         

1.Мырзаева Р.А. “ География  

орто мектептин  6- классы үчүн 

окуу китеби . Мугалимдер үчүн 

усулдук колдомо , окуучулардын 

колдонмо дептери. 2018-2019 – 

окуу жылына окутуу үчүн 

киргизилип жатат. ( 2017 -2018 

окуу жылы )  

2.Шаршембиева Г.К. “Кыргыз 

тилинен түзүлгөн тесттик 

тапшырмалар жыйнагы . 

Башталгыч класстардын  мугалимдери жана 

2-3-4- класстардын окуучулары үчүн  ( 2017-

2018 окуу жылы)  

 

Международ

ные 

Аталышы : 

Орун: 

 

ЖОЖменен 

байланыштары 

Кыргызстан  Ж.Баласагын атындагы Кыргыз 

улуттук университети  

 К.Карасаев атындагы  Бишкек 

гуманитардык университети 

И.Арабаев атындагы КМУ 

Ала –Тоо эл аралык университети 

Кыргыз Түрк Манас университети 

И.Раззаков атындагы КТУ 



Ж. Баласагын КУУ нин алдындагы 

Конфуций институту  

ZfA ( Zentralstelle fuer das 

Auslandschulwesen) Борбордук Азия 

боюнча немец тилин окутуу мекемеси 

 

 

Чет 

мамлекеттер 

Cиньцзян   педагогикалык 

университети  Үрүмчү шаары              

Кытай Эл Республикасы 

 

Линкс дер Везер гимназиясы                

Бремен шаары Германия мамлекети 

(Links der Weser  Gymnasium in Bremen  

Deutschland) 

 

 Түндүк Кытай технологиялык 

университети  Гуанчжоу шаары                   

Кытай Эл Республикасы 

 

Шеньян политехникалык                      

университети Шеньян шаары                     

Кытай Эл Республикасы                                             

 

Карамай нефть универиситети             

Карамай шаары                                                                            

Кытай Эл Республикасы                                             

 

 

 

 Усулдук  

семинарлар: 

Райондук  Аталышы :    - 

Орун: 

Шаардык Аталышы :  Мектептин 

жылдык иштерин 

эффективдүү пландаштыруу 

– бул окуу-тарбия процессин 

башкарууда жана 

көзөмөлдөөдө негизги 

фактору”  аттуу семинар 

директорлордун орун 

басарлары үчүн;                          

Аталышы : “ Окуу 

процессинде мектеп ичиндеги 

көзөмөл жана  иш кагаздары 

“ деген темада   жаш 

директордун орун                 

басарлары үчүн; 

Аталышы : Инновациялык мектеп 

долбоорунун алкагында  Бириккен 

Улуттар уюму менен бирдикте 

долбоордук иш.  “ Дене тарбия 

сабагын өтүү менен 



кылмыштуулукту жана 

наркотикалык заттарды 

колдонбоону окуучуларга жеткирүү” 

аттуу семинар -тренинг тарбия иштери 

директордун орун басарлары , дене 

тарбия мугалимдери, соцпедагог , 

психологдор үчүн инновациялык 

ишмердүүлүктү жайылтууда;  

Аталышы : Интеллектуалдык 

марафон “Акылман” аттуу семинар 

информатика жана физика 

мугалимдери үчүн ; 

Аталышы : “ Чет тилдеринде топтук 

окутуу ыкмаларынын колдонушу” 
англис тили , немец тили , кытай тили 

мугалимдери үчүн;                             

Аталышы: GIZ кызматаштыгы менен 

бирдикте долбоордук иш.              

“ Сабак өтүү менен окуучуларды 

кесипке багыт берүү ” деген темада  

шаардагы пилоттук мектептердин 

мугалимдери үчүн. 2017/2018-окуу 

жылында   6 семинар өтүлдү. 

