
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



4  Окуучулардын тизмесин 

тактоо 

05.09 чейин ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

директор алдында 

өтүүчү 

кеңешмеде 

5. Ысык тамактанууну 

уюштуруу 

сентябрь ТИ боюнча 

директордун 

орун басары, 

соцпедагог 

директор алдында 

өтүүчү 

кеңешмеде 

 

6.  Журналдагы ден соолук  

бетин толтуруу 

сентябрь   ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

директор алдында 

өтүүчү 

кеңешмеде 

7. Жекече окутууну уюштуруу сентябрь  ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

буйрук чыгаруу 

8. Узартылган күн топторунун 

ишин уюштуруу 

сентябрь  ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

буйрук чыгаруу 

9. Окуучулар үчүн топтордо 

өтүүчү окутууну уюштуруу 

сентябрь  ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

буйрук чыгаруу 

10. 9, 11 – класстарынын 

бүтүрүүчүлөрүнүн 

жумушка орношкону боюнча 

справка даярдоо 

сентябрь  ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

директор алдында 

өтүүчү 

кеңешмеде 

11 Оорулуу балдарды үйүнөн 

окутууну уюштуруу 

август  ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

буйрук чыгаруу 

12 ОШ-1 отчетун даярдоо 05.09 чейин ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

директор              

алдындагы 

кеңешмеде 

13 Окуучулардын 

тарбиялуулугунун деңгээли 

боюнча жекече 

консультацияларды өткөрүү 

жана анкета алуу 

октябрь  ТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

кл. жетекчилердин 

усулдук 

бирикмесинде 

14  Медициналык кароодон 

кийин түзүлгөн атайын 

медициналык топторго 

бөлүнгөн окуучулар менен 

иш  уюштуруу 

октябрь  ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

директор алдында 

өтүүчү 

кеңешмеде 

15 Комплекстин  

окуучулары  тарабынан 

тартипти сактоо боюнча 

рейд жүргүзүү 

чейректе бир 

жолу 

ТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

кл. жетекчилердин 

усулдук 

бирикмесинде 

16 Болочок 1- класстын 

окуучуларынын ата-энелери 

менен жолугушуу 

жыл ичинде ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

башталгыч кл. 

бирикмеси 

17  Профилдик жана кесиптик 

даярдоону уюштуруу 

( ЖОЖлары менен 

байланыш түзүү) 

жыл ичинде ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

оперативдик 

кеңешмеде 

 



 

 

18  Окуучулардын 

саламаттыгына көзөмөл 

жүргүзүү 

жыл ичинде ТИ боюнча 

директордун орун 

басары 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

19. Балдардын жайкы эс 

алуусун уюштуруу 

апрель- май ТИ боюнча 

директордун орун 

басары 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

20 Орто жалпы жана негизги 

жалпы билим берүүнү ишке 

ашыруу боюнча 

нормативдүү 

документтер менен  

таанышуу 

чыккан сайын администрация директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

21    Окуу-тарбия  процесси 

боюнча  ата-энелерге 

жекече кеңештерди  

өткөрүү 

жыл ичинде директор, 

директордун орун 

басары 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

22 Окуудан баш тарткан 

балдардын ата-энелери 

менен сүйлөшүү 

жыл ичинде директор, 

директордун орун 

басары 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

23 Ата-энелердин лекторийин 

уюштуруу жана жүргүзүү 

жыл ичинде ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары 

кл. 

жетекчилердин 

усулдук 

бирикмесинде 

24 Социалдык талаптарды 

аныктоо максатында микро 

изилдөө жүргүзүү 

апрель-май ОТИ ,ТИ 

 боюнча 

директордун  

орун басары, 

психолог 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

Стратегиялык пландоо  

25 Окуучулар менен алдын-

ала иш жүргүзүү  

кеңешинин иши 

(профилактика)  

жыл ичинде ТИ боюнча 

директордун орун 

басары, 

 

педкеңеш 

26 Окуучулардын мектепке 

келишин текшерүү 

жыл ичинде ТИ боюнча 

директордун орун 

басары, 

 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

27 Мектепке бекитилген кичи 

райондору боюнча рейд 

жүргүзүү 

жыл ичинде ТИ боюнча 

директордун орун 

басары 

кл. 

жетекчилердин 

методикалык 

бирикмесинде 

28 Окуусунан жетишпеген 

окуучулар менен иш алып 

баруу 

жыл ичинде ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары, 

 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

29 5- класстын 

окуучуларынын жогорку 

тепкичке окугандагынын 

калыптанышын изилдөө  

сентябрь  ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары, 

психолог 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 



30 1-класстын окуучуларынын 

мектепке окугандагынын 

калыптанышын изилдөө 

сентябрь  ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары, 

психолог 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

31 10-класстын 

окуучуларынын жогорку 

тепкичтерде 

окугандагынын 

калыптанышын изилдөө  

октябрь  ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары, 

психолог 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

32 Окуу кабинеттерин  жаңы 

окуу жылына даярдоо 

23.08 чейин директор , 

кабинеттерге 

жооптуулар 

Административ 

дик  кеңешме 

33 Окуу  кабинеттерин 

текшерүү 

август, 

ноябрь, 

март. 

 

администрация 

Административ 

дик  кеңешме 

34 10- класстарды 

комплектилөө 

август  директор, 

директордун орун 

басарлары 

буйрук чыгаруу 

35  Класс  жетекчилерин, 

кабинеттерге 

жооптууларын дайындоо 

05.09 чейин директор буйрук чыгаруу 

36 Мугалимдер менен 

тематикалык пландоо  

боюнча сүйлөшүү 

10.09 чейин ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары 

 

оперативдик 

кеңешме 

37 Окуучулардын билимин, 

көндүмдөрүн текшерүү. 

Текшерүү  тематикалык 

билим  кесилишин өткөрүү 

жыл ичинде ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары 

 

оперативдик 

кеңешме 

38  Чейректердин 

жыйынтыктары боюнча 

класс жетекчилердин, 

предметниктердин 

отчетторун анализдөө 

ар чейректин 

аягында 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары, 

 

пед.кеңешмеде 

39  5-10- класстарынын 

көчүрүү экзамендерин 

өткөрүү иштерин  

уюштуруу 

апрель-май ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары, 

 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

40 

 

9,11- класстарында 

(жыйынтыктоочу) 

мамлекеттик аттестациясын 

өткөрүү иштерин 

уюштуруу 

март- июнь ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары, 

 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

41  Медицина-педагогикалык 

комиссиясынын ишин 

уюштуруу 

жыл ичинде ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары, 

 

оперативдик 

кеңешме 

 

 

 

 



Билим берүү процессин өркүндөтүүгө багытталган педагогикалык коллективдин                         

иш- аракети 

 

№ Иш-аракеттердин мазмуну Аткарыла 

турган 

мөөнөтү 

Жооптулар  Кайда 

каралат 

  1   Окуучуларды окуу китептери 

менен камсыз кылуу боюнча 

китепканачылар менен 

сүйлөшүү   

Август- 

сентябрь 

директор директор 

алдындагы 

кеңешме   

   2 “Билим күнү”майрамын 

өткөрүү 

1-сентябрь ТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

директор 

алдындагы 

кеңешме 

   3 Сабакка  даярдануу, күндүн 

режимин аткаруу боюнча 

текшерүүнү жүргүзүү  

айына бир 

жолу 

директордун 

орун басары 

 

  4 Окуучулардын предметтик 

олимпиадаларга катышуусун 

уюштуруу  

ноябрь – 

февраль-март 

 директордун 

орун басары 

УБ  

жетекчилери   

директор 

алдындагы 

кеңешме 

  5 Чейректердин жыйынтыгын 

жана  анализин чыгаруу  

ар бир 

чейректе 

директордун 

орун басары 

пед. кеңешме 

 

 

6 “ Коркунуч туудурган топтогу 

” балдардын окууга 

катышуусу жөнүндө класс  

жетекчилери менен сүйлөшүү 

дайыма  ТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

У.Б. 

7.  Окуучулардын илимий-

практикалык конференциясы 

февраль-март  ИУИ боюнча 

директордун 

орун басары 

У.Б. 

8. Жыйынтыктоо 

аттестациясына карата 

көзөмөл жүргүзүүнү 

уюштуруу 

март-май ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

У.Б 

9  Предметтик-мугалимдердин 

окуучулардын ордуна 

калтырбоо боюнча иш-аракети 

апрель  ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

директор 

алдындагы 

кеңешме 

10 Пед консилиум:  

 “1- класстардын проблемалуу 

окуучулары менен 

коррекциялоо-өнүктүрүү 

иштерин пландоо” 

март  ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

директор 

алдындагы 

кеңешме 

11 Пед. консилиум:  

 “5- класстардын проблемалуу 

окуучулары менен 

коррекциялоо-өнүктүрүү 

иштерин пландоо” 

март  ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

директор 

алдындагы 

кеңешме 

             12 Пед.консилиум: 

 “Башталгыч класстарынын 

бүтүрүүчүсүнүн модели” 

апрель  ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

У.Б. 

башт.кл. 

13 Тренинг: “1-класстардын 

окуучулары менен мектепке 

август  ОТИ боюнча 

директордун 

У.Б. 

башт.кл. 



көнүгүү иш-аракеттерин 

жүргүзүүнү пландоо” 

орун басары  

14  Тегерек стол:  

“1-класстардын 

окуучуларынын  адаптациясы” 

ноябрь  ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

У.Б. 

башт. кл 

 

15  Тегерек стол:  

“5-класстардын 

окуучуларынын  адаптациясы” 

ноябрь  ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

психолог 

кл.жет. 

 Предметтик 

мугалимдер 

 

 

№ Иш-аракеттердин мазмуну жыл ичинде ТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

директор 

алдындагы 

кеңешме 

16  Тегерек стол:  

“10-класстардын 

окуучуларынын  адаптациясы” 

ноябрь  ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

психолог 

У.Б. 

17 Окуучулардын өзүн-өзү 

башкаруу системасын 

өнүктүрүү 

жыл ичинде ТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

кл. жет.  

