
Т.Сатылганов атындагы №69  окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын проблемалык-багыттоо боюнча                                            

мектептин жылдык анализи  2021- 2022-окуу жылы 

Негизги анализдин 

объектиси 

Окутууну жана тарбиялоону ишке ашыруудагы 

жетишкендиктери 

Чечилбеген 

проблемалар, 

аларды ишке 

ашыруудагы 

тоскоолдуктардын 

себептери 

Башкаруучулук 

чечимдер 

Окуучулардын 

контингенти жана 

класс-комплект 

(3 жылдын маалыматы) 

2019-2020 2020-2021 2021/2022 2022/2023 

Окуучунун.саны/ 

класс-комплект 

Окуучунун.саны/ 

класс-комплект 

Окуучунун саны/ 

класс-комплект 

Окуучунун.саны/ 

класс-комплект 

2978/91 3081/91 3179/94 3404/97 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Класс 
Жыл башы 

Окуучунун 

саны/класс 

Жыл аягы 

Окуучунун 

саны/класс 

Жыл башы  

Окуучунун 

саны/класс 

Жыл аягы  

Окуучунун 

саны/класс 

Жыл башы 

Окуучунун 

саны /класс 

Жыл аягы 

Окуучунун 

саны/класс 

Жыл башы 

Окуучунун 

саны /класс 

Жыл аягы 

Окуучунун 

саны/класс 

1-4 1301/37 1278 /37 1268/36 1232 /36 1276/36 1272/36 1366/37  

5-9 1476/46 1457 /46 1597/47 1600 /47 1684/48 1657/48 1702/48  

10-11 201/8 197 /8 216/8 208/8 253/10 250/10 336/12  

1-11-

кл 
2978/91 2932 /91 3081/91 3040/91 3213/94 3179/94 3404/97  

 

№69 ОТКГ нын директору Атаева Сайрагуль Токтосуновна. Гимназия 

мекемеси жакшы сакталууда, мектептин санитардык абалы  жана 

жасалгасы бардык талаптарга жооп берет. 

Гимназия акыркы он жылдан бери Бишкек шаарындагы Биринчи Май 

районунда  алгачкы орундарды ээлеп келет. 

Мектепте кабинеттердин жасалгаланышы, мебелдердин сакталышы, 

окуучулардын танапис учурунда өзүлөрүн алып жүрүүсү, ызы-

Жыл сайын 

окуучулардын саны 

көбөйүүдө. Комплекс-

гимназияда 

башталгыч 

класстарда- 1-4-

класста  класс-

комплект 30 

окуучудан турат, 

бирок азыркы күндө 

ар бир класста 

окуучулардын саны 

белгиленген нормадан 

ашык окутулат. Бул 

мугалимдер үчүн ар 

бир балага жекече 

мамиле кылууда, 

дептерлер менен 

иштөөдө кыйынчылык 

туудурат. 5-9-

класстарда 25 

Сапаттуу      

билим жана 

материалдык-

техникалык 

базаны чыңдоону 

жакшыртуу жана 

комплекстин 

уставына   

ылайык           

окуучуларды 

кабыл алуунун 

сапатын 

жакшыртуу 

негизги милдет 

жана предметтик 

мугалимдер 

тарабынан 

талапты 

жогорулатуу. 



чуулардын жоктугу, окуучулардын сырткы келбетинин талапка жооп 

беришин белгилеп кетүүгө болот. 

Бул педагогикалык жамааттын жана администрациянын маданияттык 

жүрүм-турумдун жана мамлекеттик менчикке болгон мамиленин  

деңгээлин күбөлөндүрөт. 

окуучунун ордуна 25-

38 окуучу окутулат. 

Окуучулардын саны  

жыл башына 

караганда жылдын 

аягында  өзгөрөт. Бул 

ички миграциянын 

таасири жана үй-

бүлөлүк шартка 

байланыштуу 

окуучулардын келип-

кетүүсүнүн негизинде 

болот. 

Окутуунун 

жыйынтыгы, 

педагогикалык кадрлар 

(сандык жана сапаттык 

курамы) 

(3 жылдын маалыматы) 

2021-2022- окуу жылын 3179 окуучу ийгиликттүү аяктады. 

2021-2022- окуу жылында билим сапаты 53%, жетишүү 100 %  ти 

түздү.  