 

Республикалык Аталышы : “ Интерактивтүү  досканы 

колдонуп , окуу методикалык 

каражаттарды  түзүү” аттуу темада  

Кыргыз Республикасынын Билим берүү 

жана илим министрлигинин  

алдындагы Республикалык 

педагогикалык кызматкерлердин 

квалификациясын жогорулатуу 

институтунун  республикадан келген 

информатка мугалимдери үчүн ; 

Аталышы : “ Мектепте бирдиктүү 

методикалык  мейкиндикти түзүү 

мугалимдердин педагогикалык  

чеберчилигин өнүктүрүүдөгү негизги 

шарт ”  аттуу темада республикадан 

келген мектеп жетекчилери  үчүн;    

Аталышы “ Химияны окутуунун 

инновациялык ыкмалары”  аттуу 

темада республикадан келген химия 

мугалимдери үчүн ;                                 

Аталышы “Окутуу процессиндеги 

инновациялык технология  заманбап 

сабактын  сапатын жогорулатуучу 

каражат ” аттуу темада  өз билимдерин  

өркүндөтүп республикадан келген окуу- 

тарбия  жана усулдук иштер боюнча 

директордун орун басарлары үчүн;                             



Аталышы :“ Химия сабагында 

окуучунун компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу жана өнүктүрүү” 

деген темада  республикадан келген 

химия мугалимдери үчүн ;                         

Аталышы : “ Окуучулардын сабакка 

катышуусун , жетишүүсүн 

көзөмөлдөө үчүн келишимдин 

негизинде СМС күндөлүк” деген 

темада ” өз билимдерин  өркүндөтүп 

республикадан келген окуу- тарбия  

жана  тарбия  иштер боюнча 

директордун орун басарлары үчүн; 

Аталышы : “ Мугалимдин 

информациялык технологиялык 

ишмердүүлүгү билим берүү 

мекемесинде”   аттуу темада 

республикадан келген мектеп 

директорлору  үчүн;                           

Аталышы : Инновациялык 

технологияларын колдонуу билим 

берүүнүн сапатын жогорулатуунун 

бирден- бир жолу” деген темада  өз 

билимдерин  өркүндөтүп республикадан 

келген мектеп директорлору , окуу- тарбия  

иштер боюнча директордун орун 

басарлары үчүн;                                         

Аталышы :  “ Сабакта окуучулардын 

илимий изилдөө иштерин аткарууга 

мотивтештирүү” аттуу темада  аттуу 

темада республикадан келген мектеп 

директорлору , психолог ,соцпедагог 

үчүн;                                                    

Аталышы :  ” Заманбап инновациялык 

технологияларды  математика  

сабагында колдонуу”  аттуу темада өз 

билимдерин  өркүндөтүп республикадан 

келген математика мугалимдери  үчүн ; 

Аталышы :  “Мугалимдин маалымат- 

технологиялык ишмердүүлүгү билим 

берүү мекемесинде”, деген темада  өз 

билимдерин  өркүндөтүп республикадан 

келген  , окуу- тарбия  иштер боюнча 

директордун орун басарлары үчүн;                     

Жыл бою 11 семинар өткөрүлдү.                                         

 



Эл аралык Аталышы : 

Орун: 

Эл аралык 

долбоорлор: 

 “Келгиле ,окуйбуз !”   USAID,                                            

КР  Билим берүү жана илим  министрлиги   

 “ Кесипке багыт берүү” GIZ  (DEUTSCHE 

ZUSAMMENARBEIT)  Германия кызматташтыгы,    

КР  Билим берүү жана илим  министрлиги   

 “ Вливайся в жизнь” Бириккен Улуттар уюму,  

Бишкек шаардык мэриясынын Билим берүү 

башкармалыгы               

 “ Устат Шакирт” Агахан фонду тарабынан  

  ZfA ( Zentralstelle fuer das Auslandschulwesen) 

Борбордук Азия боюнча немец тилин окутуу 

мекемеси, 

       КР  Билим берүү жана илим  министрлиги 

 Конфуций институту  Кытай Эл Республикасы 

 Жибек жолу газетасы кызматташтыгы   КЭР, КР 

Психологиялык кызматынын 

ишинин анализи: 

-  __психолог 

Ишинин багыттары (Эмне өттү? )                                         

 

 Диагностика иштери 

  Анализдөө иштери  

 Коррекциалоо иштери  

 Эксперттик иштер 

  Семинарларды, тренингдерди өткөрүү  

 Аңгемелешүү жолу аркылуу жыйынтык 

чыгаруу 

    2017/2018-окуу жылында психологиялык кызматы ортоңку 

жана жогорку класстарда төмөнкү багыттарда иштер 

жүргүзүлдү: 

1. Окуучулар менен анкеталар, тесттер, тренингдер, 

суйлөшүүлөр жана жеке кабыл алуулар менен иш 

жүргүзүлүндү.  

