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МАДАНИЙ ЭТИКАЛЫК 
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ТАРБИЯ БЕРҮҮ ИШИНИН ТЕМАСЫ:



Т. САТЫЛГАНОВ АТЫНДАГЫ №69 ОКУУ-ТАРБИЯ 
КОМПЛЕКС -ГИМНАЗИЯСЫНЫН ТАРБИЯ ИШТЕРИНИН МОДЕЛИ

ТАРБИЯ ИШТЕРИ ЖАНА 

КОШУМЧА БИЛИМ БЕРҮҮ

ПСИХОЛОГИЯЛЫК КЫЗМАТ

УЮШТУРУУЧУ
Чыгармачыл топтор

Педагогикалык

консилиум, илимий

методикалык

изилдөө иштери

Ата-энелер менен

кызматташтык

«Устат» 

ИДН менен 

кызматташтык

Класс 

жетекчилердин

усулдук 

бирикмеси

Мектеп ичинде тартип 

бузуунун алдын

алуу кеңеши 

«Келечек» өзүн-өзү 

башкаруу жаштар 

уюму

«Шакирт»

«Жаш класс 

жетекчилер» 

мектеби

Ден соолук 

жана спорт

Чыгармачылы

к ийримдер

СОЦПЕДАГОГ КЫЗМАТЫ



ТАРБИЯ ИШТЕРИНИН ФУНКЦИЯЛАРЫ

УЮШТУРУУЧУЛУК 

Аналитикалык –

рефлекстик

Коррективдүү 

мамиле

Жыйынтыктоо, 

баалоо 

Стимул берүү 

АДМИНИСТРАТИВДИК  

Билим берүү 

Көндүм, 

билгичтиктерге 

үйрөтүү

Социалдык 

(социум)Тарбия берүү

МЕТОДИКАЛЫК  

Коммуникатив-

дүүлүк

Диагностика 

жүргүзүү

Уюштуруу Изилдөөчүлүк Конструктивдүү 

мамиле



Гендердик 

теңдик

Инвалиддерди

интеграциялоо, 

Реабилитациялоо

Индвалиддерди

интеграциялоо, 

реабилитациялоо

СПИД/ВИЧ 

Эпидемиясын 

алдын алуу

5-11-кл

“Жашы жете элек

өспүрүмдөр арасында 

укук бузуучулукка 

каршы 

социалдык партнерлор

менен иш алып баруу 

жөнүндө”

Тамеки 

чегүүнүн 

жарандар

үчүн 

зыяндуулугу

Туберкулёз-V ТАРБИЯ 

ИШТЕРИНИН 

МАМЛЕКЕТТИК 

ПРОГРАММАЛАР

ДЫН НЕГИЗИНДЕ 

ИШ АЛЫП 

БАРУУСУ

Наркоманияга

каршы

күрөшүү



ТАРБИЯ 

ИШТЕРИНДЕ 

МАМЛЕКЕТТИК 

ЗАКОНДОРДУН, 

УКАЗДАРДЫН 

НЕГИЗИНДЕ ИШ 

АЛЫП БАРУУСУ

“Балдар кодекси”

Кыргыз Республикасында 

дене тарбиясын жана спортту

өнүктүрүү концепциясы

Диний 

экстремизмдин, 

фундаментализмдин, 

Хизбут-Тахир  

экстремисттик-диний партиянын 

иштеринин 

жайылышына каршы ведомство

Кыргыз Республикасынын 

коррупцияга 

каршы күрөшүүнүн Улуттук

стратегиясы  

Кыргызстанда

балдар укугун

сактоо

Тартип бузууну алдын-

алуу боюнча жашы жете 

элек өспүрүмдөр менен 

иш алып баруу

Гендердик тендикке

жеткируу боюнча

улуттук планын ишке

ашырууда

Мектепке чейинки мектеп

жашындагы балдардын ден

соолугун коргоо боюнча

КРда балдардын

абалын жакшыртуу

жөнүндө

«Үй-бүлөдөгү

Зомбулуктан

коргоо»