У.Б. 

18   Кошумча окутуунун 

программаларын өнүктүрүү 

(ар түрдүү ийримдер, топтук 

окутуу, экскурсиялар) 

жыл ичинде ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

директор 

алдындагы 

кеңешме 

 

 

2- бөлүк 

                                   1.   Уюштуруучу –педагогикалык ишмердүүлүк 

 

№ Аткаруучу иштердин мазмуну Мөөнөтү Жооптуу Кайда каралат 

1.  Мектепти жаңы окуу жылына 

даярдоо 

Методикалык кызматтын жаңы 

окуу жылына даярдыгын 

көзөмөлдөө 

август УИК 

 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

2.  2017-18-окуу жылындагы 

усулдук иштердин жыйынтыгын 

чыгаруу,  

2018-19-окуу жылындагы ишти 

пландоо 

август УИК  директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

3.  Илимий- усулдук иштердин  

жылдык планын түзүү 

август УИК директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

4.  Окуу программалар боюнча 

усулдук кеңешмеси 

сентябрь УИК 

усулдук 

бирикмелер 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

5.  Билимин жогорулатуу 

курстарына баруучу 

мугалимдердин тизмесин тактоо 

август-

сентябрь- 

УИК 

усулдук 

бирикмелер 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

6.  Предметтер боюнча окуу-

усулдук камсыздыгын текшерүү 

сентябрь УИК 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 



7.  Кабинеттердин дидактикалык -

материалдардын жана көрсөтмө 

куралдардын толукталышын 

текшерүү 

жыл ичи УИК 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

8.  Усулдук кеңештин 

кеңешмелерин өткөрүү 

жыл ичи УИК 

 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

9.  Мектептин темасынын  4-

этабына өтүү  

август УИК 

 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

10.  Башталгыч класс менен негизги 

баскычтарынын  иш пландарын  

бекитүү, коррекциялоо 

сентябрь УИК 

усулдук 

бирикмелер 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

11.  Предметтик декаданы өтүүнү 

уюштуруу 

жыл ичи УИК 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

12.  Жогорку мотивациядагы 

билимге умтулган окуучулар 

менен иш жүргүзүүнү пландоо 

жыл ичи УИК 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

13.  Окуу процессинин I чейреги 

үчүн  мониторингдин 

жыйынтыгы 

октябрь УИК 

администрация 

оператив-к 

 кеңешмеде 

14.  Мектептеги эффективдүү 

инновациялык зарыл 

шарттардын бири-жаңы 

педагогикалык технологиялар 

жыл ичи УИК директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

15.  Педкеңешмеге  даярдык: 

 

ноябрь 

декабрь 

март 

УИК директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

 

                   2. Предметтик педагогикалык кызматкерлер менен иш алып баруу 

 

№ Жүргүзүлүүчү иштердин 

мазмуну 

Мөөнөтү    Жооптуу Кайда каралат 

1.  Методикалык темалары боюнча 

мугалимдердин иш жүргүзүүсү 

октябрь ИУ кеңеш илимий усулдук 

кеңешмеде 

2.  Алдыңкы мугалимдердин иш 

тажрыйбаларын жайылтуу 

жыл ичи ИУ кеңеш 

 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

3.  Класс жетекчилердин, 

мугалимдердин 

ишмердүүлүгүндөгү 

педагогикалык 

кыйынчылыктардын 

диагностикасы 

январь ИУ кеңеш класс 

жетекчилер дин 

усулдук 

кеңешмесинде 

4.  Педагогдордун чыгармачылык 

отчету 

жыл ичи ИУ кеңеш директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

5.  Мугалимдердин усулдук өзүн-

өзү өнүктүрүү темасы боюнча 

иш-чара өткөрүү 

жыл ичи ИУ кеңеш илимий усулдук 

кеңешмеде 

6.  Компьютердик технологияларды, февраль ИУ кеңеш директор 



интерактивтүү доскаларды 

колдонууну күчөтүү 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

7.  Профилдик  багытта  окутууну 

өнүктүрүү.  

жыл ичи ИУ кеңеш директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

8.  Мамлекеттик экзаменге даярдык, 

жыйынтыктоо аттестациясы 

          апрель ИУкеңеш 

админис 

трация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

9.  Педагогикалык 

кеңешмелердин тематикасы: 

 

2018-19-окуу жылынын иш 

планын пландоо 

1.2017-2018- окуу жылынын 

жыйынтыгы . 2018-2019- окуу 

жылына карата  иш планы. 

2. Окуу процессинде 

мамлекеттик стандарты ишке 

киргизүү. 

3.Мектепте жаңы муунга 

заманбап тарбия берүү . 

4. Окуучулардын    билим 

сапатын  жогорулатууда жаңы 

стандарты ишке ашыруу 

максатында жетишүүнүн 

жолдору. 

5.2018-2019 –окуу жылындагы   

көчүрүү сынактарын жана 

жыйынтыктоочу мамлекеттик 

аттестацияны өткөрүү жөнүндө 

даярдыктарды уюштуруу. 

6. 2018-2019 окуу жылында  

жыйынтыктоочу мамлекеттик 

аттестацияга киргизүү жана  

көчүрүү сынактарынан бошотуу. 

 7. 2018-2019 –окуу жылындагы  

1-8 жана 10-класстарды көчүрүү 

жөнүндө. 

8. 2018-2019 –окуу жылындагы 

мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн 

мамлекеттик жыйынтыктоо 

аттестациясынын 

жыйынтыктары жөнүндө. 

 

 

 

 

 

 

 

жыл ичи 

 

 

 

 

 

 

 

ИУ кеңеш 

админис                 

трация 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

10.  Мугалимдин өз билимин 

өнүктүрүүнүн үстүндө иштөө 

жыл ичи ИУ кенеш илимий усулдук 

кеңешмеде 

11.  Усулдук иштер боюнча иштин 

жыйынтыгын чыгаруу 

май ИУ кенеш директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

12.  Окуучулардын жыйынтыктоочу  

аттестациясынын анализи 

 ОТИ ,ИУ директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

 



 

 

3. Педагогикалык кызматкерлердин педагогикалык чеберчилигин  жогорулатуу           

боюнча иш алып баруу 

 

№ Жүргүзүлүүчү иштердин 

мазмуну 

Мөөнөтү Аткаруучулар Кайда каралат 

1.  2018-2019-окуу жылындагы 

мугалимдердин 

квалификациясын 

жогорулатуунун ыкмасы жана 

мазмунунун формасын аныктоо 

сентябрь ИУ кенеш директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

2.  Жаңы инновациялык  

технологияларды жана 

интерактивдүү ыкмаларды 

жайылтуу 

жыл ичи ИУ кенеш илимий усулдук 

кеңешмеде 

3.  Администрациянын жана 

мугалимдердин 

квалификациялык курсун 

жогорулатуусуна катышуу 

план боюнча ИУ кенеш директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

4.  Конференция, илимий-

методикалык семинарларга, 

тематикалык консультацияларга, 

шаардык, райондук новатор-

чыгармачыл мугалимдердин 

сабактарына катышуу 

Курстардын 

өтүлүшү план 

боюнча 

ИУ кенеш 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

5.  «Эненин улуусу да тил, жылуусу 

да тил» тил майрамынын 29 

жылдык аземине даярдык 

сентябрь ИУК  

усулдук 

бирикмелер 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

6.  «Тилим менен улукмун » 

конкурс  (дилбаян, дубал газета ) 

сентябрь ИУК 

усулдук 

бирикмелер 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

7.  Тил майрамынын жыйынтыгын 

чыгаруу 

сентябрь-

декабрь 

ИУК 

усулдук 

бирикмелер 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

8.  Чыгармачыл мугалимдердин 

макалаларын талкуулоо 

кабыл 

алынган чек 

боюнча 

    ИУ кенеш илимий усулдук 

кеңешмеде 

9.  Мектеп практикасындагы 

алдыңкы мугалимдердин 

тажрыйбаларын киргизүү,         

окуп-үйрөнүү 

 ИУ кенеш илимий усулдук 

кеңешмеде 

10.  Ийримдерге, класстан тышкаркы 

иштерге,өз ара сабактарга 

катышуу, сунуштарды 

берүү 

жыл ичи ИУ кенеш 

администрация 

илимий усулдук 

кеңешмеде 

11.  Педагогикалык кеңештерге, 

конференцияларага, 

семинарларга, кенешмелерге 

катышуу 

жыл ичи ИУ кенеш илимий усулдук 

кеңешмеде 

12.  Райондук, шаардык, 

Республикалык семинарларды 

жыл ичи ИУ кенеш директор 

алдында өтүүчү 



өткөрүү, катышуу кеңешмеде 

13.  Окуу-методикалык адабияттарды 

тактоо, билдирме түзүү 

ар дайым ИУ кенеш илимий усулдук 

кеңешмеде 

14.  Усулдук иштер боюнча 

директордун орун басарлары 

үчүн шаардык семинарларга 

катышуу 

жыл ичи ИУ кенеш директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

15.  ОТИ боюнча директордун орун 

басары менен биргеликте 

мугалимдердин кесиптик 

кыйынчылыктарын жоюу 

боюнча иш алып баруу 

жыл ичи ОТИ , ИУ 

кенеш, 

администрация 

класс 

жетекчилер 

кеңешме     

синде 

16.  Мугалимдердин билимин 

жогорулатуу курстарына 

катышууну көзөмөлдөө 

ай сайын      ИУ кенеш, 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

17.  Мугалимдердин шаардык 

семинарларга катышуусун  

көзөмөлдөө 

ай сайын  ИУ кенеш, 

администрация 

оператив дик 

кеңешмеде 

18.  Предметтер боюнча окуу-

усулдук стандарттардын ишке 

ашырылышы(I чейрек боюнча) 

