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Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын 2018-2019-окуу жылына түзүлгөн  

комплекс ичинде ички көзөмөлдүн жылдык планы 

 

Ички 

көзөмөлдүн 

формалары 

Ички 

көзөмөлдүн 

мазмуну 

Көзөмөлдүн 

максаты 

Мөөнөтү Жооптуу Жыйынтыгын 

чыгаруу 

Август 
1. Персоналдуу  Окуу процессинин 

жүктөмдөрүнүн 

көлөмүнүн негизинде 

педкадрлар менен 

камсыз кылуу жана 

бөлүштүрүү  

Педкадрлардын 

потенциалын туура 

пайдалануу. 

Тарификация түзүү. 

1-3-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары 

Административдик 

кеңешмеде 

Окуучуларды класс-

комплекттөө 

Класс-комплектөө, 

класстардын тизмесин 

тактоо 

3-4 жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары 

Оперативдик 

кеңешмеде 

Жаңы окуу жылына 

окуу китептеринин 

даярдыгын текшерүү 

Окуу китептеринин 

санын тактоо класстар 

боюнча бөлүү 

3-4 жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары 

Библиотека 

башчылары менен 

иш жүргүзүү 

 

Оперативдик 

кеңешмеде 

Жаңы окуу жылына 

карата кабинеттердин 

Окуу кабинеттеринин 

ремонтун, материалдык- 

1-2 жума Администрация Оперативдик 

кеңешмеде 



даярдыгын текшерүү  

 

техникалык базасын, 

методикалык көрсөтмө 

куралдарынын 

системалуулугун 

текшерүү  

Сентябрь 
2. Обзордук Методикалык 

кеңештин пландары, 

календардык-

тематикалык 

пландары, 

ийримдердин  

программаларын 

бекитүү, 

лабораториялык, 

практикалык жана 

текшерүү иштердин 

нормативдерин 

бекитүү. Предметтик 

жана чыгармачылык 

ийримдерди 

комплектөө. 

Окуу программасынын 

аткарылышы 

 1-11-класстар 

1-3 жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Методкеңеш 

 Окуучуларды класс-

комплектөө жана 

класс жетекчилерди 

бекитүү 

Окуучулардын жай 

ичинде кыймылы 

жөнүндө маалымат 

берүү. 

Ош-1. РИК №83 

 

 

 

 

 

2-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

 

Комплекс ичиндеги 

буйрук  

Отчет 



 Педкадрлардын 

сандык жана 

сапаттык курамы 

боюнча отчет берүү 

Окуучулардын жаңы 

окуу жылында окуу 

китептери менен 

камсыз кылуу 

1-11-класстын 

жетекчилери тарабынан 

окуучуларды китеп 

менен камсыз кылуусу 

1-жума Библиотека башчысы 

 

Өз алдынча иш 

жүргүзүү Класс 

жетекчилер  

Жапарова С. 

Бекбоева Н. менен 

кеңешүү 

 Ата-энелер менен иш 

алып баруу 

1-11-класстын ата-энелер 

чогулушун өткөрүү 

2-3-жума Администрация Ата-энелер менен 

сүйлөшүү 

2. Тематикалык  Комплекстин 

документациясы: 

Класстык 

журналдардын 

текшерилиши 

2-11-класстардан 

математика. орус 

тили, кыргыз тили 

предметтеринен 

текшерүү иштерин 

алуу (бардык 

предметтерден 

текшерүү иш алуу) 

1-11-класстардын 

класстык журналдардын 

туура толтурулушу 

Окуучулардын билим, 

билгичтик көндүмдөрүн 

текшерүү 

Ай ичинде  

 

Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Класс жетекчилер 

менен жана 

предметтик 

мугалимдер менен 

иш алып баруу  

(завуч алдындагы 

кеңешмеде) 

 1-11-класстардын 

класстык 

журналдардын 

толтурулушу 

Окуучулар жөнүндө 

маалымат, туура, так 

толтурулушу, 

эстетикалык жактан 

жасалгаланышы  

2-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Завуч алдында 

кеңешмеде 

 1-11-класстардын 

окуучулардын өздүк 

делолорун толуктоо 

 

Жаңы келген, кеткен 

окуучулардын 

документтери менен 

иштөө 

(маалымдамаларды 

1-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары Класс 

жетекчилер 

Оперативдүү 

кеңешмеде 



тактоо) 

