
Т.Сатылганов атындагы .i\b69 окуу _тарбия комплекс-
гимназиясынын предметтик декаданы oTкopyy жонyндо жобосу

1 . Жалпы жобо.

1.1.Мугалимдердин кесиптик компетентцYJцrц/н жогорулатуу максатьшда мектептин

преlц\,Iеттик декадасы жыльша бир жо.тry усулдук бирикме тарабыншt илимий методикIIJIык

кызматгын плzшдаштыруусунун негизинде усулдук бирикмелер тарабынан откорyлот.

l .2.Предщеттик декаданын милдети:
о Ачык сабактарды ,кJIасстан тышкаркы иштерди уюштуруу жана откорYYго

дчUIрданУусу аркъшуу, мугалимдердин кесиптик чеберчилигин oHYKTYpoT.

. окуучуларды оз алдынча Iыгарма!ьшык иш аракеттерге тартуу .

. Окуу процессинде предметти уйренууго,окууга болгон кызыryусун арттырууга

мYмкYнчYJIYк тYзот .

о Чыгармачьш жондомго ээ болгон окуучуларды табуу аркьшуу аJIар менен би-тпrм

берyу чейресунло терец изилдеп иштоого мYмкYнчYJцк тYзYлот,

о Илимде, техникада корком онордо окуучулардын онyгyyсy rryн педагогикttлык

технологиялардын банкын калыптандыруу.

2. Предметтик декаданы уюштуруу жаЕа откорYYнyн тартиби:

2. 1 .мектептин предметтик декадасы график боюнча откорyлот.

2.2. Предметтик декада мектептин иш планы боюнча жyрryзyлот.

2.з.ип-чаралар декаданын максаттарына жана тематикасына ылайык келиши керек.

2.4. Предметтик декаданын уюштуруучулары тийиштуу предметтердин мугалимдер

жана УБнин жетекчиси болуп санаJIат.

2.5. Предметтик декаданын катышуу{улары болуп томонкYлор санЕrлат:

предметтик декада жyрryзyлyп жаткан предмет боюнча билим алып жаткан

окуучулардын тобу жана барлык мугtlпимдер;

2.6. Предметтик декаданын алкагында томонкYлор отYJryшY MYI!{KYH:

о Предмет боюнча традициялык эмес, интерактивдуу сабактар;

. Класстан тышкаркы иштер;
о Мектеп боюнча жz}лпы иш чара;.



. окуу тарбия иштеринин ж.б формалары;
о Предмет боюнча олимпиадалар;

2.7. ДекаданыЕ планын тyзyyдо томонкyлордy эске zшуу керек:

./ предметти окуткан барлык мугaлимдердин жумушка орношуусу;

/ сабактарды жана иш-чараларды oтKopyyнyн ар кандай формаrrары;

,/ кYнYн, убактысын жана жоопкерчилигин KopcoTyY менен иш-чаралардын

так графигин тyзyy.

2.8. Др бир предметтик мугалим предметтик декаданын алкагында бирден кем эмес

сабак жана KJIaccTElH тышкаркы иш-чараларды откорyyсy зарьш.
2.9.предметтик декаданы откорyy ар кандай визучrлдык маалымат менен коштолушу

керек.
2.10.ПредМеттиК декаданыН ЕUIгында мугалиМ декаданын ж\ФYIIг\л{до уюштурулг{lн
иш-чараларга (сабактар, класстан тышкаркы иш-чаралар) маалыматтарды кЕlмсыз

кылып ездyк анаJIизин айтат.

2.11.Предметтик декаданын жыйынтыгы боюнча мугалим бирикме жетекчисине TOMOHKY

докуN(енттерди берет:

о ачык иш-чаралардын пландары же сценарийлери;
. педагогикаJIык кызматкерлердин жана окуrIулардын аты-жонlн сыйпыкка

корсотyy менен предметтик декаданын жыйынтыгы боюнча отчет.