2. Мугалимдер менен кеңештер жана класс 

жетекчилерге ата-энелер, окуучулар үчүн анкеталар, 

тренингдин программалары берилди. 

3. Ата-энелер үчүн тренингдер 4-5-класстардык баардык 

паралелдерине өтүлдү. 

Андан тышкары бир нече класстардын класс 

жетекчилеринин өтүнүүсү менен ата-энелердин 

жыйналышында атайын тренингдер өтүлдү. 

9-класстарынын ата-энелерине “Кесипке багыт берүү” 

сабагы боюнча ата-энелер жыйынында маалымат 

берилди. 

4. GIZ проектиси менен бирдикте “Кесипке багыт 

берүү” боюнча пилоттук класстары чыгарылды жана  

тегерек столдор,  семинарлар өтүлдү. 

5. “Коопту топ” менен иштөөдө коопту топто турган ар-

бир окуучунун класс жетекчиси жана  ата-энеси 

менен тыгыз байланышта болуп жана үйлөрүнө 

барылды. Окуу жылдын башында 9 окуучу болсо,  

окуу жылдын аягында 23 окуучуга жетти.  19 окуучу 

жүрүм-туруму жана психологиялык абалынын 



туруксуздугу менен, 2 окуучу ден-соолугуна 

байланыштуу, 2 окуучу социалдык абалы боюнча 

коопту топко киргизилинген.  

6. ИДН, соцпедагог менен бирдикте ондогон 

окуучулардын үй шарттары менен таанышылынды 

жана актылар түзүлдү. 

Сентябрь жана октябрь айларында 4-5-класстар учун 

адаптация программасы эки этап менен өтүлдү. 1-этап 

сүйлөшүү иретинде, ал эми 2-этап анкета иретинде.  

8-11-класстын окуучуларын балдары  үчүн тарбия 

иштери боюнча завуч, психолог, соцпедагог, ИДН  бирдикте 

жүрүм-турум, тартип, тазалык тууралуу  атайын жыйын 

өткөрүлдү.  

5-7-класстын балдары учун тарбия иштери боюнча 

завуч,психолог, соцпедагог, ИДН менен бирдикте жүрүм-

турум, тартип, тазалык тууралуу  атайын жыйын өткөрүлдү.  

8-11-класстын кыздары үчүн тартип, тазалык жана 

гигиена тууралуу маалыматтарды медайым, психолог, 

соцпедагог бирдикте атайын жыйын түшүндүрүлдү.   

Социметриялык анализ 4“е”, 8“а”, 10”а”, 5”ж”, 5”в”, 9”б”, 

7”ж”   класстарына жүргүзүлдү .                                                                                                                                          

9-класстар арасында жумасына эки жолу “Кесипке багыт 

берүү” сабактары жүргүзүлдү. 

“Кооптуу топто” турган окуучулар менен тыгыз иштелип 

жана алардын үй-шарттары менен кайрадан таанышылды. 

Мектеп көзөмөлүндө турган окуучуларга анализ жүргүзүлүп 

жана алардын ата-энелери чакыртылып иш жүргүзүлдү.  

Класс жетекчилер менен класстары тууралуу маалыматтар 

алынып турду. 

Жаңы келген окуучулардын көнүүсүнө атайын тренинг 

өтүлүп, анкета алынып жана жыйынтыгы чыгарылды. 

6-класстын окуучулары үчүн “Биз ден соолукка зыяндуу 

заттарга “ЖОК”  айтабыз” темасында тренинг өтүлүп 

жана анкета алынып, жыйынтыгы чыгарылды. 

8-9-класстардан социометрия тесттери алынды. 

СПИД күнүнө карата   10-11-класстын окуучуларынын 

маалыматын билүү иретинде тест алынып, жыйынтыгы 

чыгарылды.  

5-11-класстарынан рекетчиликке каршы тесттери алынды. 

4-класстардын баардык окуучуларынан  логикалык 

тест алынды жана 5-класста окууда кыйналуучу балдардын 

ата-энелери менен мектеп администрациясы биргеликте 

профилактыкалык иштер жүргүзүлүндү. 