3. Персоналдуу Жаңы келген жана 

жаш мугалимдердин 

сабактарына 

катышуу 

5-11-класстардын 

кыргыз тили жана 

тарых адеп 

сабактарына 

Мугалимдин 

методикалык жактан 

даярдыгын текшерүү 

3-4-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Предметтик 

мугалимдер менен 

жекече сүйлөшүү 

Октябрь 
1. Тематикалык 1-5-10-класстын 

окуучуларын 

класстан класска 

көчүү жана 

көнүгүүсүн текшерүү 

Математика, кыргыз 

тили, орус тили 

предметтеринен 

жазуу иштери 

боюнча текшерүү 

иштерин алуу 

Окуучулардын 

көндүмдөрүн текшерүү 

 

 

 

 

 

 

1-2-3-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Аналитикалык 

справка 

Завуч алдында 

кеңешмеде 

 1-11-класстардын 

класстык 

журналдардын абалы 

жана дептерлердин 

текшерилиши 

Календардык-

тематикалык пландар 

менен толтурулушу, 

окуучулардын 

катышуусу жана 

кыймылы 

4-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Аналитикалык 

справка  

Завуч алдында 

кеңешмеде 

 Сабактан көп 

калтырган окуучулар 

менен иш жүргүзүү  

Сабактан көп калтырган 

окуучулар менен иштөө 

Ай ичинде Класс жетекчилер 

Предметтик 

мугалимдер 

Профилактика 

кеңеши 



Психолог 

 Англис тилинен 

билим кесилишин 

алуу (тесттик 

текшерүү) 

3-11-класстардын билим 

деңгээлин текшерүү 

Ай ичинде Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Аналитикалык 

справка. 

Завуч алдында 

кеңешме 

Ноябрь 
1. Тематикалык 1 чейректе окуу 

программасынын 

аткарылышы 

Календардык-

тематикалык пландоого 

корректировка киргизүү 

1-11-класстар боюнча 

1-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Педкеңеш 

 1 чейректин 

жыйынтыгын 

чыгаруу жетишүү 

жана билим сапаты 

Окуу-тарбия 

процессинин 

жүргүзүлүшү 

1-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Справка 

 Жетишпеген 

окуучулар менен иш 

алып баруу 

Чейректик жыйынтыгы 

менен жетишпеген 

окуучулар менен өз 

алдынча предметтик 

мугалимдердин иш алып 

баруусу 

2-жума Администрация Профилактика 

кеңешин өткөрүү 

 1-11-класстардын 

класстык 

журналдардын 

толтурулушу 

Окуу программалардын 

аткарылышы 

Баалардын объективдүү 

коюлушу 

1-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

 

Завуч алдында 

кеңешмеде 

 Окуучуладын 

дептерлеринин абалы 

Предметтик мугалимдер 

тарабынан текшерилиши 

3-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Бирикме 

жетекчилери 

 

Оперативдүү 

кеңешмеде 

 Окуучулардын өздүк 

делолоруна 

чейректик баалардын 

Класс жетекчилер 

тарабынан баалардын 

туура коюлушу 

4-жума  

Класс жетекчилер  

 

Оперативдүү 

кеңешмеде 



коюлушу 

2. Класстык –

жалпылоо көзөмөлү 

1 чейректин 

жыйынтыгы менен эң 

төмөнкү көрсөткүч 

берген класстардан 

жазуу иштери 

боюнча текшерүү 

иштерин алуу  

( негизги предмет 

жана төмөнкү 

көрсөткүч берген 

предмет) 

сабактарына 

катышуу , 

Физика,информатика 

предметтеинен 

текшерүү (7-11 кл) 

химия, 

физика,астрономия 

(8-11 кл.) 