Экологиялык 

тарбия

Эстетикалык 

тарбия

Укуктуулукка 

тарбиялоо

Ден соолук, 

спорт

Эмгекке, 

кесипке 

багыттоо 

Патриоттуулукка 

тарбиялоо

Нравалуулукка 

тарбиялоо

ТАРБИЯ 

ИШТЕРИНИН 

БАГЫТТАРЫ



Окуучуларды 

коомчулуктун 

өзгөрүшүнө карата

патриоттуулукка жана 

интернационалдык 

тарбиялоого багыттоо

« Изилдөө», 

улуттар аралык 

мамилелер 

«Турмуш менен 

айкалыштыруу» 

«Өзгөчө кырдаалдар» 

мекемелери, аскер 

бөлүктөрү менен 

кызматташуу

«Эскерүү»

Ата Мекендик жана 

Афган согуштарынын 

ардагерлери  менен 

жолугушуу



Тарбия процессине ата-энелердин катышуу

формалары

Ачык класстык

тарбия сааттары, 

мектептен тышкаркы

иш чаралар

Мектептин

материалдык –техникалык

базасын чыңдоо жана

колдоо

Ата-энелер менен

окуучулардын

чыгармачылык күндөрү

(тест, анкета,  мониторинг, 

анализдер)

Коомдук

көзөмөл

Мектеп кеңеши менен

кызматташтык



Ата-энелер менен мектептин

кызматташтыгы

1. Уюштуруу иш – чаралары:

• Ата-энелер комитетин түзүү;

• Жашы жете элек өспүрүмдөр менен

иш алып баруу кызматкерлери,

коомдук текшерүү комиссиялары

менен бирдикте иш алып баруу

пландарын түзүү ;

• Ата-энелерди кызматташтыкка

тартуу.

3. Психологиялык-педагогикалык иш чаралар:

• Психологиялык-педагогикалык изилдөөнүн

негизинде ата-эне менен баланын ортосундагы

мамилени анализдөө (анкета, тест, суроо жооп,

сүрөт тартуу);

• Проблемалык-тематикалык консультациялар,

семинарлар;

• Телефон, телекоммуникация, почта, интернет,

аркылуу байланыш;

• Наркомания, жугуштуу ооруларды алдын алуу,

тамеки аракечтикке каршы иштерди жүргүзүү

максатында ата-энелер менен окуучуларга

• профилактикалык акцияларды жүргүзүү;

• Ролдук ишмердүүлүлүк оюндарды,

тренингдерди жүргүзүү.

2. Массалык маалымат,

агартуу иш-чаралары:

• Ата-энелер конференциясы ;

• Ата-энелер чогулуштары;

• Жеке жолугушуу;

• Тегерек стол, биргелешкен диспут;

• Ата-энелер кеңеши;

• Ата-энелерге лекция;

• Информациялык стенд;

• Балдарды тарбиялоодо методикалык

жардам көрсөтүү;

• Ишмерлер менен жолугушуу.

4. Маданий-массалык иш чаралар:

• Ата-эне, мугалим, окуучулар бириккен атайын

маданий иш-чараларды уюштуруу (спорттук

мелдештер, оюндар, интеллектуалдык конкурс,

концерт, көргөзмө диспут, жашооонун сергек

мүнөзүн пропагандалоо, кинотеатр, музей,

маданий эс алуу жайларга экскурсиялар);

• Өспүрүмдөр менен чоң адамдардын арасында

чыгармачылык коллективдерди уюштуруу;

• Окуучуларды тарбиялоодо социалдык изилдөө

проектилерин түзүү;

• Ата-энелер менен биргелешкен ачык тарбиялык

сааттар;

• Экологиялык багытта иш-чаралар;





ЖБУ коомдук кеңеши

Биринчи май райондук 

ИДН

Ата-энелер

комитети

Педагогикалык кеңеш

Тартип бузууну алдын 

алуу кеңеши



Райондук ЖБУ коомдук кеңеши  