Класс жетекчилерге жана предметтик мугалимдерге 

жардам көргөзүлүп анкеталар, тесттер, тренингдердин 

темалары берилип турду.  

Ата-эне жыйналыштарында окуучулардын жаш курактарына 

жараша кездешүүчү көйгөйлөр жөнүндө маалымат берилди. 

ИДНдин көзөмөлүндөгү ар бир бала менен диагностика 

иштери жүргүзүлүп, карточка ачылды. 

Көптөгөн ата-энелер кабыл алынып жана алар менен бирге 

иш жүргүзүлдү.  



Башталгыч класстарда төмөнкү багыттарда иштер 

жүргүзүлдү: Окуучулар менен анкеталар, тесттер, 

тренингдер, суйлөшүүлөр жана жеке кабыл алуулар менен 

иш жүргүзүлүндү.1 – класстардын адаптациясы боюнча 

“Менин үй – бүлөөм”, “Күн”; жаңы келген окуучулардын 

адаптациясына “Бактагы кишилер”; мүнөзү оор жанан ата – 

энелери кайрылган окуучулардан “ДДЧ”, “Сүрөттөн аңгеме 

курайм”, “Жамгырдагы киши” сыяктуу диагностикалык 

методикалар алынды. 1 – класстын программасын 

өздөштүрүүсү боюнча, атайын 1 – класстар үчүн түзүлгөн 

логикалык методика алынды. Мугалимдер менен кеңештер 

жана класс жетекчилерге ата-энелер, окуучулар үчүн 

анкеталар, тренингдин программалары берилди. Ар бир 

алынган методиканын жыйынтыгы чыгарылып, мектеп 

администрациясына, класс жетекчиге, ата – энеге 

билдирилди. “Коопту топ” менен иштөөдө коопту топто 

турган ар-бир окуучунун класс жетекчиси жана  ата-энеси 

менен тыгыз байланышта болуп жана үйлөрүнө барылды. 

Окуу жылдын башында 7 окуучу болсо,  окуу жылдын 

аягында 22 окуучуга жетти.  9 окуучу сабактан жетишүүсүнө 

байланыштуу, 9 окуучу жүрүм-туруму жана психологиялык 

абалынын туруксуздугу менен, 2 окуучу ден-соолугуна 

байланыштуу, 2 окуучу социалдык абалы боюнча коопту 

топко киргизилинген. Ата-энелер үчүн тренингдер                           

1–3 - класстардык баардык паралельдерине өтүлдү.Андан 

тышкары бир нече класстардын класс жетекчилеринин 

өтүнүүсү менен ата-энелердин жыйналышында атайын 

тренингдер өтүлдү. Анын ичинен 5 окуучу РЦЗПнын 

комиссиясынан өткөзүлдү. 3 – чейрек толугу менен 2 – 3 – 

класстардын бардык паралельдерине, жумасына 1 жолу 

атайын “Графикалык диктант”  кичи – сабагы өтүлдү Ата-

энелер үчүн тренингдер 1–3-класстардык баардык 

паралельдерине өтүлдү.Андан тышкары бир нече 

класстардын класс жетекчилеринин өтүнүүсү менен ата-

энелердин жыйналышында атайын тренингдер өтүлдү 

Ондогон окуучулардын үй шарттары менен таанышылынды 

жана актылар түзүлдү. Сентябрь жана октябрь айларында 1 – 

класстардын окуучулары жана ата – энелери үчүн адаптация 

программасы эки этап менен өтүлдү. 1-этап сүйлөшүү 

иретинде, ал эми 2 - этап анкета иретинде. Класс жетекчилер 

менен бирдикте 2 – 3 - класстын окуучуларын балдары жана 

ата - энелери  үчүн жүрүм - турум, тартип, тазалык тууралуу  

атайын жыйын өткөрүлдү.  

Социметриялык анализ 3“ и”, 3“е”, 3”к”, 3”а”, 3”г”                                                                                                                                                      

класстарына жүргүзүлдү.         Мектеп көзөмөлүндө турган 



окуучуларга анализ жүргүзүлүп жана алардын ата-энелери 

чакыртылып иш жүргүзүлдү.  Класс жетекчилер менен 

класстары тууралуу маалыматтар алынып турду. 

