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1.Жалпы жоболор.
1,1, Мектептик олимпиад.лар тirланттуу жана шыктуу балдарды аныктоо, окуучулардын
билимге болгон кызыгуусун арттыруу rryн откорyлот.
1,2, Мектептик олимпиада - билим о"руу ,"*й"." откоргон мектеп окуr{уларынын
олимпидаСыныН биринчИ баскьrчы. Мында олимпиадада оз кааJIосу менен 8-ден 11-чикласстардын окуучулары катыша альпrIат. Откеруу MooHoTY - капыптанган ирээт жана
J\ъб9 отгКнын ицI планынан жаратrта биринчи оф чеИр".й""" uUIгы, экинчи чейректинбатrrында, Олимпиаданын биринчи баскычынын уюштуруу комитетинин жанакirлыстардын функциялары бириктирилген жана мугЕIлимдердин арасында болуштYрYлот.
1,3, Мектептик сабактар олимп"адаЬ"' - педагогикitлык жrll\4ааТтын шыктуу балдар мененишинин корсоткIчy жана бул жагдай irлардын сакбатарда гана эмес, андан тышкаркыишмердигинин (ийримдерде, секция, студияларда ж.б.i, окуучулардын сабакка билим
бер\ry программасьшын чегинен сырткары кызыгуусун онYктYрYYнYн корсоткr{y болуп,
интернетге, сурап-билyy жана илимий-популярдуу адабиятга n;;yпr;u маалыматтарды оз
zlJIдынча издоогО шыгын арттцрууга мYN{кYнчYJц/к.
1.4. Мектептик олимпиадiLлар томонк\Lсаба*тардан отYшY мр{кYн:
КЬIРГЫЗ ТИЛИ, ОРУС ТИЛИ, МаТеМаТИКа, фИЗИКа, ХИМИЯ, биология, география, Tapblx, ЧИО?,
информатика, англис тили) немис тили, ошондой эле, бул жылы 
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олимпиада отyr{y окуу предметтери боюнча.
2.Олимпиаданын максаты2.|. Илимий билимдерди жайьштуу жана окуучуларда

кызыгууну онYктYрYY.
2.2. Бмдардын дилгирлигин колдонууг4
окуучулар менен иштоо Программасын
шарт тYзYY.
2_.3. ОкууrулардЫ илимий-пРtжтикчlлык ишмердикке тартуу.
2.4. олимпиад.нын экинчи баскыцына катышуу rrY,I эц кrrц/Y окуrryларды Еtныктоо.

3.олимпиаданы уюштуруу жана oTKopYY ирээти
3.1. Мектептик сабактык олимrrиаданы откорYY rryЕ жоопrуу jЪ"о"м 

беруу мекемесинин
мугалимдериниIr методикалык бирикмесинин торагасы ( же илимий-методик€tлык
кызматынын жетекчиси).
3,2, Тесттеги тапшырмaлардын мазмуну тийиштуу мугалимдердин тарабынtlн сабактын
озгочолlтYНо жаряrтта иштелип, методикttпьrк бирикмеде бекитиrr"". йу"у меIIен бирге,
бул тапшырмаJIардын жообу жана ар бир urпuрй.* тапшырма утун бериlцrчу упайдынсulны тutлкууланат. Ошондой эле, (татаа.тlдыгына жараша) баамдонун критерийине коцyл
бурулат.
3,3, ТапшырмапардьJ мектептин озYндо иштеп чьгууга MpIKyrI болбогон учурда, биринчи
баскыч r{yн теоретикutлык экспериментzIлдык тчlпшырмЕrлардын тексттериЕ шаардын
методикалык кабинетинеЕ сураса болот.
з,4, Сабактык олимпиадапар ийримдин жыйнаrrышыЕда же жitлпы билим берyyмекемесинин жетекчилиги менен мЕжулдатпуу боюнча сабактан тышкаркы учурда откорyyмр{кyн (оте жакшы окуп жаткандарды жана ар бир багыттан кtutлочуларды белгиленген
убакка чакьIрыруу менен).

