


«Келечек» өзүн-өзү башкаруу жаштар

уюмунун системасы

Директор

Педсовет

Багыттар боюнча

координациялык

совет

«Манас» бөлүмү

8-11-класстар

Ата-энелер

совети

Тарбия иштери боюнча 

директордун орун басары

«Семетей» 

бөлүмү

5-7-класстар

«Сейтек» 

бөлүмү

1-4-класстар

Старостала

р совети

Класс 

жетекчилер



“Келечек”өзүн-өзү башкаруу уюмунун 

структурасы

Президент

Вице-

президент

Маданият 

минстрлиги

Экология 

министрлиги

Премьер-

министр

Ички иштер 

минстрлиги

Билим берүү 

министрлиги

Спорт 

министрлиги





Мыкты классты 

аныктоо
Даталуу күндөр

Проекттик 

иштер, жаңы иш-

чаралар

«Келечек» өзүн-өзү башкаруу уюмунун

аткарган милдеттери



Ишембиликтин жыйынтыгы;

Күндөлүк текшерүү;

Сабакты калтыруу;

Сабакка кечигүү;

Форма, тартип;

Мыкты классты аныктоо 

критерийлери





1. Баалардын убагында коюлушу;

2. Кундөлүктүн сырткы абалы, тыкандыгы;

3. Расписаниенин туура, так жана сабаттуу толтурулушу;

4. Үй тапшырмалардын так ар дайым жазылышы;

5. Класс жетекчи тарабынан көзөмөлдүн болушу;

6. Ата-энелер тарабынан козөмөлдүн болушу;

7. Окуучуну мактоо жана сын-пикирдин жазылышы;

8. Чейректик баалардын так убагында коюлушу;

Күндөлүктү текшерүүнүн

критерийлери





1-критерий:

Баалардын убагында коюлушу.



1.1. Күн сайын  баа алышы 

керек.



2-критерий: КYНДѲЛYКТYН

Сырткы абалы

2.1. КYНДѲЛYКТYН сырты таза болушу.

2.2. КYНДѲЛYКТYН  абалы.

2.3. 3Х4 форматындагы печать менен сүрөт.



Ушундай абалдагы КYНДѲЛYК  жарабайт! 

Алмаштырылышы керек! 



3-критерий: 
Расписаниенин туура, так жана сабаттуу

толтурулушу.



3.1.  1-2-жарым жылдыктын

расписаниесинин толук

толтурулушу



3.2. Ийримдердин аталышы, мугалимдин 

фамилиясы, убактысынын туура 

толтурулушу;



3.3. Предметтик мугалимдердин аты-

жөнүнүн толук жазылышы.



3.4. Маршруттук баракчанын так 

толтурулушу.



3.5. Китепканадан алынган китептердин 

толук тизмеси,китептин автору, чыккан 

жылы жана колунун коюлушу.



4-критерий: 

Үй тапшырмалардын ар дайым жазылышы. 

1) параграф   2)бети 3)тапшырма



 5.1. Жуманын аягында  класс жетекчи күндөлүк 

текшерип, кол коюшу керек.

 5.2. Ар бир окуучуга сын-пикир берилиши керек.

5 -критерий: класс жетекчи тарабынан 

көзөмөл болушу.



 6.1. Ата-эне жекшемби куну баласынын 

жетишкендигине баа берип, сын-пикирдин  баарын 

окуп, көк сыя менен кол коюшу керек.

 6.2. Колду бала өзү коюп албоосун көзөмөлдөө.

6-критерий: Ата-эне тарабынан көзөмөлдүн 

болушу.



7.2. Калтырган жана кечиккен күнүнүн түшүрүлүшү.

 7.1. Мугалим текшерип жатканда, окуучуга анализ 

берип, сын- пикир же мактоо сөзүнүн жазылышы.

7-критерий: 

Мактоо жана сын-пикир.



 8.1. Окуу-жылы,классынын жазылышы;

 8.2. ЧЕЙРЕКТИК БААЛАР БОЕЛБОЙ КОЮЛУШУ КЕРЕК;

 8.3. Класс жетекчинин колу;

 8.4. Чейрек ичинде калтырган, кечиккен  күндөрүн 
так жазуу;

 8.5. Чейректин баасы менен таанышкандыгын 
тастыктаган ата-эненин колу. 

8-критерий: Чейректин убагында коюлушу.



Чейректик баалардын өз убагында жана туура 

коюлушу









Окуучулардын формасы
жана тартиби







Даталуу күндөр

 Билим күнү

 Мугалимдер күнү

 Карылар күнү

 Инвалиддер күнү

 Жаңы жыл

 Афган күнү

 23-февраль

 8-март

 21-март

 25-май



Традициялык даталуу 

күндөр

Мен – Гимназист

Алтын үн

Татына кыз

Биз да талантпыз



1. Күзгү фантазия (5-6-класстар)

2. Күз ханышасы (7-8-класстар)

3. Күзгү балл (9-11-класстар)

Күзгү майрам



1. Атам, апам жана мен (4-6-класстар)

2. Кышкы олимпиада (7-8-класстар)

3. Жаз эстафетасы (9-класстар)

4. Жашоонун сергек мүнөзү (10-11-класстар)

Спорттук жарыштар