Жаңы келген окуучулардын көнүүсүнө атайын тренинг 

өтүлүп, анкета алынып жана жыйынтыгы чыгарылды. 

3 - класстарынан рекетчиликке каршы тесттери алынды. 

1 - класстардын баардык окуучуларынан  логикалык тест 

алынды жана 2 - класста окууда кыйналуучу балдардын ата-

энелери, класс жетекчилери менен сүйлөшүү штери 

жүргүзүлдү. 

3 – класстын баардык окуучуларынан логикалык тест 

алынды жана 4 – класста окууда кыйналуучу окуучулардын 

ата – энелери менен, мектеп администрациясы, класс 

жетекчи, психолог тарабынан профилактикалык кеңеш 

өткөрүлдү. 

Класс жетекчилерге жана предметтик мугалимдерге жардам 

көргөзүлүп анкеталар, тесттер, тренингдердин темалары 

берилип турду. 

Ата-эне жыйналыштарында окуучулардын жаш курактарына 

жараша кездешчү көйгөйлөр жөнүндө маалымат берилди. 

Кооптуу топтогу  ар бир бала менен диагностика иштери 

жүргүзүлүп, карточка ачылды. 

Көптөгөн ата-энелер кабыл алынып жана алар менен бирге 

иш жүргүзүлдү. 

 

Соцпедагог кызматынын ишинин 

анализи: 

___ соцпедагог 

  Ишинин багыттары (Эмне өттү? )  

 Социалдык педагогдун бир жылдык ишин 

пландаштыруу; 

 социалдык педагогдун иш кагаздарын системага 

келтирүү; 

 №69 ОТКГнын социалдык паспортун түзүү; 

 пландарды бекитүү жана  ишке ашыруу ; 

2017/2018-окуу жылындагы социалдык педагогу  

төмөнкү иштерди жүргүзүлдү : 

 

           Социалдык педагогдун ишин пландаштыруу багытына 

бул жаатта гимназияда буга чейин аткарылган жумуш 



анализденип, ал боюнча иш кагаздар изилденип, ар түрдүү 

булактар аркылуу таанышуудан башталды. Жылдык иш план 

түзүлүүдө  Кыргыз  Республикасынын балдарды социалдык 

коргоо жана билим берүү жаатындагы укуктук ченемдик 

актылар жана Биринчи май районунун билим берүү 

башкармалыгынын Жашы жете элек балдар арасында укук 

бузууларды алдын алуу ишмердүүлүгүн жүргүзүү боюнча 

бирдиктүү план эске алынды. Иштелип чыккан план мектеп 

ичинде  бекитилди. 

2017-жылы сентябрь айында №69 ОТКГ 

окуучуларынын социалдык абалы класс жетекчилердин 

катышуусу менен изилденди. Социалдык педагогдун 

ишмердүүлүгүн өнүктүрүү боюнча керектүү булактардан 

маалыматтар топтолду. Атайын папкалар ачылып социалдык 

педагогдун иш кагаздары системага келтирилди. 

Гимназияда окуган жетим, жарым жетим, 

мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын, аз камсыз, көп балалуу, 

толук эмес үй-бүлөлөрдүн балдары,  ата-энелери  Баткен 

окуясына, Афган согушуна жана Чернобылдагы атомдук 

станциядагы авариянын кесепеттерин жоюуга 

катышкандардын балдарынын  саны аныкталды. Ошондой 

эле ата-энелери ар кандай себептер менен Кыргызстандын 

башка аймактарында же башка мамлекеттерде иштеп жана 

жашап жүргөндөрдүн балдарынын саны тууралуу да 

маалымат алынды. Бул маалыматтардын негизинде 

класстардын жана гимназиянын социалдык паспорту 

түзүлдү. 