октябрь ОТИ , ИУ 

кенеш, 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

19.  Жаш мугалимдерге усулдук 

жардам катары сабактарына 

катышуу 

жыл ичи ИУ кеңеш  илимий усулдук 

кеңешмеде 

20.  Предметтик жумалыктын планы 

менен таанышуу 

сентябрь ИУ кеңеш илимий усулдук 

кеңешмеде 

21.  «Мыкты мугалим» кароо- 

сынагына катышкан 

мугалимдерге жардам көрсөтүү 

жыл ичи ИУ  илимий усулдук 

кеңешмеде 

22.  Билимин жогорулатуу 

курстарына барып жаткан 

мугалимдер менен аңгемелешүү 

ай сайын ОТИ, ИУ 

кенеш, 

администрация 

илимий усулдук 

кеңешмеде 

 

4. Илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүк 

 

№ Жүргүзүлүүчү иштердин 

мазмуну 

Мөөнөтү Жооптуу Кайда каралат 

1.  Илимий-изилдөө иштерине 

даярдык көрүү, темаларын 

тактоо 

I жарым 

жылдык 

ИУК илимий усулдук 

кеңешмеде 

2.  Эсперименталдык, автордук 

программаларды түзүү 

жыл ичи ИУК илимий усулдук 

кеңешмеде 

3.  Интегрлештирилген 

программаларды иштеп чыгуу 

жыл ичи ИУК илимий усулдук 

кеңешмеде 

4.  Дидактикалык материалдар,окуу 

куралдардын, методикалык 

сунуштардын иштелмелери 

жыл ичи ИУК илимий усулдук 

кеңешмеде 

5.  Педагогикалык изилдөө, 

психологиялык, социалдык , 

инновациялык процесстер менен 

камсыздоо 

жыл ичи ИУК илимий усулдук 

кеңешмеде 

6.  Окутуп-тарбиялоонун жана жыл ичи ИУК директор 



башкаруунун жаңы ыкмаларын, 

системасын түзүп чыгуу 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

7.   Предметтер боюнча 

дидактикалык материалдарды, 

усулдук сунуштардын, 

колдонмолордун  иштелмелери 

жыл ичи ИУК директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

8.  Шыктуу балдар менен иштөөнүн 

планын түзүү 

август- 

сентябрь 

ИУК директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

9.  Интеллектуалдык 

марафондордун, 

олимпиадалардын, 

конкурстардын графигин түзүү 

I жарым 

жылдык 

ИУК директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

10.  Шыктуу балдар менен иштөөчү  

УБ пландарынын аткарылышын 

көзөмөлдөө 

жыл ичи ИУК директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

11.  Олимпиадага окуучуларды 

даярдоо боюнча иш алып 

барууну көзөмөлдөө 

I жарым          

жылдык 

ИУК директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

12.  Инновациялык жана 

эксперименталдык  иштердин 

жүргүзүлүшүнө көзөмөлдөө 

жыл ичи ИУК директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

13.  Инновациялык жана 

эксперименталдык  иштерди 

алып баруу 

жыл ичи ИУК 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

14.  Инновациялык жана 

эксперименталдык иштерди алып 

барууну I чейрек боюнча 

жыйынтык чыгаруу 

октябрь ИУК директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

15.  Предметтер боюнча шаардык 

олимпиадага  окуучулардын 

даярдыгын көзөмөлдөө 

I жарым 

жылдык 

ИУК 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

16.  Немец тили жана кытай тили 

предметтеринин сессиянын 

материалдарын даярдоо 

январь -март ИУК 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

17.  Окуучулардын билимин баалоо 

(УТБ) 

(3-чейректин жыйынтыгы менен) 

апрель  

 

ИУК 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

18.  Окуучулардын изилдөө иштерин 

уюштуруу.Жетекчи 

мугалимдеринин ишин 

көзөмөлгө алуу. 

жыл ичи ИУК директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

19.  УБ шыктуу окуучулар менен 

алып баруучу иштердин  

аткарылышын көзөмөлдөө 

жыл ичи ИУК директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

20.  Инновациялык жана 

эксперименталдык  иштердин 

жүргүзүлүшүн көзөмөлдөө 

 

жыл ичи ИУК 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

21.  Шаардык жана  республикалык 

олимпиадаларга катышуунун 

жыйынтыгы 

жыл 

жыйынтыгы 

ИУК 

 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 



22.  Инновациялык-

эксперименталдык иштердин 

анализин жүргүзүү 

май ИУК директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

 

                           6. Мугалимдердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө-баалоо 

 

                               7. Жаш адистер менен иш алып баруу 

№ Жүргүзүлүүчү иштердин 

мазмуну 

Мөөнөтү Жооптуу Кайда каралат 

1.  Жаш мугалимдер менен 

ангемелешүү, насаатчыларды 

бекитүү, иш планын түзүү. 

август ИУК климий усулдук 

кеңешмеде 

2.  Жаш мугалимдер мектеби менен 

иш алып баруу 

 жаш 

мугалимдер 

мектебинин 

жетекчиси 

ИУК 

илимий усулдук 

кеңешмеде 

3.  Жаш мугалимдерге усулдук 

жардам катары сабактарына 

катышуу 

жыл ичи ИУК 

администрация 

илимий усулдук 

кеңешмеде 

4.  Жаш мугалимдер үчүн 

устаттардын бирдиктүү 

жумалыгын өткөрүү 

жыл ичи ИУК илимий усулдук 

кеңешмеде 

5.  Насаатчылардын ишин 

көзөмөлдөө 

жыл ичи ИУК 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

6.  Предмет боюнча окуу 

программаларын окуп-үйрөнүүгө 

жардам көрсөтүү 

сентябрь ИУК илимий усулдук 

кеңешмеде 

7.  Окуу-тарбия иштери боюнча 

окуучулардын гигиеналык 

талаптарына жооп бере тургандай 

нормативдүү документтер менен 

жыл ичи администрация илимий усулдук 

кеңешмеде 

№ Жүргүзүлүүчү иштердин 

мазмуну 

Мөөнөтү Жооптуу Кайда каралат 

1.  УБ нин кеңешмелеринде 

талкууланган  мугалимдердин 

сабактарына катышуу 

жыл ичи ИУК 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

2.  Жыйынтыктоо аттестациясынан 

же чейректерде төмөнкү билим 

көрсөткөн окуучулары бар 

мугалимдер менен  иш жүргүзүү  

чейректин 

жыйынтыгы 

боюнча 

ИУК 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

3.  Мугалимдерден, окуучулардан,  

ата-энелерден тандап анкета  

жүргүзүү  

зарыл 

шартта 

ИУК 

администрация 

класс 

жетекчилер 

кеңеши 

4.  Мугалимдер менен жекече 

аңгемелешүү өткөрүү 

жыл ичи ИУК 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

5.  Предметтик жумалыктарга 

активтүү катышпаган мугалимдер 

менен иш жүргүзүү 

жыл ичи ИУК 

администрация 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 



тааныштыруу 

8.  Илимий-практикалык 

семинарларга, тегерек столдорго, 

конференцияларга, мектеп аралык 

мугалимдердин тажрыйба 

алмашууларына катыштыруу 

жыл ичи ИУК илимий усулдук 

кеңешмеде 

9.  Чыгармачылык менен иштеген 

мугалимдердин сабактарына 

катыштыруу 

жыл ичи ИУК директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

10.   Класстан тышкаркы иштерге,         

өз ара сабактарга катышуу 

жыл ичи администрация директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

11.  Райондук, шаардык «Жаш адис» 

мектебине катышуу 

жыл ичи жаш адистер 

мектеби 

директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

 

                          8. Жаңы келген мугалимдер менен иш алып баруу 

 

№ Жүргүзүлүүчү иштердин 

мазмуну 

Мөөнөтү Жооптуу Кайда каралат 

1.  Жаңы келген мугалимдердин 

тизмесин тактоо 

август администрация директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

2.  Документтерин тактоо, топтоо август администрация директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

3.  Сабактарына катышуу жыл ичи администрация директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

4.  Предмет боюнча окуучулардан 

административдик  жана  тесттик 

билим кесилиштерин алуу 

жыл ичи ОТИ, ИУК директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

5.  Жаңы  келген мугалимдерге 

анкета жүргүзүү 

чейрек 

сайын 

ИУК директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

6.  Жаңыдан келген мугалимдер 

менен жекече аңгемелешүү 

өткөрүү 

ай сайын администрация директор 

алдында өтүүчү 

кеңешмеде 

 

                                            9. Методикалык иштерди камсыздоо 

 

№ Жүргүзүлүүчү иштердин мазмуну Мөөнөтү Жооптуу Кайда каралат 

1.  Окуу-методикалык камсыздоо: 

-УБ дин жетекчилери жана 

мектепти окуу китептери, 

методикалык адабияттар менен 

камсыз кылуучу китепкана 

жетекчилери менен иш алып баруу 

-Окуу программалардын 

аткарылышына көмөлдөө 

-Окуучулардын экзаменге 

даярдыгын көзөмөлдөө 

 

жыл ичи 

 

ОТИ,  

ИУК 

 

илимий усулдук 

кеңешмеде 



-Инновациялык идеяларды ишке 

ашыруучу чөйрөдөгү 

траекториялардын кыймылын 

иштеп чыгуу 

-Олимпиада, конкурстардын 

калыстар тобунан усулдук  кеңешке 

тартуу 

-ачык сабактардын цикли, 

профессионал-педагог деңгээлине 

жеткирүү (сабактын темасы, 

сабактын формасы, мөөнөтү, 

жооптуулар)  

 

 

2.  Материалдык-техникалык 

камсыздоо: 

АХЧ, кабинет жетекчилери, 

кабинеттерди жаны технологиялар 

менен жабдуу боюнча жетекчилер,  

ата-энелер комитети менен иш 

алып баруу  

Кабинеттердин материалдык –

техникалык толукталышы боюнча 

карта түзүү 

жыл ичи  АХЧ 

администрация 

директор алдында 

өтүүчү 

кеңешмеде 

 

3. 

