
2022-2а23-окуу жылындагы окуу-тарбия иштери боюнча жылдык планы

м Иштин мазмyну Меенеry кайда каралат

1 окччччлардын контIIнгентин тактоо 2|-29,08 дАк
2. Педагогrrкалык кадрлардын курамын таIсгоо, окуу

жyктомдорyн алдын ала белyштyр\ry
2l-30 08 дАк

1 А в густ педагогикilJIык кецешмесине даJIрдануу 19-29 08 педкецеш
4. Предметтик муг:tлIlмдердин шаардык кецештерине,

Yсчлдчк декд:LлаDына катышччсчн чюштчDуу
26-30.08 мк

6. Комплекстин бутуруучyлорy женyндо маальшат алуу 26-з0,08 отчет
7 Кыргыз бlrлим беруу академиясы тарабынан бекитlrл-

ген мамлекеттик стандарттагы окуу программ:tларына
ылайык тyзyлгон мугtLлимдердин календардык
тематикалык пландарын текшерyy жана бекитyy

28-30.08 иук

8, Окуу-тарбия иштери боюнча жылдык планын ryзyy,
бекитw

27-з0,08 дАк

9. О*уу кабrrнеттеринин жацы усулдук-нормативдик
корсотмолор менен сунуштарынын негизинде
толyктап жабдууга козомел жyргyзyy

22-29.08 дАк

l0 Окуучуларды комплекске кабыл алуy Ай ичинде дАк

1l Бltрltнчrt окуу кyну
Комплекс ичl{нде дежурствоrry уюштуруу,
санитарды к-гигиенаJlык талаптардын сакталышын
козомолдоо

01.09 дАк

1, сабаюардын расписаниесttн т\rзyy 01.09 зАк
13. Усуллук кецештин иш планын ryзуyго жана анын

кецешмесIlн откорYYго катышуу
29_о8 иук

|4. ош- l статист}Iк:lлык отчетчн тапшырчч 05.09 зАк
15. Тарификация тyзyy 05-15.09 дАк
l6. Окуучулардын окуу китептери жана электрондук

кyндолyкторy менен камсыз болушун козомолдоо
l5 09 дАк

17. Предметтер боюнча жазуу, лабораториялык,
практикалык жана текшерyy иштеринин
нормативдерин тактоо

l5.09 зАк

l8. Класстык журнtл.лдардын толlу рулу шу на бирликгуу
талаптаDды иштеп чыryч

15 0q зАк

19. Усулдук бирикмелердин, чыгармачыл топтордун я(ана

кафедралардын иштеринин пландаштырууга катышуу
l5.09 дАк

20. Ички козомолдy бекитилген пландын негизинде
УЮштуруу

График боюнча зАк

2l Мугалимлердин жумуш убактысын эсепке аJIуу
табелrtн толтуруч

l5.09 дАк



22. Чет тrrлин ясана ltнформатика сабактары боюнча
окуган окуучулардын тизмелерIlн тактоо

l4- l5.09 зАк

23, Убактылуу келбей к:uIган жана ооруп калган
му гalJIимдердин сабактарын tLлмаштырылган
сабактарлын эсебин алуу

Ай сайын зАк

24. комплекс-гимназ}tянын китепканасынын иш
кагаздарын текшерyy

23-26.09 иук

25, Класстык жyрналдарды текшерил}tши График боюнча зАк
26. Мугалимдердин сабактарына катышуу ,Щайыма иук

27. Комплекстlrн предметтLtк олимп иада-парды откорyyнy
пландаштыруу

03-10 10 зАк

28, Класстык жур налдардын текшерили ш}r график боюн.tа зАк
29. Мугалимдер кyнy майрамын даярдоого жана

откорyyго катышуу
0]-04 l0 ок

з0 МугалимдердIrн окуучулардын дептерлерин
текшерyyсyн козомолдоосy

График боюнча зАк

31 Окуу-тарб}rя иштеринин жyрyшyн кезомолдоо Дайыма дАк
5/,- Мониторинг чеl"tрек сайын Педкецеш
JJ. Усуллук кецештtlн заседаниесин откорyy график боюнча иук

з4. Педагогикалык кецешмени откФрyyго даярдык корyy 3l 10-04 ll дАк
35. Окуу-тарбtrя иштери боюнча I чейректин

жы I-tы нтыгына карата таJIдоо. Педкецеш ме
03-09.1 1 Педкецеш

36. Чеl"rректердин rкыriы нтыгы мен ен класс
жетекчилердин отчетторун алуу

Чеl-iрек сайын Педкецеш

5l. Предметтер боюнча окуу программалардын
аткарылышьш тактоо

04-05 11 Педкецеш

38. комплекстин ол}lмпиадась]н откорvy Ай lrчинде иук
з9. Жазуу, лабораториялык, практ}lкалык жана текшерyy