      Т.Сатылганов №69 ОТКГнын социалдык паспортуна 

ылайык окуучулардын социалдык курамы төмөндөгүдөй: 

 

Категориялар  

Томолой жетим  балдар 

Жарым жетим балдар 

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары 

Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар 

Үйдө билим алгандары 

Ата-энесинин ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар 

Толук эмес (ата-энеси ажырашкан) үй-бүлөлөрдүн балдары 



Көп балалуу үй-бүлөөлөрдүн балдары 

Ата-энеси чет мамлекетте же Кыргызстандын башка 

аймактарында эмгектенген ата-энелердин балдары 

Окуудан сырткары жумуш иштеген балдар 

Ата-энеси Чернобыль АЭСсындагы жарылуунун кесепеттерин 

жоюуга , Афган согушуна, Баткен окуясына катышкан ата-

энелердин  балдары 

Туулгандыгы тууралуу күбөлуктөрү жок балдар 

Кароосуз калган балдарды реабилитациялоо борборунда жана 

Тарбия жана билим борборунда жашаган балдар 

Жогоруда аталган социалдык категорияларга кирген балдардын 

жалпы саны 

 

Окуучулардын тигил же бул категорияга тиешелүүлүгү 

боюнча справкалар жана күбөлүктөр менен тастыкталды. 

Бул маалыматтар ай сайын такталып турат. 

   2017-2018- окуу жылынын башында 9 окуучу “Кооптуу 

топко” кирген, жылдын аягында 23 окуучу болду. Бул 

окуучулар менен психолог, ИДН, тарбия завучу  менен 

бирдикте иш алып барылды, ошондой эле бул окуучулардын 

үй шарттары менен жакыныраак таанышып, ата-энелери 

менен сүйлөшүп иш алып бардык. Андан тышкары ар  

кандай себептер менен тартип бузуп же социалдык жактан 

көзөмөлдөгү балдардын үй шарттары менен таанышып акты 

түзүлдүп, ИДН, психологдор менен бирдикте тыгыз иш алып 

барылды.  

         №69 ОТКГда “Ишеним почта” иштейт, ал жерге 

түшкөн каттарды атайын түзүлгөн директордун тарбия иши 

боюнча орун басары,  психолог,  социалдык педагогдон 

турган комиссия түзүлүп, каралып турду. 

  Материалдык жактан муктаж болгон окуучуларга 

гимназияда бекер ысык тамак берилет. Быйылкы окуу 

жылында 78 окуучу кирди. Алар 5-7 – класстын окуучулары. 

Мектепте иштеген  бассейнге омурткалары ооруган  же 

материалдык жактан жетишпеген окуучуларды бекер сууга 

түшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 

   Жыл  ичинде ар кандай кырдаалга кабылган окуучулар 

менен иш алып баруу каралган.  Ата-энеси мектеп менен 

байланышпаган, көп сабак калтарган, ата-энеси башка жакта 

иштешип, башка туугандарыныкында, чоң эне, 

тайэнелеринде жашаган ж.б.у.с. окуучулардын үйлөрүнө 

барып, жашоо турмуштары менен таанышып, ата-энелери, 

туугандары менен ар дайым байланышта иш жүргүзүлдү.  



   8-11 класстын кыздарына  медайым менен  бирдикте 

“Өздүк гигиена” деген темада лекция окулуп,түшүндүрүү 

иштери жүргүзүлдү. 8-11 класстын эркек балдарына ИДН, 

тарбия завучу, психолог менен бирдикте “Балдардын жүрүм-

туруму” боюнча жыйын ар дайым өткөзулүп турду.  

5-7-класстын балдары учун тарбия иштери боюнча 

завуч,психолог, соцпедагог, ИДН менен бирдикте жүрүм-

турум, тартип, тазалык тууралуу  атайын жыйын өткөрүлдү  

  Үчүнчү чейректин башында гимназиянын коллективи жана 

окуучулар менен бирдикте кайрымдуулук иш-чара 

жүргүзүлүп, 6-класстын окуучусуна операциясына 

материалдык жардам көрсөтүлдү. 

 GIZ проектиси менен бирдикте “Кесипке багыт берүү” 

боюнча пилоттук класстары чыгарылды жана  тегерек 

столдор,  семинарлар өтүлдү.  

  9- класстарынын ата-энелерине “Кесипке багыт берүү” 

сабагы боюнча ата-энелер жыйынында маалымат берилди. 

 

Жыйынтык:  

1.Тарбия иштери атайын көрсөтүлгөн багыттар боюнча жүргүзүлүп, ИДН кызматкерлери, соц. 