чыгармачыл ишмердикке

окуучулардын кызыгуусун арттырууга, шыктуу
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3.5. Олимпида пар€rлпельдин кJIасстарынын бардыгы lчl,н бир кунде же бекитилген
график боюнча откорyлот.
3.6. Класстардын парЕLллеJIинин олимпиадасын бир же бир нече мугчшим откорот.
3.7. Олимпиадада жетекIмликтин же методикЕlльпс бирикменин oKyJry катыша алат.
3.8. Мектептик олимпиаданы откорyy MooHoTy жана шарттары менен окуучулар
башталышынtlн он к!т{ муруЕ таанышышы керек.
3.9. ОлимпиадЕtньш жазуу тЕIпшырмitпарын тийиштyy сабактын мугЕrлимдери текшеришет.
Ар бир тiшшырма озlтIчо бааланат.
3.10. Откен олимпиаданын жыйынтыктары бардык катыпtуучуларга бугкондон кийин эки
кyндон кеч эмес убакты жарыяланышы керек.
3.11. БайгеJIyy орундарды €rлгандар деп ар бир паралелль боюнча биринчи, экинчи жана

1'.гуIrчy орундарды ээлешип, иши rr\rн эц коп бал топтогон окуrIулар эсептелет. Мында
эц татiйл тапшырма боюнча эц жогорку упай топтогон катышуrryлар белгилениши
мYN{кYн.
З.|2. Сабактар боюнча олимпиаданын жец\^/чyлорy туур€lлуу мititлымат мектептин
жаN{аатына маалымат бюллетендери жана мектептик радио аркьшуу жеткирилет.
3.13. Сабактар боюнча олимпиаданын биринчи баскьrчынын жецyyyлорy мектептик
грчlп,Iоталар же белектер менен сыйланышы мyмкyн, ошондой эле, ар бир сабак боюнча
шаардык олимпиадо тууралуу Жобого ыrrайык кийинки баскьтчка катышууга жолдомо
алышат.

4. Олимпиаданын катышуучусуЕун укуктары:
4.t. Олимпиаданын уюштуруучулары жана ага катышкаЕ мугЕrлимдер билим беруу
мекемесинин жетекчилиги тарабынан эс irлуу кyнyн, сыйлыктардын ж.б. ыйгарьшышы
менен бепгиленуl,сy MyI\{KyH.

4.2. Олимпиаданын биринчи баскычында ат сапышууга ниеттенип, бирок оорудан же
кандайдыр бир башка жуйолуу себептерден улам катыша мбай калгадар, озyнчо жекече
тtlпшырма алууга же олимпиаданын экинчи баскьтчына катышууга чакыруу алууга

укуктуу.
4.3. Олимпиаданын ар бир катышуучусу жыйынтык tшккандан кийин оз ишIи менен
таанышып, кийинки ийримдик отурумда текшерген мугЕlлимден, же олимпиаданын
тапшырмаларыЕын ToJryK жооптору менен чыгарылгЕlll мaltlлымат бюллетенинен бардык
тYшYндYрмолордY Е}ла алат.

5. Олимпиаданын катышуучуларынын жоопкерчилиги
5.1. Олимпиаданын уюштуруучулары жана предмет боюнча мугалимдер олимпиаданын
тексттеринин дztяр эместиги жана моонотyн бузганы \цyн жоопкерчилик тартышат.
5.2. Билим берyy мекемеси боюнча бЁрук менен олимпиаданын биринчи баскьтчынын
жыйынтыктары чыгарьшып, ар бир кJIасс боюнча экинчи баскьrчтын катышуучуларынын
курzlмы аныктЕIлат. Ошондой эле, бул докуN{ентте кураN{а команданы коштоочу
дайындалып, ага катышуучулардын oмypy жана ден-соолугу yчyl{ жоопкерчилик
жYктолот.

6. Олимпиаданын пш кагаздары
6.1. Мектеп олимпиадасьш откорyy тууралуу отчет жоопту адаlrл тарабынан тyзyлот
(методикалык бирикменин KopcoTмocy боюнча).
6.2. Керсотулген отчет жана биринчиден экинчи орунду жецгендердин тизмеси
директордун агартуу ишмердиги боюнча орун басары тарабынан районлук (шаарлык)
билим берyy башкарма.пыгына бекитилген схема боюнча жиберилет.