 

Информация- маалыматтык 

камсыздоо: 

-Мектептеги информациялык 

технологияларды кеңири колдонуу 

жана ишке киргизүү 

-Жаңы информациялык 

технологияларды колдонуу боюнча 

мугалимдерге консультацияларды 

өткөрүү жана уюштуруу 

-Интернет жана электрондук почта 

байланыштары аркылуу башка 

мектептер менен байланышты 

күчөтүү 

-информацияны убагында алып 

турууга калыптандыруу 

-адабияттар менен камсыз 

болгондугунун анализи 

-илимий-популярдуу көргөзмө-

обзор, көркөм адабий, методикалык 

жаңы адабияттар  жөнүндө 

баяндама берүү 

-«Мектеп басма сөз бетинде» 

информациялык бюллетень 

-« кароо-сынактарга, 

олимпиадаларга катышуучулардын 

жыйынтыктары» информациялык 

бюллетень 

 

жыл ичи 

 

ИУ кеңеш 

китепкана 

усулдук 

бирикмелер 

 

 илимий усулдук 

кеңешмеде 



                        

 

                    

                   10. Усулдук бирикмелердин жетекчилери менен иш алып баруу 

 

№ Жүргүзүлүүчү иштердин мазмуну Мөөнөтү Жооптуу  Кайда каралат 

1.  Мугалимдердин методикалык 

иштери , алардын профессионалдык 

сапаты боюнча банкты 

калыптандыруу 

жыл ичи ИУК илимий усулдук 

кеңешмеде 

2.  УБдин жаңы окуу жылына карата 

иш пландарын уюштуруу, иштеп 

чыгуу, бекитүү  

август ИУК илимий усулдук 

кеңешмеде 

3.  Методикалык жумалыктарды 

өткөрүү боюнча сунуштарды иштеп 

чыгуу 

сентябрь ИУК,  

усулдук 

бирикмелер 

илимий усулдук 

кеңешмеде 

4.  Класстан тышкаркы иш -

чаралардын, семинарлардын, 

тегерек столдордун, алардын 

өтүлүшүн уюштуруу, 

чыгармачылык отчеттордун ,             

ачык сабактардын графиктерин 

түзүү 

жыл ичи ИУК,  

усулдук 

бирикмелер 

директор алдында 

өтүүчү 

кеңешмеде 

5.  Усулдук бирикмедеги 

мугалимдердин квалификациясын 

жогорулатуунун тизмесин тактоо 

жыл ичи ИУК,  

усулдук 

бирикмелер 

директор алдында 

өтүүчү 

кеңешмеде 

6.  Предметтик жумалыктарды 

өткөрүүнүн планы менен 

макулдашуу 

август ИУК,  

усулдук 

бирикмелер 

директор алдында 

өтүүчү 

кеңешмеде 

7.  Усулдук бирикмелерде  

кеңешмелерди   өткөрүү 

ай сайын ИУК,  

усулдук 

бирикмелер 

директор алдында 

өтүүчү 

кеңешмеде 

 

                             11. Усулдук бирикмелердин ичинде өткөрүлүүчү иштер 

 

№ Жүргүзүлүүчү иштердин 

мазмуну 

Мөөнөтү Жооптуу Кайда каралат 

1.  Окуу процессиндеги жаңы 

педагогикалык технологияларды  

киргизүү, колдонуу 

жыл ичи      ИУК директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

2.  Предметтик жумалыктардын план 

боюнча иш -чараларды өткөрүү, 

жана планын иштеп чыгуу  

жыл ичи    ИУК 

усулдук 

бирикмелер 

директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

3.  Предметтик олимпиадалык 

курстардын программаларын жана 

календардык-тематикалык 

пландарын карап чыгуу 

август ИУК илимий усулдук 

кеңешмеде 

4.  Педкеңештердеги, 

конференциялардагы, 

семинарлардагы мугалимдердин 

чыгып сүйлөгөндөрүн карап чыгуу 

ай сайын   ИУК илимий усулдук 

кеңешмеде 

5.  «Эненин улуусу да тил, жылуусу сентябрь    ИУК  директор алдында 



да тил» тил майрамынын                          

29 жылдык аземине даярдык 

усулдук 

бирикме 

өтүүчү кеңешмеде 

6.  «Тилим менен улукмун» 

конкурсу(дил баян, дубал газета, 

буклет) 

сентябрь-

декабрь 

ИУК 

усулдук 

бирикме 

директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

7.  Тил майрамынын жыйынтыгын 

чыгаруу 

сентябрь-

декабрь 

ИУК 

усулдук 

бирикме 

директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

8.  Экзамендик материалдарды карап 

чыгуу 

апрель-май  ОТИ, 

ИУК 

директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

9.  Массалык-маалымат 

каражаттарына басмага даярдалган 

материалдарды  карап чыгуу 

жыл бою ИУК 

 

илимий усулдук 

кеңешмеде 

 

10.  Эксперименттик топтун ишинин 

жыйынтыгын  талкуулоо 

май        ИУК директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

11.  Өз билимин өнүктүрүү темасынын 

үстүндө иштеген мугалимдердин 

отчету 

май        ИУК илимий усулдук 

кеңешмеде 

 

12.  Ишмердүүлүктүн ар түрдүү 

формасын пландаштыруу 

жыл ичи         ИУК 

администрация 

илимий усулдук 

кеңешмеде 

 

13.  УБ нин кеңешмесинде 

талкууланган мугалимдердин 

сабактарына катышуу 

жыл ичи        ИУК 

администрация 

директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

14.  Жыйынтыктоо аттестациясында же 

чейректер ортосунда төмөнкү 

көрсөткүчтү  берген окуучулардын 

мугалимдери менен иш жүргүзүү 

чейрек 

сайын 

       ИУК 

администрация 

директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

15.  Мугалимдерден,окуучулардан, 

ата-энелерден тандап анкета алуу 

жыл ичи         ИУК 

администрация 

директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

16.  Мугалимдер менен жекече 

аңгемелешүү 

     май        ИУК 

администрация 

директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

 

                                       12. Контроль. Жыйынтык анализдер 

 

№ Жүргүзүлүүчү иштердин 

мазмуну 

Мөөнөтү Жооптуу Кайда каралат 

1.  Документациялардын  ал-абалы жыл ичи администрация директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

2.  Окуучулардын катышуу-

жетишүүсү 

жыл ичи администрация директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

3.  Предметтик олимпиадалардын 

жыйынтыгы 

жыл ичи         ИУК 

 

директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

4.  Окуу-кабинеттеринин  

кароо-сынагы 

I жарым 

жылдык 

администрация директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

5.  Окуу планынын аткарылышы чейрек 

сайын 

администрация директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

6.  Журналдардын текшерилиши ай сайын администрация директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

7.  Окуу процессинин I , II жарым 

жылдыгы үчүн жыйынтык 

ОТИ 

ИУК 

администрация директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 



мониторинги 

8.  Көзөмөлдү жыйынтыктоонун 

формаларын аныктоо 

администрац

ия 

 

ОТИ директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

9.  Экзамендик материалдарды 

бекитүү 

ОТИ 

ИУК 

ИУК директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

10.  Усулдук  бирикмелердин кароо-

сынактары 

администрац

ия 

ИУК 

администрация 

директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

11.  Усулдук бирикмесинин  

анализинин жыйынтыгы 

Усулдук  темалардын 

иштелмелери 

ИУК 

усулдук 

бирикмелер 

ИУК 

администрация 

директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

 

 

№ Иш-аракеттердин мазмуну Аткарыла 

турган мөөнөтү 

Жооптуулар  Кайда каралат 

I I  Методикалык күндөр 

   1 Мугалимдин педагогикалык 

чеберчилигин профилдик 

багытта окутуусун 

өнүктүрүүсү  

октябрь усулдук иштер 

боюнча 

директордун 

орун басары, 

 

усулдук кеңеште 

    

   2 

Окутууну дифференцирлөө- 

билим деңгээлин 

жогорулатуунун бирден бир 

стратегиясы 

ноябрь ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары, 

 

усулдук кеңеште 

I I I    Жаш адис жана мугалимдер менен иш жүргүзүү 

    1 Методикалык  иштелмелер, 

программалар менен 

тааныштыруу  

август усулдук 

бирикменин 

жетекчилери 

усулдук бирикменин 

кеңешмесинде 

    2  Окуу  тематикалык планды 

түзүү боюнча консультация  

август усулдук 

бирикменин 

жетекчилери 

усулдук бирикменин 

кеңешмесинде 

    3   “Мугалимдин 

профессионалдык 

ишмердүүлүк  өнүгүүсүнүн  

педагогикалык негиздери “ 

сентябрь илимий 

усулдук иштер 

боюнча 

директордун 

орун басары 

усулдук бирикменин 

кеңешмесинде 

     4 “Тарбия иштерин пландоо” 

консультация  

 

сентябрь ТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

класс. жетекчилер, 

усулдук бирикме 

    5 Билимин өркүндөтүү боюнча 

теманы тандоо  жана план 

иштеп чыгуу  

сентябрь  илимий 

усулдук иштер 

боюнча 

директордун 

орун басары 

усулдук кеңеште  

     6 Практикалык окуу :  

“ Дептерлерди жана 

күндөлүктөрдү  толтурууда 

коюлган талаптар”  

 

октябрь УБнын 

жетекчилери 

усулдук 

бирикмелердин 

кеңешмесинде 



    7 Кошумча билим берүүдө 

окуучулардын ар түрдүү 

ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүү 

ноябрь илимий 

усулдук жана 

ТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

    8 Илимий - изилдөө иштерин 

жүргүзүүнүн жолдору  

 

декабрь  илимий 

усулдук иштер 

боюнча 

директордун 

орун басары 

директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

     9 Сабактын эффективдүүлүгүн 

жогорулатуунун ыкмалары . 