педагог психолог жана коомдук уюмдар менен кызматташтык. Окуучулардын тартиби жүрүм-

туруму, сабакка ктышуусу көзөмөлдөнүп, коюлган талаптарга жооп бербеген окуучулар ИДН, 

мектеп көзөмөлүнө коюлуп иш жүргүзүлдү. Окуучулардын интеллектуалдык денгээлин 

жогорулатуу, талантын, шыгын ойготуу максатында   “Ден соолук”, “Келечектеги кесип”,  

“Эстетика” багыттарында иш алып барылды. Мектептен сырткары райондук, шаардык иш-чараларга 

активдүү катыштык. GIZ проектиси менен бирдикте “Кесипке багыт берүү” боюнча пилоттук 

класстары чыгарылды жана  тегерек столдор,  семинарлар өтүлдү.  

2.Окуу –тарбия иштери план менен иш жүргүзүлдү. Класс комплектиси -84 . Жыл башында жалпы 

окуучунун саны -2675.Жылдын аягында -2634.Окуу–тарбия процессинде  билим сапатын 

жогорулатуу үчүн жанылануу  иштери жүргүзүлдү.Билим сапатты жогорулатууда окуучулар менен 

мугалимдер тыгыз байланышта иш алып барышты.  Алсак, окуучулардын ЖРТ гө болгон 

билимдерин бекемдөө жана күчөтүү мене жакшы ийгиликтерге жетиштик. Ички көзөмөлдүн 

жыйынтыгы окуучулаврдын ар бир предметке болгон кызыгуу жөндөмдөрүн жана аралдын  

жогорулатуу артыкчылыгын күчөттү. Билим кесилишин текшерүү ,билим сапатына көзөмөл 

жүргүзүү, билим сапатына жана жетишүүүсүнө анализ жазалып мониторг чыгарылып ,жыйынтыгы 

ар бир предметтик  усулудук бирикменин ичинде планга коюлуп иш жүргүзүү улантылды.  

3.Илимий-усулдук иштердин багыттарынын боюнча иш алып барылды. Гимназиянын негизги 

приоритети бул  окуучуларга  сапаттуу билим берүү болгондуктан , мугалимдердин сабакты 

сапаттуу өтүүсүнүн үстүндө иш жүргүзүлдү. Бул жоопкерчиликти талап кылды .Ошондуктан ар бир 

мугалим жаңылануу менен иштешти. Инновациялык ишмердүүлүктүн негизинде  педагогикалык 

кызматкерлер  кесиптик чеберчилигин өнүктүрүүчү ар кандай семинарларга ,семинар–тренингтерге,  

кароо- сынактарга , өз билимин өркүндөтүү курстарына ,ар кандай эл аралык долбоорлорго 

катышууга, басма сөз каражаттарына макалаларын жарыялоого , педагогикалык тажрыйбаларын 

жайылтууга мүмкүнчүлүк алышты жана инновациялык процесстин үстүндө иш алып барышты.  Ар 

бир мугалим  ишмердүүлүгүдө жаңы идеяларды, жанданууларды, толуктоолорду, чыгармачылык 

изденүүлөрүн көрсөтүүгө жетишишти 

4.Психолог- Окуучулар, ата-энелер жана окутуучулар менен анкеталар, тесттер, тренингдер,                                                



 

 

 

 

 

 

 

                  Т. Сатылганов атындагы  

                №69 ОТК-гимназиясынын директору                               Атаева С.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сүйлөшүүлөр жана жеке кабыл алуулар менен иш жүргүзүлдү.                                                       

5.Соцпедагог-гимназияда окуган жетим, жарым жетим, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын, аз 

камсыз, көп балалуу, толук эмес үй-бүлөлөрдүн балдары,  ата-энелери  Баткен окуясына, Афган 

согушуна жана Чернобылдагы атомдук станциядагы авариянын кесепеттерин жоюуга 

катышкандардын балдарынын  саны аныкталды. Ошондой эле ата-энелери ар кандай себептер менен 

Кыргызстандын башка аймактарында же башка мамлекеттерде иштеп жана жашап жүргөндөрдүн 

балдарынын саны тууралуу да маалымат алынды. Бул маалыматтардын негизинде класстардын жана 

гимназиянын социалдык паспорту түзүлдү. 

 

 

2017 -2018 -окуу жылы 

 

 


