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Себепсиз-жок 

Каралуучу  маселелер: 

1. Аккредитацияга карата өткөрүлгөн ички баалоонун  жыйынтыгы 

Мектептин директору Атаева С. Т.  педкеңештин негизги темасы, каралуучу маселелер 

менен тааныштырып өттү. Ар бир бирикме жетекчиси аккредитацияга карата өткөрүлгөн 

ички баалоо боюнча отчет беришти. 

Сөз  “Гуманитардык илимдер бирикмесинин” жетекчиси Курманбаева Ж.К. га берилди. 

-Гуманитардык илимдер бирикмесинде ноябрь айы ичинде 5-11-класстардан  кыргыз 

тили, кыргыз адабияты, Кыргызстан тарыхы, дүйнөлүк  тарых, адам жана коом 

предметтери боюнча тест алынды. Тесттер ар бир параллель класстарга эки варианттан 

түзүлүп берилди.Кыргыз тили предмети боюнча 30 суроодон, ал эми кыргыз адабияты, 

тарых предметтери боюнча 25 суроодон турган тест алынды. Ар бир предметке тесттин 

суроолоруна 5-класстан бери өтүлгөн темалар киргизилди.  Мугалимдер тарабынан 

тесттер текшерилип, төмөнкүдөй жалпы жыйынтык алынды: 

5-11-кл.  кыргыз тили –билим сапаты-60%, жетишүүсү-98% 

5-11-кл. кыргыз адабияты-билим сапаты-58%, жетишүүсү-97% 

5-11-кл. Кыргызстан тарыхы-билим сапаты-76%, жетишүүсү-97% 

5-11-кл. дүйнө тарыхы -билим сапаты-77%, жетишүүсү-99% 

5-11-кл. адам жана коом-билим сапаты-87%, жетишүүсү-99% 

Кийинки сөз “орус тили жана орус адабияты бирикмесинин” жетекчиси Каниетова Т.К.га 

берилди. Ал өз сөзүндө тесттик тапшырмаларда базалык жана жогорулатылган 

деңгээлдеги суроолор берилгендигин, баалоо критерийлерин, б.а. 1-12 суроого-“2”, 13-18 

суроого-“3”,19-24 суроого-“4”, 25-30 суроого-“5” коюлгандыгын  айтып өттү, ар бир 

класстын билим сапатына, жетишүүсүнө токтолду жана жалпы жыйынтыгы төмөндөгүдөй 

болду: 

4-11-класс-орус тили-билим сапаты-66%, жетишүүсү-95% 

5-11-класс –орус адабияты-билим сапаты-73%, жетишүүсү-97%. 

Так илимдер бирикмесинин жетекчиси Боромбаева Ж.: 

Тесттик иштердин мазмуну,көлөмү жана баалоонун критерийлери бирикменин 

отурумунда талкууланып, окуучулардын жаш өзгөчөлүгүн жана окуу материалынын 

көлөмүн эске алуу менен түзүлгөн жана тесттин жыйынтыгы төмөндөгүдөй көрсөткүчтү 

берди: 



5-11-класс-математика-билим сапаты-51%, жетишүүсү-96% 

7-11-класс-физика-билим сапаты-41%, жетишүүсү-94% 

6-9-класс-информатика- билим сапаты-60%, жетишүүсү-100% 

Табигый илимдер бирикмесинин жетекчиси Токтомамбетова А. өз сөзүндө ар бир 

класстын тест боюнча алган билим сапаты менен жетишүүсүн көрсөтүп, жалпы 

жыйынтык төмөңдөгүдөй болду: 

8-11-класс-химия- билим сапаты-52%, жетишүүсү-100% 

5-11-класс-биология- билим сапаты-50%, жетишүүсү-99% 

6-11-класс-география- билим сапаты-58%, жетишүүсү-100%. 

Ал эми англис тили, кытай тили жана немец тили боюнча жалпы жыйынтык : 

4-11-класс-кытай тили- билим сапаты-73%, жетишүүсү-96%. 

5-11-класс-англис тили- билим сапаты- 50 %, жетишүүсү- 98%. 

4-11-класс-немец тили- билим сапаты- 57%, жетишүүсү-97%. 

Башталгыч мектеп боюнча: 

4-класс математика- билим сапаты-53%, жетишүүсү-93%. 

4-класс кыргыз тили- билим сапаты-46%, жетишүүсү-93%. 

4-класс адабий окуу- билим сапаты-61%, жетишүүсү-99%  түздү. 

3-класс математика- билим сапаты-60%, жетишүүсү-97%. 

3-класс кыргыз тили- билим сапаты-61%, жетишүүсү-97%. 

3-класс адабий окуу- билим сапаты-71%, жетишүүсү-99%  түздү. 

 

Педагогикалык кеңеш чечим кылат: 

 

1. 2018-2019-окуу жылындагы аккредитацияга карата өткөрүлгөн ички баалоонун 

жыйынтыгы “канааттандырарлык” деп табылсын. 

 

2. Ички баалоонун  жыйынтыгы    тышкы баалоо үчүн Кыргыз Республикасынын 

Билим берүү жана илим  министрлигине лицензиялоо жана аккредитациялоо 

башкармалыгынын алдындагы эксперттик комиссияга  жөнөтүлсүн. 