Жаңы муундагы окуу 

китептерин түзүү 

январь ОТИ, илимий 

усулдук  

ибоюнча 

директордун 

орун басары 

директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

   10 Программаларды иштеп 

чыгуунун актуалдуулугу 

март 

 

ОТИ, илимий 

усулдук иштер 

боюнча 

директордун 

орун басары 

директор алдында 

өтүүчү кеңешмеде 

 

IV Стратегиялык жана уюштуруучулук пландоо 

№ Иш-аракеттердин мазмуну Аткарыла 

турган мөөнөтү 

Жооптуулар   Кайда каралат 

  1 Жаңы окуу жылында  

мугалимдерди 

тарификациялоо  

сентябрь Директор буйрук  чыгаруу 

   2  Милдеттерди бөлүштүрүү  сентябрь Директор буйрук  чыгаруу 

   3 Квалификациясын 

жогорулатуу боюнча 

мугалимдердин тизмесин 

тактоо  

август- сентябрь УИ боюнча 

директордун 

орун басары 

усулдук кеңеште 

    4 “Кыргыз Республикасынын 

билим берүү отличниги”  

наамына  кандидатураларды 

даярдоо  

март  УИ боюнча 

директордун 

орун басары 

усулдук бирикме 

                                               V  Кадрдык резерв менен иш жүргүзүү 

     1  Мектепти башкаруучу 

кадрлардын резервин тандоо  

сентябрь директор директор алдындагы 

кеңешме 

     2 Резервдеги мугалимдер менен 

сүйлөшүү  

октябрь директор директор алдындагы 

кеңешме 

     3 Резервдерге усулчуларды 

бекитүү  

октябрь директор директор алдындагы 

кеңешме 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-бөлүк  

Тарбия иштери  

№ Иш-аракеттердин мазмуну Аткарыла 

турган мөөнөтү 

Жооптуулар Кайда каралат 

1.  Аскердик-патриоттук жана укуктук тарбия. 

Акция багыты: Кыргызстандын алдыңкы  жаштары-коомдук иш 

аракеттерге катышуу. 

1 Улуу Ата-Мекендик” 

согуштун, тылдын 

ардагерлери менен 

жолугушуу 

20-21 февраль 

7-9 май 

Комплекс-

гимназиянын 

администрация

сы, МТУ №12 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

2 “Ата-Мекенди коргоочулар” 

күнүнө карата: 

 “Мен Ата-Мекенимди 

сүйөм” сүрөттөр, 

плакаттар  конкурсу;  

 “Мектеп мырзасы”   (8-

11 класстар); 

 Аскердик спорттук 

мелдештер (11-кл) 

 Афган жана Баткен 

согуштарына катышкан 

ардагерлер менен 

жолугушуу  кечеси; 

 Тарыхый музейлерге  

экскурсия жасоо (5-8 кл) 

Февраль ТИ боюнча 

директордун 

орун 

басарлары,  

класс 

жетекчилер, 

АЧД мугалими, 

дене тарбия 

мугалимдери 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме, 

уюштуруу тобу. 

3 “Кыргыз тили” күнүнө 

арналган         иш -чараларды 

өткөрүү. 

Октябрь-ноябрь-

декабрь 

Комплекс-

гимназиянын 

администрация

сы,  

кыргыз тили 

мугалимдери, 

класс 

жетекчилер, 

мектеп 

парламенти 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

4  “Жеңиш күнү” 

салтанаттуу кече ; 

 Аскердик –патриоттук 

фестиваль  “Согуш 

жылдардагы ырлар” 

конкурсу  (5-11 

класстар) 

 “Баатыр солдат, сени 

менен 

сыймыктанабыз” (9-

10 класстар) 

 “Эстелик” класстык 

сааттар (1-11 

класстар) 

Май айынын 

1-жумасы 

8-май 

ТИ боюнча 

директордун 

орун 

басарлары, 

класс 

жетекчилер, 

ийрим 

жетекчилер,  

китепканачы, 

мектеп 

парламенти 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 



5 Кыргызстандын ыйык 

жерлерине таазим этүү: “Ата 

–Бейит”, “Бурана”, “Манас” 

айылына саякат. (10-11 

класстар) 

Жыл бою 

 

 

Класс 

жетекчилер, 

география 

мугалимдери 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

6  “Шаарыбызды таза 

сактайбыз” 

фотоконкурс (8-9 

класстар); 

 Ишембиликтердин 

конкурсу; 

 Эки айлык тазалык 

декадасы (1-11 

класстар) 

Жыл бою 

март, апрель, 

сентябрь, 

октябрь 

ТИ боюнча 

директордун 

орун 

басарлары, 

уюштуруучу,  

класс 

жетекчилер 

 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

7  “КРнын 

жарандарынын укуктары 

жана милдеттери” 

жобосун талкулоо; 

 “Балдар укугунун 

Конвенциясын” 

талкуулоо        (1-11 

класстар); 

 “Күчүбүз 

биримдикте” класстык 

сааттар, дубал газета 

чыгаруу; 

 “Менин укугум” 

тренинг               (10- 

класстар); 

 Акция: “Биз болбосок 

ким?”; 

 “Менин мектебим, 

менин шаарым” сүрөт 

конкурсу. 

Сентябрь, 

октябрь, 

февраль, март 

ТИ боюнча 

директордун 

орун 

басарлары, 

класс 

жетекчилер, 

соц. педагог, 

психолог, 

сүрөт 

мугалими. 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

8 “Патриоттуулук жаштардын 

көз карашында”,  диспут. 

сентябрь Класс 

жетекчилер, 

соц. педагог, 

мектеп 

парламенти. 

ГДЮЮ “Шыктануу” 

штабы 

 

9 “Кыргызстандын 

символдорун билесиңби?”, 

аңгемелешүүгө катышуу 

сентябрь ТИ боюнча 

директордун 

орун 

басарлары, 

тарых 

мугалимдери 

Шаардык жаштар 

кыймылы 

10 Конкурс “Мен 

Кыргызстанды сүйөмүн”       

( статья, эссе, ыр) 

октябрь ТИ боюнча 

директордун 

орун 

басарлары, 

кыргыз тил, 

орус тил 

мугалимдери 

Уюштуруу тобу 



11 “Менин мамлекетимдин 

тарыхы”  фестиваль-

конкурска катышуу 

май ТИ боюнча 

директордун 

орун 

басарлары, 

мектеп 

парламенти 

Директор алдындагы 

кеңешме, уюштуруу 

тобу 

12 Эл аралык жаштар күнүнө 

арналган конференция 

24-апрель ТИ боюнча 

директордун 

орун 

басарлары, соц. 

педагог. 

Директор алдындагы 

кещешме, штаб 

ГДЮО 

2.Жашоонун сергек мүнөзүн тарбиялоо. 

Акция: Бүгүн, эртең жана дайыма. 

1 Күзгү, жазгы  кросс. Сентябрь, 

апрель 

Уюштуруучу, 

дене тарбия 

мугалимдери 

Спорттук 

уюштуруу тобу 

2 “Жолдо жүрүүнүн 

эрежелери”. Маршруттук 

баракчаларды уюштуруу 

(1-11 класстар)  

Жыл  бою, 

сентябрь айы 

ТИ  боюнча 

директордун 

орун 

басарлары, 

класс 

жетекчилер 

Директор алдындагы 

кеңешме, уюштуруу 

тобу 

3 “ Атам,апам жана мен” 

спорттук мелдештерди 

өткөрүү. 

Жыл бою ТИ  боюнча 

директордун 

орун 

басарлары, 

уюштуруучу, 

класс 

жетекчилер 

Директор алдындагы 

кеңешме, уюштуруу 

тобу 

4  “Светофор- менин 

досум”, “Жолдон 

абайла”  (1-4 

класстар). 

 ” Айдоочуга кат” 

конкурсун өткөрүү. 

 “Жолдо жүрүү 

эрежелери” боюнча  

плакат, сүрөттөр 

конкурсу (1-4 

класстар) 

Жыл бою Класс 

жетекчилер, 

сүрөт 

мугалими. 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

5 Жолдо жүрүүнүн эрежелери 

боюнча класстык сааттар (1-

11) класстар 

 

Жыл бою 

 

 

Класс 

жетекчилер 

 

 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

6 Спорттук  спартакиада: 

 футбол; 

 баскетбол; 

 волейбол; 

 теннис; 

 шахматы; 

 тогуз коргоол; 

 таэквондо; 

Бир жыл ичинде 

Октябрь, март, 

апрель, май, 

январь, 

декабрь, 

февраль 

Дене тарбия 

мугалимдери, 

ийрим 

жетекчилери, 

секция 

жетекчилери 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 



 

 

7 Достук спорттук 

беттешүүлөр: райондук, 

шаардык  мектептер арасы. 

Жыл бою Уюштуруу 

комитети, дене 

тарбия 

мугалимдери, 

МТУ №12 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

8  Наркоманияга каршы 

акциялар; 

 “Биз наркотик 

колдонууга 

каршыбыз” плакат, 

сүрөттөр конкурсу; 

 “ Спорт менен 

машыгабыз, тамекини 

колдонбойбуз”, 

“Наркомандын 

күндөлүгү” тарбиялык 

саттар. 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Класс 

жетекчилер 

Методикалык кеңеш 

9 Агитациялык  жүрүш 

“Жаштар наркотикага 

каршы” 

 

Ноябрь, май 

 

Мектеп 

администрация 

мектеп 

парламенти 

Штаб ГДЮО 

10 “Жашоонун сергек мүнөзү” 

форумуна  катышуу 

декабрь Мектеп 

парламенти 

Шаардык окуучулар 

парламенти 

11 “Шыктануу-ден соолуктун 

бекем болушу”  дүйнөлүк 

ден соолук күнүнө карата 

фотокроссинг (спорттук 

тематикада сүрөт, 

фотография) 

Жыл бою Класс 

жетекчилер, 

мектеп 

парламенти, 

ийримдер 

Директор алдында 

кещешмеде 

12 Даталуу күндөргө карата 

спорттук эстафеталар, 

кыргыздын улуттук оюндары 

1-9 май,                  

1-июнь 

Дене тарбия 

мугалимдери, 

ийрим 

жетекчилери. 