Башталгыч мектеп боюнча билим сапаты-72% 

Негизги мектеп боюнча билим сапаты-43% 

Жогорку мектеп боюнча билим сапаты-53% 

 

 

 

 

Окуучулардын билим 

сапатын, билгичтигин 

жакшыртуу менен 

алардын күндөлүк 

тапшырмасына ар бир 

предметтик 

мугалимдин көңүл 

бөлүүсүн жакшыртуу 

жана предметке 

кызыгуусун жаңы 

окутуунун 

технологиясын 

колдонуп изденүү 

менен сабак өтүү. 

Аткарылбаган 

Жетишпеген 

окуучулар        

менен ата-эне 

предметтик 

мугалим             

жана класс 

жетекчи 

тарабынан 

көзөмөлдү 

күчөтүү жана 

билим          

сапатын 

жогорулатуу. 

 



Окуучулардын билим сапаты жана жетишүүсү боюнча салыштыруу 

анализи: 

Окуу 

жылы 

1-4 5-9 10-11 1-11 
% 

Билим 

сапаты 

% 

жетишүү 

% 

Билим 

сапаты 

% 

жетишүү 

% 

Билим 

сапаты 

% 

жетишүү 

% 

Билим 

сапаты 

% 

жетишүү 

2019-

2020 

69% 100% 44% 100% 45% 100% 53% 100% 

2020-

2021 

72% 100% 41% 100% 58% 100% 53% 100% 

2021-

2022 

72% 100% 43% 100% 53% 100% 53% 100% 

 

№69 ОТКГ да окуучулардын билим сапатынын жана жетишүүсүнүн 

мониторинги ар бир чейректин жана жылдыктын аягында  түзүлөт. 

Жалпысынан  өткөн окуу жылы жана ар бир өткөн чейрек менен, 

параллель класстар менен  салыштыруу жүргүзүлөт.  

   Жогорку таблицада жалпы мектеп боюнча билим сапаты 2019-2020- 

окуу жылынан бери  төмөндөбөгөндүгү байкалган , 10-11- класстарда 

окуучулардын билим сапаты 2020-2021- окуу жылына карата 5% ке  

төмөндөгөндүгү. 

Директорлордун орун басарлары медициналык кызматкерлер менен 

бирге окуучулардын ден соолугун жана  катышуусун көзөмөлгө алып 

турушат, сабактарга катышып турушат, ата-энелер чогулушун 

өткуөрүүгө катышышат, класстагы окуучулардын жетишүү деңгээлин 

көзөмөлдөшөт, жетишпеген, тарбиялоого оор балдар менен  жана 

шыктуу окуучулар менен жекече  иштөөнү жүргүзүшөт. 

тапшырмаларды зачет 

катары тапшырууга 

милдеттендиртүү. 

Окуучулардын 

сабакка болгон 

жоопкерчилигин 

жогорулатуу. 

 

Сабактан көп 

калтырган окуучулар 

менен иш алып 

барууну күчөтүү жана 

сабакка себепсиз 

келбеген окуучуларга 

талапты катуу коюу. 

Ата-энелери менен иш 

жүргүзүү. Сабактан 

кечиккен окуучулар 

менен иш алып баруу. 

Класс жетекчилердин 

жоопкерчилигин 

жогорулатуу. 

Окуучулардын билим 

сапатын, билгичтигин 

жакшыртуу менен 

алардын күндөлүк 

тапшырмасына ар бир 

Ар бир окуучу 

менен жекече       

иш алып          

баруу        

окутуунун       

билим алууга 

умтулуунун 

талабын        

күчөтүү жана 

сабактан  

себепсиз 

калтырган          

жана кечиккен  

окуучуларга 

көзөмөлдү 

күчөтүү жана 

чара колдонуу 

жыйынтыгын 

чыгаруу. 

 

 

 

 

 

 



Окуу жылы 
1-11-класстар 

Отличниктер Ударниктер Орто окугандар Жетишпеген 

2019-2020 368 1026 1216 - 

2020-2021 366 1061 1291 - 

2021-2022 373 1161 1335 - 

Отличник, ударниктердин саны жогорку таблицада көрүнүп тургандай  

жылдан жылга өсүүдө.  