иштерин нормативдеринl{н аткарылыш
Чейрек саriын Педкецеш

40. Окуучулардын кyндолyкторyнyн толтурулу шуну н
абалы

График боюнча зАк

41 Сабактан жетишпеген окуучуларды аныктоо жана ilпap
менен жекече иш алып барчч

Челiрек саl"tын иук

42 Окуу кабинеттеринин жабдылышьша
корсотмолслордy беруч

Щаliыма зАк

4з. Ачык сааттарды уюштуруу график боюнча иук
44. Прелметтик олимпиаданын жыйынтыгы менен

шаардык олимпиадага даярдоо
График боюнча иук

45, Прелметтик жу мал ыктарды н еткорyлyшyн козомолдоо график боюнча иук
46. Инновациялык жана эксперt{ментalJlдык иштердIlн

жYргYзYJryшун козомолдоо
17 -21.12 иук

47. Окуу программасынын аткарылышын козомолдоо 24,27.12 иук
48. Мугалимдердин шаардык предметтrrк семинарларга

катышуусун козомелдоо
27-28.|2 иук

49 Жазгы сессIlяны пландаштыруу лекабрь КАо менен
бlrрдlrкте

50 Кышкы канIrкулду уюштурууну пландаштыруу декабрь аrfы зАк



5l ll чейректин жыI"tынтыгына карата окуу -тарбия

иштеринин жыriынтыгы. Педкецешме
04-09.01 Педкецеш

52. Окуу жыльшын экинчи жарым жылдыгына карата

предметт}rк му галимдерд}rн календарды к-тематикiul ык

пландарын коррекциялоо

04-09 0l иук

53. График боюнча иук

54 11-12.0l дАк

55. Алдыцкы иш тажрыйбаны жайы"тrryу боюнча иш

чапаJIаD

График боюнча иук

56 "Жылдын мыкты мугaшимItн" откорууго даярдык
кбпW

Март айы иук

57. Окуу-тарбrlя иштери боюнча III чейректин

яс ы Гrынтыгын талдоо. Педагогrrкtulык кецеш ме
23-25.0з Педкецеш

58, 9-1 l-класстардын окуучуларын жана алардын ата-

э нелер ин жыrlы нты кгоо аттестациясын жyр гyзyy нyн

жобосу менен тааныштырып, комплекстегtl
экзамендеоге даяDдануу маселер}rн талкулоо

Апрель Педкенеш

59. Апрель зАк

60. Буryруу жана кочyрyy экзамендерIrн откорyyго карата

даяDдык

Апрель дАк

б1 Бyгуруучу класстардагы кыргыз тtlлинен жана

математt{кадан мt{лдеттYу тYрдогy э кз ам ендер бою нча

жазчч машыгчч }tштерин жyргyзyy

Апрель зАк

62 ьйруу экзамендерrrн откорlry боюнча атайын бурч

чtоштчDчч

Апрель дАк

63. Бrryрyy"у кJIасстарды н окуу чуларыны н арасында

кесипке багыт берyу боюнча иштерди жyрryзyy
республикалыкадагы жогорку жана атайын орто окуу
rкайлаоы жончндо маалымат беруу

Апрель-маЁr длк

64. БутуруучулорДY жана ата-энелердlr жi}J]пы

республикалык тестирлоонYн жYрryзYлyy жобосу

менен тааныштырyу

Апрель иук

65. Апрель-май зАк

66. экзамендердин расписаниелерин жана экзамендIlк

комtlсс}lялардын курамдарын тyзyy боюнча иш аJIып

бяпvv

Май дАк

67. Окуу хtылын аяктоого даярд!Iц JoрW Mair дАк
б8 Окуу жылындагы предметтер боюнча окуу

ппогпаммалаDынын аткарылышынын жыйынтыгы
Mali Педкецеш

1 1 -класстын окуучуларын Жалпы республикалык
тес.тип пвегб катыштыDvv

Mal"l педкецеш

69. Бутуруучу 9- l l -класстардын окуучуларын клаgстан

класска ксчyр\y аттестацllясын жyргyзyyго,
бутурууге, бyryрyyчулорд} сыйлоого карата }rш

кагаздарын даярдоо

Май дАк

70. 9-1 1 -класстардын окуучуларынын ата-энелери менен

жыйынты ктоочу аттестациялар ы н откорyy боюнча
Май дАк



чогулYш откорYY
11 Бутуруу" кочyрyy э кзамендерr{ни н распlrсанlrелерlr н

жана консультациялардын графиктерин беклrтуу_
Апрель-маit дАк

7z, Mali дАк

l5. Бутуруу жана кочyрyy экзамендерtrн откорyy.

Экзамендик комиссиялардын сапаfiуу иштешtlн
камсыз кылуу

Маit-июнь иук

74. Март-май зАк

75. Май Педкецеш

76. Бrгурyyчy кJIасстардын класс жетекчtlлеринен
отчеттоDдч tLпуу

Июнь Педкецеш

71. Апрель-Май дАк

78 Mali дАк

79. Кийинкlr окуу жылына кара-т4 иц пдпцIуэyy Июнь дАк
80 окуу-тарбия иштерlr боюнча окуу жылынын

;кыrlынтыгын чыгаруу. Педкечеш
Август Педкецеш