 

 

 

 

 

 



 

Бишкек шаарындагы Т. Сатылганов атындагы 

№ 69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясы 

 

№3 педкеңештин чечими 

05.12.2018-жыл. 

Ички баалоо боюнча отчет 

2018-жылдын 3-сентябрынан 3-декабрга чейин аккредитацияга карата  

алынган текшерүү иштердин жыйынтыгы: 

             5-11-кл.  кыргыз тили –билим сапаты-60%, жетишүүсү-98% 

             5-11-кл. кыргыз адабияты-билим сапаты-58%, жетишүүсү-97% 

             4-11-класс-орус тили-билим сапаты-66%, жетишүүсү-95% 

             5-11-класс –орус адабияты-билим сапаты-73%, жетишүүсү-97%. 

             5-11-класс-математика-билим сапаты-51%, жетишүүсү-96% 

             7-11-класс-физика-билим сапаты-41%, жетишүүсү-94% 

             6-9-класс-информатика- билим сапаты-60%, жетишүүсү-100% 

             5-11-кл. Кыргызстан тарыхы-билим сапаты-76%, жетишүүсү-97% 

             5-11-кл. дүйнө тарыхы -билим сапаты-77%, жетишүүсү-99% 

             5-11-кл. адам жана коом-билим сапаты-87%, жетишүүсү-99% 

             8-11-класс-химия- билим сапаты-52%, жетишүүсү-100% 

             5-11-класс-биология- билим сапаты-50%, жетишүүсү-99% 

             6-11-класс-география- билим сапаты-58%, жетишүүсү-100%. 

             4-11-класс-кытай тили- билим сапаты-73%, жетишүүсү-96%. 

            5-11-класс-англис тили- билим сапаты- 50 %, жетишүүсү- 98%. 

            4-11-класс-немец тили- билим сапаты- 57%, жетишүүсү-97%. 

           4-класс математика- билим сапаты-53%, жетишүүсү-93%. 

           4-класс кыргыз тили- билим сапаты-46%, жетишүүсү-93%. 

           4-класс адабий окуу- билим сапаты-61%, жетишүүсү-99%   

           3-класс математика- билим сапаты-60%, жетишүүсү-97%. 

           3-класс кыргыз тили- билим сапаты-61%, жетишүүсү-97%. 

           3-класс адабий окуу- билим сапаты-71%, жетишүүсү-99%   



             Комиссиянын төрайымы:   Атаева  С.Т. -директор 

Комиссиянын мүчөлөрү:  Мырзаева Рыскан  Азимовна- окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун орун   басары (8-11 класстар боюнча) 

Токтосунова Жылдыз Омурапшаевна - окуу-тарбия иштери боюнча директордун  

                                                     орун  басары (4-7 класстар боюнча) 

Исаканова Гулмира Жакшылыковна - окуу-тарбия иштери боюнча директордун  

                                                                  орун басары (1-3 класстар боюнча) 

Борукчиева Гулмира Турсуналиевна- илимий-усулдук иштер боюнча директордун  

                                                                  орун басары 

Рыскелдиева Атыркул Зарлыковна- чет тилдер боюнча директордун орун басары 

Байшериева Рахат  Карагуловна – тарбия иштери боюнча директордун орун басары 

Мааткеримова Айнура Дуйшөбаевна - тарбия иштери боюнча директордун орун                  

                                                                   басары 

Жунушалиев Жеңишбек Саякбаевич- чарба иштери боюнча директордун орун  

                                                                   басары 

Абдыкеримова Самара Абдыкеримовна- немец тили бирикмесинин жетекчиси 

Исаева Гулмира Табалдиевна- англис тили бирикмесинин жетекчиси 

Кыдырбек кызы Айкерим- кытай тили бирикмесинин жетекчиси 

Курманбаева Жумагул Кубанычбековна – гуманитардык бирикмесинин жетекчиси 

Боромбаева Жыпаргул Мырзакановна – так илимдер боюнча бирикмесинин  

                                                                       жетекчиси 

Токтомамбетова А.М. – табигый илимдер бирикмесинин жетекчиси 

Акжолова Уулбубу Палбановна- башталгыч класстар бирикмесинин  жетекчиси 

Каниетова Толкун Каниетовна- орус тили жана адабияты бирикмесинин   

                                                        жетекчиси 

Абдылдаев Иманкул Бойтойевич- эстетика жана дене тарбия бирикмесинин  

                                                            жетекчиси жана АЧД мугалими 

Таштанов Болот Таштанович- ата-энелер комитетинин төрагасы 

Жайчиева Айнура Ражаповна- ата-энелер комитетинин мүчөсү 

Бабаева Ырыс Кушбековна- ата-энелер комитетинин мүчөсү 

Умарбеков Адилет – “Келечек” жаштар уюмунун президенти 

Мусаева Рахат Ишенбековна- Биринчи май райондук Билим берүү борборунун  

                                                     жетектөөчү адиси 

Ибираева Сабыркуль Асанбековна- профсоюздук комитеттин төрайымы 
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