Директор алдында 

кеңешмеде 

13 Жолдо жүрүү боюнча 

агитбригада: “Жолдо жүрүү 

эрежесин таблицадай билүү 

керек”  

март Мектеп 

парламенти, 

класс 

жетекчилер. 

Мектеп парламенти 

14 “Жаш инспекторлор” , “Жаш 

өрт өчүрүүчүлөр” 

конкурстарына катышуу 

Март, апрель Класс 

жетекчилер, 

ийрим  жетекчи 

Директор алдында 

кещешме 

15 “Ден соолукту сактоо-биздин 

күчүбүз!” мектептер 

арасында спорттук мелдеш 

(эркек балдар) 

Жыл бою Класс 

жетекчилер, 

мектеп 

парламенти, 

дене тарбия 

мугалимдери 

Координаторлор, 

Мектеп лидерлери 

16 “Жашоонун сергек мүнөзү- 

жаштар силерде!”  девизи 

менен “Жаш таланттар” 

конкурсуна катышуу. 

График менен Комплекс-

гимназия 

администрация

сы, ийрим 

Координаторлор, 

мектеп лидерлери 



жетекчилери. 

17 Бүткүл дүйнөлүк туберкулез 

оорусуна каршы 

тематикалык семинардын 

өтүлүшү “Кургак учуктан 

сактаналы!” . 

9-ноябрь 24-

март 

 

Соц педагог, 

мед. айым, 

класс 

жетекчилер. 

Координаторлор  

20 Экополиция. “Биз жашаган 

үй” мектеп территориясында 

мусор  жана курчап турган 

айлана чөйрөнү тазалоо . 

Жыл бою Директордун 

ТИ боюнча 

орун 

басарлары, 

уюштуруучу. 

Координаторлор, 

мектеп лидерлери 

21 Жашылдандыруу. Бак-

дарактарды отургузуу 

Сентябрь- 

ноябрь, март-

май 

Комплекс-

гимназия 

администрация

сы, мектеп 

лидерлери 

Директор алдында 

кещешме 

22 Акция. “Экология- тамекиге 

каршы”, “Тамеки чегүү ден 

соолукка зыян!”  

октябрь Март 

 

Директордун 

ТИ боюнча 

орун басарлары 

Координаторлор , 

мектеп лидерлери 

23 Класстарга экологиялык 

темада класстык сааттарды 

киргизүү 

Жыл бою Директордун 

ТИ боюнча 

орун 

басарлары, 

класс 

жетекчилер 

 

3. Эстетикалык багытта тарбиялоо, окуучулардын эс алуусун камсыздоо. 

Акция: “Жаңы  рубеждер” , “Саякат жана экскурсия бюросу” 

1 Чейректик эс алууну 

уюштуруу: 

Театр, парктарга, маданий эс 

алуу жерлерге, музейлерге, 

цирк, кино, көргөзмөлөргө 

экскурсияга барууну 

уюштуруу 

График менен Класс 

жетекчилер 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

2 Бүткүл дүйнөлүк туризм 

күнүнө карата “Өз 

крайыңдын салты, тарыхы 

менен тереңден таанышуу”. 

27-сентябрь Комплекс-

гимназия 

администрация

сы, мектеп 

лидерлери, 

класс 

жетекчилер 

Директор алдында 

кеңешме 

3. Ч. Айтматовдун туулган 

күнүнө 90 жылдыгын 

өткөрүү 

Сентябрь-

декабрь 

Комплекс-

гимназия 

администрация

сы, мектеп 

лидерлери, 

класс 

жетекчилер 

Директор алдында 

кеңешме 

4. Башка өлкөлөрдүн 

лидерлери менен интернет 

аркылуу таанышуу 

Июнь-август ТИ боюнча 

директордун 

орун басарлары 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 



5. Күз мезгилине арналган иш-

чаралар: 

-“Алтын күз”конкурстары 

(1-8 класстар) 

-“Мамлекеттерге саякат” 

конкурс (10-11 кл) 

-“Күз мезгили” плакаттар, 

сүрөттөр (2-11 класс) 

 

Октябрь, ноябрь ТИ боюнча 

директордун 

орун басарлары 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

6. Мугалимдер күнүнө карата 

иш-чаралар “Дублер” күнүн 

өткөрүү (11- класстар)  

октябрь Мектеп 

парламенти 

Уюштуруу тобу 

7. 1-класстарды гимназияга 

кабыл алуу “Мен –

гимназистмин”  (11 жана 1- 

класстар) 

октябрь Класс 

жетекчилер, 

мектеп 

парламенти 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

8. Чыгармачылык ийримдердин  

иштерин жайылтуу 

Жыл бою ТИ боюнча 

директордун 

орун 

басарлары, 

ийрим 

жетекчилери 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

9. “Жаңы жылдык балаты”, 

“Жаңы жыл дүйнө элинде”, 

“Жаңы жылдык маскарад”. 

Шаардык жаңы жылдык 

маскараддарга катышуу. 

Жаңы жылга карата 

плакаттардын конкурсу 

декабрь ТИ боюнча 

директордун 

орун 

басарлары, 

клас 

жетекчилер 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

10. Чыгармачылык 

ийримдердин, сүрөт, илимий 

ийримдердин көргөзмөсү 

Аялдардын Эл аралык 

күнүнө карата “Акыл 

Карачач” кыздар конкурсу 

(8-11 класстар) 

Мамлекеттик Гендердик 

программасы боюнча 

“Азыркы кездеги аялдардын 

коомдогу орду” тарбиялык 

сааттар. (10-11 класстар). 

“Менин сүйүктүү апам” 

сүрөттөр конкурсу (3-8-7 кл). 

Апа, эже, энелерге арналган 

майрамдык концерт 

 

Март, апрель Ийрим 

жетекчилери, 

класс 

жетекчилер, 

мектеп 

парламенти 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

11 Жайкы скауттук лагерди 

ачууга даярдык көрүү жана 

ачууга жардам. 

Кыргызстандагы скауттарды 

уюштуруу 

Июнь-август Спорттук 

ийрим 

жетекчилери, 

класс 

жетекчилер, 

мектеп 

Мэрия, Директор 

алдында өтүлүүчү 

кеңешме 



парламенти 

12 “Алиппе” майрамы  (1-кл) 

“Коштошуу” кечеси (4- кл) 

 

Апрель Башталгыч 

класстар 

боюнча 

директордун 

орун басары, 

кл жет 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

13 “Акыркы коңгуроо” аземин 

өткөзүү 

май ТИ боюнча 

директордун 

орун басарлары 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

4. Билим денгээлин жогорулатуу боюнча 

1 Билим күнү: 

Жаңы окуу жылынын 

ачылышына карата 

салтанаттуу линейка (1, 11- 

кл); 

“Мекеним -Кыргызстан” 

класстык сааттар (1-11-кл); 

Коопсуздук жана жолдо 

жүрүү эрежелери менен 

таанытыруу сабагы (1-11кл) 

  

сентябрь Класс 

жетекчилер 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

2 КР “Билим берүү мыйзамы, 

балдардын укугунун 

Конвенциясы боюнча  

“Окуучулардын билим алуу 

укугу жана милдети” 

тууралуу класстык сааттар. 

 

сентябрь Класс 

жетекчилер 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

3 Китепканадагы иш-

чаралар:“Китеп  -билим 

булагы” көргөзмө; 

Библиографиялык 

сааттар,“Сөздүк-биздин 

жардамчыбыз”; 

Китеп сүйүүчүлөр күнү, 

интеллектуалдык жумалык” 

Силер үчүн” Китеп 

дүйнөсүнө кош келиңиздер”.  

Акыркы жаңылыктар. 

“Биздин сүйүктүү  акындар” 

( 5-8), “Жаратылыш 

китептери бизде”; 

Экологиялык кече; 

Конкурстар: 

-“Эң мыкты китеп 

күйөрманы” 

-“Эң мыкты китеп окуучу 

класс” 

Жыл бою 

 

Апрель 

 

 

 

Жыл бою 

 

 

Китепканачы, 

класс 

жетекчилер 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

4 “Бири-бирин урматтоо, 

сыйлоо,  коомдук жерлерде 

Апрель Китепканачы Директор алдын да 

өтүлүүчү кеңешме 



өзүн адептүү алып жүрүү  

илими” 

 

5. Өзүн -өзү таануу, тарбиялоо, башкаруу 

Акция багыты: Боорукердик энергиясы 

1 Акция: “Мектепке даярдык” Август, сентябрь ТИ боюнча 

директордун 

орун басарлары 

планерка 

2 Өзүн-өзү башкаруу уюмуна 

шайлоо 

Сентябрь 

3 жумасы 

Уюштуруу 

кыймылы 

Активдин кеңеши 

3 “Өспүрүмдөр үчүн рейд” 

 (1-11 кл) 

Октябрь, 

декабрь, март 

Класс 

жетекчилер 

ИДН менен 

бирдикте 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

4 Мектеп боюнча ички 

көзөмөлдү уюштуруу            

(7-11кл) 

Жыл бою ТИ боюнча 

директордун 

орун  

басарлары 

Жаштар уюму жана кл 

жетек. 