Окуучулардын окуу-

тарбия процессин 

изилдеп чыгуу 

3-4-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Справка 

Декабрь 
1. Тематикалык Кытай тили жана 

немис тилин 

тереңдетип окуган 

класстардан 

текшерүү иш алуу 

5-11-класстар боюнча 

Тарых, АЖК  

Окуучулардын билим 

деңгээлин текшерүү 

2-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Завуч алдында 

кеңешме 

Справка 

      

 Жазуу иштеринин 

нормативдери 

боюнча чейректик 

жазуу иштеринин 

Окуучулардын билим 

деңгээлин текшерүү 

3-4-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары 

Предметтик 

Завуч алдында 

кеңешме 

Справка 



жыйынтыгын 

чыгаруу  

мугалимдер 

 Кышкы каникулду 

уюштуруу 1-11-

класстар боюнча 

Кышкы каникулда 

окуучулардын өз 

алдынча эс алуусун жана 

сабактардан жетишпеген 

окуучуларды даярдоо 

4-жума Класс жетекчилер 

Предметтик 

мугалимдер 

Профилактикалык 

кеңеш 

 1-11-класстар 

класстык 

журналдардын абалы 

Жазуу иштеринин 

нормативдеринин 

аткарылышы 

4-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

 

Справка 

2.Фронталдуу Кабинеттин 

коопсуздук 

эрежелерин сактоо  

( физика, химия, 

информатика) 

Инструкциянын 

аткарылышы 

4-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Оперативдүү 

кеңешмеде 

Январь 

 
1. Тематикалык I жарым жылдыкта 

окуу 

программасынын 

аткарылышы 

Өтүлгөн 

программалардын 

негизинде анализ 

жүргүзүү 

1-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Педкеңеш 

 1-11-класстар боюнча 

класстык 

журналдардын 

толтурулушу 

Предметтик мугалимдер 

тарабынан туура, так 

толтурулушу 

2-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Справка  

Завуч алдында 

кеңешме 

 Көзөмөлгө коюлган 

класстардын 

предметинин 

сабактарына 

катышуу   

2-11-класстар. Билим 

кесилишин алуу 

Предметтик мугалимдер 

тарабынан текшерилиши 

4-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Бирикме 

жетекчилери 

 

Завуч алдында 

кеңешме 



Окуучулардын 

дептерлеринин абалы 

8-10-класстардан 

математика. орус 

тили, кыргыз тили 

предметтеринен 

текшерүү иштерин 

алуу 

 9-11-класстардын 

окуучулары менен 

профориентация 

жүргүзүү 

Кайсы кесипти тандоо 

боюнча иш жүргүзүү 

3-жума Класс жетекчилер Класстык сааттар 

      

Февраль 
1. Тематикалык Окуучулардын 

күндөлүктөрүн, 

дептерлеринин 

абалын текшерүү 

Бирдиктүү талап менен 

толтурулушу 

4-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Бирикме 

жетекчилери 

 

 Завуч алдында 

кеңешме 

 Класстык 

журналдардын 

толтурулушу 

Үй тапшырмалардын 

берилишинин көлөмү 

1-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Завуч алдында 

кеңешме 

 9-11-класстардын 

жыйынтыктоо 

аттестациясы 

Окуучулардын 

документтерин тактоо 

1-жума  

Класс жетекчилер 

 

Оперативдүү 

кеңешмеде 

 Англис тилинен 

билим кесилишин 

алуу (тесттик 

текшерүү) 

Окуучулардын 

дептерлеринин абалы 

1-11-класстардан 

3-11-класстардын билим 

деңгээлин текшерүү 

3-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Бирикме 

жетекчилери 

Завуч алдында 

кеңешме 



математика. орус 

тили, кыргыз тили 

предметтеринен 

текшерүү иштерин 

алуу (бардык 

предметтерден билим 

кесилишин 

текшерүү) 

 8-11-класстар 

биология, химия, 

география 

предметтеринин 

сабактарына 

катышуу 

Окуучулардын сабакка 

болгон жетишүү, 

көнүгүүсүн текшерүү 

3-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Бирикме 

жетекчилери 

Анализ-талдоо 

Март 

1.Фронталдуу Окуучулардын 

сабакка катышуусун 

текшерүү 

Всеобучтун аткарылышы 2-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Класс 

жетекчилер 

Оперативдүү 

кеңешмеде 

2. Тематикалык III чейректин 

жыйынтыгын 

чыгаруу 

Окуу программасынын 

аткарылышы 

4-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Бирикме 

жетекчилери 

Педкеңешмеде 

 Окуучулардын 

дептерлеринин 

абалын текшерүү 

Бирдиктүү талап менен 

толтурулушу 

2-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Бирикме 

жетекчилери 

 

Завуч алдында 

кеңешме 

 Информатика 7-9-кл 

Физика 7-11-кл. 

Билим кесилиши 3-4-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

Завуч алдында 

кеңешмеде 



Химия, биология, 

география  (6-11 кл.) 

Кытай тили жана 

немец тилин 

тереңдетип окуган 

класстардан 

текшерүү иш алуу 

5-11-класстар боюнча 

орун басары  

Бирикме 

жетекчилери 

 

 Класстык 

журналдардын 

толтурулушу 

Баалардын жыштыгы 1-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Завуч алдында 

кеңешмеде 

 11-класстын 

окуучуларын ЖРТгө 

даярдоо 

Предметтик мугалимдер 

класс жетекчилер менен 

иш алып баруу 

3-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Класс жетекчилер 

 

Оперативдүү 

кеңешмеде 

Апрель 
1.Фронталдуу Экзамен алдында 

окуу 

программасынын 

аткарылышын 

текшерүү 

Жыйынтыктоочу 

аттестациясынын алдын 

ала окуучуларды 

даярдоо үчүн текшерүү 

иштерди өткөрүү 

2-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Бирикме 

жетекчилери 

 

Завуч алдында 

кеңешмеде 

2. Тематикалык III чейректе билим 

сапаты эң төмөн 

көрсөткүч берген 

класстарды ички 

көзөмөл жүргүзүү  

Негизги предметтерден, 

көрсөткүч төмөн берген 

предметтердин 

сабактарына катышуу 

жана билим кесилишин 

алуу 

2-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Бирикме 

жетекчилери 

 

Анализ-талдоо 



 Окуучулардын 

дептерлеринин 

абалын текшерүү 

Бирдиктүү талап менен 

толтурулушу 

2-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Бирикме 

жетекчилери 

 

Завуч алдында 

кеңешмеде 

 Класстык 

журналдардын 

толтурулушу 

Календардык-

тематикалык пландар 

менен толтурулушу, 

окуучулардын 

катышуусу жана 

кыймылы 

1-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Завуч алдында 

кеңешмеде 

 Окуучуларды 

жыйынтыктоо 

аттестациясына 

даярдоо 9-11-

класстардан кыргыз 

тили, математика 

Предметтик мугалимдер 

менен өткөрүлүүчү 

аттестациясына  

3-4-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Завуч алдында 

кеңешмеде 

 Дене тарбия 1-11-

класстар 

Технология  5-9-

класстар 

Сабактарга катышуу 3-4 жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Бирикме 

жетекчилери 

 

Анализ-талдоо 

Май 
1. Персоналдуу  Окуучуларды класс-

комплектөө 

Кийинки жылга келүүчү 

окуучулар менен иш 

алып баруу 

2-3-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Администрациялык 

кеңешме 

2. Тематикалык Жыйынтыктоо жана 

көчүрүү 

экзамендерин 

уюштуруу 

Окуучуларга 

белгиленген окуу 

планынын негизинде 

жыйынтыктоо 

аттестациясынын 

4-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары 

Методкеңеш 



жобосуна ылайык 

расписание түзүү жана 

предметтик 

мугалимдерге 

тааныштыруу 

 9-11-класстардын 

окуучуларын 

жыйынтыктоо 

атестациясына 

даярдоо 

Окуу программасынын 

аткарылышы жана 

окуучулардын билим 

деңгээлин текшерүү 

3-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары 

Комплекс боюнча 

буйрук 

 9-11-класстардын 

экзамендик даярдык 

дептерлерин 

текшерүү 

Окуучулардын 

жыйынтыктоо 

аттестацияга болгон 

даярдыгын текшерүү 

3-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Справка 

 Класстык 

журналдардын 

толтурулушу 

Баалардын объективдүү 

коюлушу, туура так 

толтурулушу. 

Окуу программасынын 

аткарылышы.Окуучулар

дын аттестациялоо 

жыйынтыгынын 

коюлушу 

1-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Завуч алдында 

кеңешмеде 

 9-11-класстардын 

өзгөчө документ 

алуучу окуучулардын 

иш кагаздары менен 

иштөө 

Класстык журналдарда 

баалардын объективдүү 

коюлушун текшерүү 

1-жума Окуу-тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары  

Справка 

Июнь 
1. Фронталдуу 9-11-класстын 

жыйынтыктоо 

аттестациясы боюнча 

жыйынтыгын 

чыгаруу 

Бүтүрүүчүлөрдүн билим 

деңгээлин жыйынтыктоо 

1-3-жума Администрация Педкеңеш 



 

 