5 2018/2019 окуу жылынын 

“Эң мыкты классы”,  “Эң 

мыкты класстын паспорту” 

конкурсу; 

Жыл бою Директордун 

окуу-тарбия, 

метод боюнча 

орун басарлары 

Уюштуруу тобу 

6 “Мен волонтер” Жыл бою Уюштуруу 

кыймылы 

Штаб “Шыктануу” 

7 “Баарына бирдей” Тренинг 

өткөрүүнү үйрөтүү 

Жыл бою Уюштуруу 

кыймылы 

НПОлор менен 

биргеликте 

8 “Балдар үйүнө жардам” 

акциясына катышуу 

(Концерт, кийим-кечелерден 

жардам уюштуруу)  

Жыл бою Уюштуруу 

кыймылы 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

9 Эл аралык инвалиддер 

күнүнө карата акция 

3-декабрь Ийрим 

жетекчилери, 

класс 

жетекчилер, 

мектеп 

парламенти 

Штаб ГДЮО 

10 Бүткүл дүйнөлүк “Красный 

крест” күнүнө карата акция 

8-май Ийрим 

жетекчилери, 

класс 

жетекчилер, 

мектеп 

парламенти 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

11 СПИДден каза болгондорду 

эскерүү акциясы 

16-май Ийрим 

жетекчилери, 

класс 

жетекчилер, 

мектеп 

парламенти 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

12 Көчө балдары менен иш-

чараларды жүргүзүүгө 

катышуу 

Жыл бою Класс 

жетекчилер 

ИДН менен 

бирдикте 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 



13 Бүткүл дүйнөлүк балдар 

күнүнө карата спорттук иш-

чараларга катышуу 

1-июнь  Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

14 5-класска салтанаттуу кабыл 

алуу 

октябрь Класс 

жетекчилер 

Жаштар уюму 

15 Эмгек десанттары, мектеп 

экологиялык министрликтин 

иштери: “Мектеп  айланасын 

таза кармоо”, “Мектептин 

ички тазалыгын сактоо”, 

“Кабинеттердин тазалыгына 

көзөмөл (1-11кл)   

Жыл бою Мектеп 

парламенти 

Ийрим 

жетекчилери, 

класс 

жетекчилер, 

мектеп 

парламенти 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

16 Акция “Кесип тандоо 

боюнча бүтүрүүчүлөргө 

кесиптик багыт”  (9-11 кл) 

апрель ТИ боюнча 

директордун 

орун басарлары 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

17 Анкета алуу: Сенин тандаган 

кесибиң 

апрель Класс 

жетекчилер 

ТИ боюнча 

директордун орун 

басарлары 

18 Өзүн-өзү башкаруу күнү март ТИ боюнча дир 

орун басары 

Уюштуруу тобу 

19 “Тазалык-биз үчүн” (1-4 кл) май Класс 

жетекчилер 

Мектеп парламент 

20 Даталуу күндөргө куттуктоо 

баракчаларын уюштуруу 

Жыл бою Мектеп 

парламенти 

Уюштуруу тобу 

21 “Акыркы коңгуроо”  

салтанаты 

25.05.19 ТИ боюнча 

дир. орун  

басарлары 

Уюштуруу тобу 

6.  Адам өмүрүн сактоо 

1 Линейка “Терроризмге 

каршы күрөш”, диний 

экстремизмге каршы иш-

аракеттер 

Сентябрь, март 

 

Жыл бою 

ТИ боюнча дир 

орун басарлары 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

2 Экстремалдык кырдаалды 

алдын алуу үчүн 

жүргүзүлгөн окуучуларды 

эвакуациялоо иш-чаралары 

(өрт, жер титирөө,  

жардыруу) 

Жыл бою ГО нун 

жетекчиси,   

ТИ боюнча 

директор 

орун басры 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

3 Машыктыруу үчүн окутуу : 

Желекчелер аркылуу 

эвакуациялоону уюштуруу  

Жыл бою ГО нун 

жооптуу 

мугалими 

Кураторлор 

жетекчиси 

4 Класстык сааттардын тема 

боюнча цикли: 

“Ар түрдүү кырдаалда 

жүрүш-туруш эрежелерин 

сактоо” 

Жыл бою Класс 

жетекчилер 

Кураторлор 

жетекчиси 

5 Ар түрдүү кырдаалда 

сактануунун айлыгы: 

“Сүрөттөр конкурсу”, “Өрт- 

тилсиз жоо” (1-6кл)  

сентябрь ГО нун 

жооптуу 

мугалими, 

мектеп 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 



парламенти 

6 Викторина “Жолдо жүрүү 

эрежесин сактайбыз” (3-4 кл) 

март Кл жетекчилер Башталгыч класстар 

боюнча дир орун бас. 

Кураторлор 

жетекчиси 

 

7 Жолдо жүрүү эрежелери 

сабагы боюнча цикли 

Жыл бою Кл жетекчилер Башт класс боюнча 

дир орун басары 

7. Өспүрүмдөрдүн укугун коргоо 

Акция: Мектеп территориясынын закону 

1 Жаңы окуу жылында 

өспүрүмдөрдүн укугун коргоону 

уюштуруу боюнча 

административдик чогулуш 

5  -

сентябрь 

ТИ боюнча 

директордун 

орун басарлары 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме  

2   Комплекс-гимназиянын негизги 

талаптарына ылайык жаңы окуу 

жылына  тарбия иштерин 

пландаштыруу 

Август 

айынын 

акыркы 

жумасы 

ТИ боюнча 

директордун 

орун басарлары 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

3. Социалдык жактан камсыздоого 

алынган окуучуларды китеп менен 

камсыздоо      

Сентябрь Китепканачы Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

4. Социалдык жактан коргоого 

алынаган окуучуларды бекер 

тамактануусун уюштуруучу  

Сентябрь ТИ, башталгыч 

класстар 

боюнча  

директордун 

орун басары 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

5. Социалдык жактан коргоого 

алынаган окуучулардын жайкы эс 

алуусун уюштуруу   

Май- 

август 

ТИ, башталгыч 

класстар 

боюнча  

директордун 

орун басары 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

6. Мүнөзү  оор балдарды ийримдерге 

спорттук секцияларга тартуу  

Жыл бою ТИ, башталгыч 

класстар 

боюнча  

директордун 

орун басары, 

кл. жетекчилер 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

7 Жаштар жана балдар укугу 

“Баарына бирдей” 

Жыл бою  Мектеп парламент 

8 Мүнөзү  оор жана үй-булөлүк 

шарты начар  балдарга социалдык –

психологиялык жардам жекече 

консултациялар  

Жыл бою Психолог, 

кл. жетекчилер 

Кл. жетекчилердин 

МБ 

9 Акция: 7жаштан 18 жашка чейинки 

балдардын укугу, милдети, 

жоопкерчилиги (КРнын жобосу, 

Балдар укугунун Конвенциясынын 

негизинде) 

Жыл бою ТИ боюнча 

директордун 

орун басарлары 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

10 Өспүрүмдөрдү жана жаштардын 

билим алуу укугу дебаттык 

клубдарга катышуу 

Жыл бою ТИ боюнча 

директордун 

орун басарлары 

Мектеп парламент 



11 “Биз  мектеп рэкетине каршыбыз!” 

“Рэкет жок!” “Коррупцияга жол 

бербейбиз” 

 ТИ боюнча 

директордун 

орун басарлары 

Мектеп парламент 

12 Тартип бузууну алдын алуу 

боюнча” Токто,оку, ойлон!” 

декадасын өткөрүү 

Февраль  ТИ боюнча 

директордун 

орун басарлары 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

13 Мектеп алдындагы жайкы эс алуу 

лагерин иштетүү. Жетекчилерин 

дайындоо.  

Июнь, 

июль 

ТИ боюнча 

директордун 

орун басарлары  

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

14 Социалдык жактан коргоого 

алынаган жогорку класста окуган 

окуучулардын жумушка 

орноштуруу    

Каникул  

учурунда 

ТИ, боюнча  

директордун 

орун басары, 

кл. жетекчилер 

Директор алдында 

өтүлүүчү кеңешме 

8.  Ата-энелер менен иштөө системасы 

 

1.  1-классынын окуучуларынын 

мектепке болгон адаптациясы 

туралуу ата-энелер чогулуштары 

сентябрь ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

Башт. кл.М.Б 

2.  5-классынын окуучуларынын 

мектепке болгон адаптациясы 

туралуу ата-энелер чогулуштары 

сентябрь ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

Директор алдындагы 

кеңешме 

3.  Жалпы ата-энелер чогулуштары Октябрь 

февраль 

ТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

Оперативдик кеңешме 

4.  1-11 класстарынын ата-энелер 

комиттеринин жыйындары 

Октябрь 

апрель 

директор  

5.  Класстык  ата-энелер чогулуштары Ар 

чейректе 

ТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

 Кл.жетекч.М.Б 

6.  Профилактика боюнча кеңештин 

заседаниелери  

Ар бир 

айда 

ОТИ боюнча 

директордун 

орун басары 

Директор алдындагы 

кеңешме 

7.  Ата-энелер активи тарабынан 

окуучулардын тамактануусун 

текшерүү 

Жыл 

ичинде 

директор ата-энелер 

чогулуштарында 

8.  Ата-энелер комитети менен 

бирдикте социалдык жактан учетко 

алынган үй-бүлөлөргө рейд  

жүргүзүү 

Жыл 

ичинде 

Кл. жетекчилер ата-энелер 

камитетинин 

чогулуштарында 

9.  ”Билим берүү деңгээли 

Канаатандырабы?”- 

9-11 кл. ата-энелерин 

диагностикалоо 

Март, 

апрель 

психолог Кл.жетекчи.                

У.Б. 

9.ТИнин соц. педагог менен биргеликте жүргүзүлүүчү иш- чаралары 

 

1.  Социалдык педагогдун кызмат 

иштерине коюлган талаптарды 

изилдөө, бул суроо боюнча 

маалымат топтоо. 

Август-

сентябрь 

Социалдык 

педагог 

 

2.  2016-2017 окуу жылына иш план 

түзүү, директорго бекиттирүү. 

август Соц.педагог  



3.  Социалдык педагогдун иш 

кагаздарын системалаштыруу, 

папкаларга салыштыруу. 

сентябрь Соц.педагог  

4.  Мектептерде өткөрүлүүчү 

социалдык-педагогикалык 

ишмердүүлүктүн нормативдик-

укуктук негизи тууралуу 

маалыматты топтоо жана изилдөө. 

сентябрь Соц.педагог  

5.  Шаардык жана райондук билим 

берүү башкармалыгынын 

соц.педагогика  маселелери боюнча 

иштеген адистер менен, райондук 

милиция бөлүмүнүн жашы жете 

элек өспүрүмдөр менен иш алып 

барган инспектор менен, кароосуз 

калган балдарды реабилитациялоо 

борборунун кызматкерлери менен 

байланыш түзүү 

сентябрь Соц.педагог  

6.  Мектепти социалдык-

педагогикалык жактан изилдөө 

үчүн анкеталардын бланктарын 

түзүү жана көбөйтүү, класстарга 

таратуу, класс жетекчилерге, 

окуучуларга, ата-энелерге толтуруу. 

октябрь Соц.педагог  

7.  №69 ОТКГда окуган томолой 

жетим, жарым жетим, толук эмес 

үй-бүлөлөрдүн балдарынын жана 

башка социалдык категорияларга 

кирген  балдардын далилдөөчү 

справкаларын топтоо. 

сентябрь-

октябрь 

Соц.педагог, 

кл. жетекчилер 

 

8.  Бассейнге акысыз түшүрүү үчүн 

сколиоз менен ооруган балдардын 

тизмесин түзүү, бассейндин 

кызматкерлерине берүү. Ата-

энелеринен жазуу түрүндө уруксат 

алуу. 

октябрь Соц.педагог, 

№69 ОТКГнын 

мед.кызматкер

и, класс 

жетекчилер 

 

9.  Шаардык жана райондук 

семинарларга катышуу 

 

Жыл бою Соц. педагог  

10.  Мектептин профилактика 

кеңешмесинин отурумдарына 

катышуу 

Жыл бою Соц.педагог  

11.  2018-2019 окуу жылына 

пландаштырылган рейддерге 

катышуу 

Жыл бою Тарбия иши 

боюнча 

директордун 

орун басары, 

ИДН 

кызматкери, 

соц.педагог 

 

12.  “Ишеним почтасынын ”ишин 

жандандыруу , ал боюнча иш алып 

баруу 

Жыл бою Соц.педагог, 

психолог 

 



13.  Социалдык жардамга жана 

моралдык колдоого муктаж  балдар 

менен иш алып баруу, учетко алуу, 

жардам көрсөтүү. Жардамга муктаж 

балдардын абалын талдоо, жардам 

көрсөтүү  

Жыл бою Соц.педагог, 

психолог, класс 

жетекчилер, 

предметтик 

мугалимдер 

 

14.  Тренингдерди класстарда өткөрүү Ноябрь-

май 

Соц.педагог  

15.  Тарбия жана билим борборунда 

жана кароосуз калган балдарды 

реабилитациялоо борборунда 

жашаган балдар боюнча терең 

маалымат алуу, жашоо шарттары 

менен таанышуу, бул борборлор 

менен тыгыз байланышта иштөө 

Жыл бою Соц.педагог, 

класс 

жетекчилер 

 

16.  Материалдык жактан начар үй-

бүлөлөргө жардам берүү тууралуу 

мекеме-уюмдарга кат менен 

кайрылуу 

Жыл бою Соц.педагог  

17.  Бишкек шаарындагы социалдык 

башкармалыктарынан көрсөтүлүчү 

жардамдар жана жеңилдиктер 

тууралуу маалымат алып, ата-

энелерге жеткирүү 

 Соц.педагог, 

класс 

жетекчилер 

 

 

5-бөлүк 

ПСИХОЛОГИЯЛЫК КЫЗМАТЫ 

 

 

1.  Диагностика иштери 

 

жыл бою психолог директор 

алдындагы 

кеңешме 

2.  Анализдөө иштери жыл бою психолог директор 

алдындагы 

кеңешме 

3.  Корррекциялоо иштери 

      Коррекциялык топ түзүү 

     Жекече иштерди жүргүзүү 

жыл бою психолог кураторлор 

жетекчиси 

4.  Дидактикалык оюндар. 

 

жыл бою психолог кураторлор 

жетекчиси 

5.  Эксперттик иштер 

Парламент активтерин тандоодо 

талапкерлер менен баарлашуу 

жыл бою психолог мектеп 

парламент 

6.  Агартуу иштери жыл бою психолог директор 

алдындагы 

кеңешме 

7.  Семинарларды, тренингдерди 

өткөрүү 

жыл бою психолог класс 

жетекчилер 

М.Б 

8.  Аңгемелешүү жолу аркылуу 

жыйынтык   

 чыгаруу 

жыл бою психолог класс 

жетекчилер 

М.Б 



9.  Сурамжылоо жолу менен иштин    

жыйынтыгын чыгаруу  

жыл бою психолог директор 

алдындагы 

кеңешме 

10.  Кесипке багыт берүү Жыл бою психолог директор 

алдындагы 

кеңешме 

                                                      

           6-бөлүк 

                                                      Соцпедагогдун  кызматы                                    

 

 

№ Иш- чаралардын мазмуну Аткаруу 

мөөнөтү 

Жооптуу  Кайда 

каралат 

1 №69 ОТКГсынын социалдык 

паспортун түзүү (сан түрүндө жана 

социалдык категориялар боюнча 

маалымат топтоо, түзүү) 

Сентябрь соцпедагог Тарбия иштер 

боюнча 

директордун 

орун басары, 

социалдык 

педагог, класс 

жетекчилер 

2 №69 ОТКГда окуган томолой 

жетим, жарым жетим, толук эмес үй-

бүлөлөрдун балдарынын жана башка 

социалдык категорияларга кирген 

балдардын далилдөөчү 

справкаларын топтоо 

Сентябрь-

Октябрь 

соцпедагог ТИ боюнча 

димректордун 

орун басары, 

социалдык 

педагог, класс 

жетекчилер 

4 Бассейнге акысыз түшүрүү үчүн 

сколиоз менен ооруган балдардын 

тизмесин  түзүү бассейндин 

кызматкерлерине берүү. 

Окуучулардын бассейнге баруусун 

уюштуруу, ата-энелеринен жазуу 

турүндө уруксат алуу. 

октябрь соцпедагог ТИ боюнча 

директордун 

орун басары, 

социалдык 

педагог, №69 

ОТКГнын 

медициналык 

кызматкери, 

класс 

жетекчилер 

 Ата-энелер менен иш алып баруу, 

тыгыз байланышта иштөө 

 

Жыл ичи соцпедагог ТИ боюнча 

директордун 

орун басары, 

социалдык 

педагог, №69 

ОТКГнын 

медициналык 

кызматкери, 

класс 

жетекчилер 

5 Үйдө окутуу боюнча талап 

кылынган документтерди топтоо 

боюнча Билим берүү 

башкармалыгынан маалымат алуу, 

ата-энелерге бул иш боюнча жардам 

көрсөтүү 

Ноябрь соцпедагог Окуу  

иштерии 

боюнча 

директордун 

орун басары, 

тарбия 



иштери 

боюнча 

директордун 

орун басары, 

социалдык 

педагог, ата-

энелер.   

6 Ден- соолугу чектелген 

окуучулардын ата-энесине шаардагы 

логопед, невпропатологдор тууралуу 

маалымат топтоп берүү, дайындоо). 

Буга чейинки даарыланган 

медициналык документтерин 

изилдөө. Жекече окуу программаны 

иштеп чыгуу.  

2-чейрекке 

карата 

соцпедагог Окуу  

иштерии 

боюнча 

директордун 

орун басары, 

тарбия 

иштери 

боюнча 

директордун 

орун басары 

предметтик 

мугалимдер, 

класс 

жетекчи, 

социалдык 

педагог.  

7 Шаардык жана райондук 

семинарларга катышуу 

Жыл бою соцпедагог  Тарбия 

иштери 

боюнча 

директордун 

орун басары, 

социалдык 

педагог 

8 Мектептин профилактика 

кеңешмесинин отурумдарына 

катышуу 

Жыл бою соцпедагог ТИ боюнча 

директордун 

орун басары, 

социалдык 

педагог 

10     2018/2019-окуу жылына 

пландаштырылган рейддерге 

катышуу 

Жыл бою соцпедагог Тарбия 

иштери 

боюнча 

директордун 

орун басары, 

ИДН 

кызматкери, 

социалдык 

педагог, №12 

ӨӨБАБ 

11 “Ишеним почтасынын” ишин 

жандандыруу, ал боюнча иш алып 

баруу 

Жыл бою  Тарбия 

иштери 

боюнча 

директордун 

орун басары, 

социалдык 

педагог, 



психолог 

12 Социалдык жардамга жана 

моралдык колдоого муктаж балдар 

менен иш алып баруу, учетко алуу, 

жардам көрсөтүү. Жардамга муктаж 

балдардын абалын талдоо, жардам 

көрсөтүү 

Жыл бою  ТИ боюнча 

директордун 

орун басары, 

социалдык 

педагог, 

психолог, 

класс 

жетекчилер, 

предметтик 

мугалимдер 

13 Класстар менен өтүлүүчү 

тренингдерди пландаштыруу. 

Тренингдерди, тематикалык 

сабактарды, лекцияларды класстарга 

өткөрүү. 

Жыл ичи  Тарбия 

иштери 

боюнча 

директордун 

орун басары, 

социалдык 

педагог, 

психолог 

15 Тарбия жана билим борборунда 

жана Кароосуз калган балдарды 

реабилитациялоо борборунда 

жашаган балдар боюнча терең 

маалымат алуу, жашоо шарттары 

менен таанышуу, бул борборлор 

менен тыгыз байланышта иштөө 

Жыл бою   ТИ боюнча 

директордун 

орун басары, 

социалдык 

педагог, класс 

жетекчилер 

16 Материалдык жактан начар үй-

бүлөлөргө жардам берүү тууралуу 

мекеме-уюмдарга кат менен 

кайрылуу 

Жыл бою  Социалдык 

педагог 

17 Бишкек шаарындагы социалдык 

башкармалыктарынан көрсөтүлүүчү 

жардамдар жана жеңилдиктер 

тууралуу маалымат алып, ата-

энелерге жеткирүү. 

Жыл бою  Социалдык 

педагог, класс 

жетекчилер 

18 Майып балдардын үйлөрүнө №69 

ОТКГсы тарабынан жардам 

көрсөтүү 

Жыл бою  ТИ боюнча 

директордун 

орун басары, 

социалдык 

педагог, класс 

жетекчилер 

 