  5-11- класстын окуучуларынын  предметтер боюнча билим 

сапат: 

Предметтер 2019-

2020-о.ж 

2020-

2021-о.ж 

2021-

2022-о.ж 

Кыргыз тили 70% 70% 79% 

Кыргыз адабияты 74% 72% 78% 

Орус тили 83% 83% 88% 

Орус адабияты 75% 93% 89% 

Математика 58% 66% 66% 

Физика 68% 66% 85% 

информатика 87% 68% 76% 

Тарых 77% 77% 77% 

АЖК 88% 85% 94% 

Биология 79% 75% 67% 

География 87% 78% 73% 

Химия 67% 69% 79% 

Англис тили 73% 65% 81% 

Немец тили 73% 72% 85% 

Кытай тили 75% 81% 88% 

музыка 98% 99% 99% 

Технология 89% 87% 94% 

АЧД 100% 96% 98% 

Көркөм өнөр 100% 85% 99% 

Дене тарбия 98% 97% 100% 

предметтик 

мугалимдин көңүл 

бөлүүсүн жакшыртуу 

жана предметке 

кызыгуусун жаңы 

окутуунун 

технологиясын 

колдонуп изденүү 

менен сабак өтүү. 

Аткарылбаган 

тапшырмаларды зачет 

катары тапшырууга 

милдеттендиртүү. 

Окуучулардын 

сабакка болгон 

жоопкерчилигин 

жогорулатуу. 

 

Сабактан көп 

калтырган окуучулар 

менен иш алып 

барууну күчөтүү жана 

сабакка себепсиз 

келбеген окуучуларга 

талапты катуу коюу. 

Ата-энелери менен иш 

жүргүзүү. Сабактан 

кечиккен окуучулар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окуучулардын предметтер боюнча билим сапаты 2019-2020- окуу жылга 

салыштырмалуу көпчүлүк предметтерден өскөндүгү көрүнүп турат, ал эми  

биология, информатика, АЧД,  дене тарбия  сабактарынан  төмөндөгөндүгү 

байкалды.                                                                                                            

Т. Сатылганов атындагы №69  окуу-тарбия  комплекс-гимназиясынын педагогикалык 

кадрларынын  сандык жана сапаттык курамы                                      Билими боюнча 

2019-2020-окуу жылы 
Бардыгы Жогорку Атайын 

орто 

Толук 

эмес 

жогорку 

Орто 

билими 

Сырттан 

окугандар 

170 152 12 6 - - 

2020-2021-окуу жылы 

168 158 8 1 - - 

2021-2022-окуу жылы 

173 160 13 -       - - 

                                                             

Стажысы боюнча: 

2019-2020-окуу жылы 

5 жылга чейин 5-10 жылга 

чейин 

10-15 

жылга 

чейин 

15 жылдан 

жогору 

46 18 11 95 

2020-2021-окуу жылы 

41 19 11 97 

2021-2022-окуу жылы 

42 14 19 98 

                                                                  

Жашы боюнча 

2019-2020-окуу жылы 

30 жашка чейин 30-40 жашка 

чейин 

41-50 

жашка 

чейин 

50 жаштан 

жогору 

56 14 35 65 

2020-2021-окуу жылы 

37 12 38 81 

менен иш алып баруу. 

Класс жетекчилердин 

жоопкерчилигин 

жогорулатуу. 

 

Окуучулардын өз 

алдынча иштөөсүн 

жана жекече иш алып 

барууну күчөтүү. Ата-

энеси башка өлкөдө 

иштеген балдардын 

билим сапаты 

төмөндөп, 

жоопкерчиликтин 

азайышы келип чыгат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022-окуу жылы 

43 11 38 81 

Жынысы боюнча 

2019-2020-окуу жылы 

Бардыгы Эркеги Аялы 

170 35 135 

2020-2021-окуу жылы 

168 30 138 

2021-2022-окуу жылы 

173 35 138 

Комплекс –гимназиянын жамааты замандын талаптарынын 

көндүмдөрүн тез кабыл алган , окутуунун традициялык методдорун  

жаңы инновациялык педагогикалык технологияларды  жеңил 

айкалыштырган жогорку   профессионалдуу мугалимдер эмгектенет, 

анын ичинен :   

 Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими -2 

 Даңк медалынын ээси -1 

  Кыргыз Республикасынын  Билим берүүсүнүн мыктысы 

-58 

 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 

Министрлигинин Ардак Грамотасы-62 

 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешнин Ардак 

Грамотасы -2   

 Бишкек  шаардык мэриясынын Ардак Грамотасы- 3 

 Кыргыз Республикасынын  Президентине караштуу 

мамлекеттик тил комиссиясынын “Төш белгиси”- 3 

 

 

 

 

Педагогикалык 

кадрлар менен камсыз 

болушу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдердин 

сандык жана 

сапаттык 

курамынын 

туруктуу 

болушун камсыз 

кылуу 

 

 

 

 



 Кыргыз Республикасынын  Президентине         караштуу 

мамлекеттик тил комиссиясынын             Ардак 

грамотасы  - 3 

 Бишкек шаардык мэриясынын  значогу -1  

 Бишкек шаардык кеңешинин  Ардак Грамотасы -10 

 Кыргыз  Республикасынын аялдар конгрессинин Ардак 

грамотасы -5 

 “Жүрөгүм  менин балдарда” кароо- сынагынын 

жеңүүчүлөрү  шаарда -10, республикада-2 

 

 

 

Мугалимдердин 

сапаттык санын 

туруктуу болушу 

Педагогикалык 

кызматкерлерге 

шарт түзүп берүү. 

Башкаруу 

ишмердүүлүгү 

(3 жылдын маалыматы) 

   2021/2022- окуу жылына түзүлгөн окуу планы Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2021 -

жылдын 20-августундагы  №1460/1буйругу менен бекитилген Кыргыз 

Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын Базистик окуу 

планынын негизинде түзүлдү. 

2021/2022-окуу жылына карата Базистик окуу планы Кыргыз 

Республикасынын     “Билим берүү жөнүндөгү” Мыйзамына, Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы №403 

“Кыргыз Республикасында жалпы орто билимдин мамлекеттик билим 

берүү стандартын бекитүү жөнүндө” Токтомуна ылайык жана Билим 

берүү жана илим министрлигинин 2014-жылдын 2-августундагы 

№585/1 буйругу менен “Мектеп гимназия жөнүндө” убактылуу 

жобонун негизинде комплекс-гимназия гуманитардык багыттагы 

сабактарды кеңири жайылтып окутууга багытталган.  

Окуу-тарбия комплекс-гимназиясы – окутуунун, окуучуларды 

ар тараптуу, маданий-эстетикалык жана дене тарбиялык жактан 

тарбиялоонун жаңычыл - автордук программасын ишке ашыруу үчүн 

жалпы билим берүүчү уюмдарды жана мекемелерди (мектепке 

чейинки билим берүү уюмдарын, жогорку окуу жайларын, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



музыкалык, спорттук жана башка уюмдарды жана мекемелерди) өзүнө 

бириктирген көп тармактуу окуу жайы катары, төмөнкүдөй багыттар 

боюнча окутулат. 

 Гуманитардык I (биринчи) багыт - (англис, корей тили) 

гуманитардык  II (экинчи) багыт  немец тилин тереңдетип окутуучу 

класстары (топторунун)  боюнча 2-категориядагы тилдик дипломуна 

экзамен тапшыруу менен ал эми гуманитардык III (үчүнчү) багыт - 

кытай тилин тереңдетип окутуучу класстар үчүн,  окуу-тарбия 

комплекс-гимназия көп профилдүү предметтерди камтыгандыктан, 

математикалык предмети да гимназиялык компоненттин эсебинен  

окутулат. 

 Немец тилин тереңдетип окутуу Германиянын “Чет өлкөдөгү 

мектептердеги билим берүү боюнча Борбордук Азиядагы мекемеси” 

(ZFA)  менен байланышып,  2002/2003-окуу жылында 4,6-класстарга  

(2-категориядагы тил дипломуна экзамен тапшыруу) менен 

киргизилген. Азыркы учурда немец тилин тереңдетип окутуу 5-11-

класстарда жүргүзүлөт. Ал эми чыгыш тилдеринен  кытай тили 2004-

жылдан бери окутулат. Кытай тилин тереңдетип окутуу Жусуп 

Баласагын атындагы Улуттук Университеттин алдындагы Конфуций 

институту менен келишим түзүлүп жана Пекин шаарындагы Ханбан 

борборунун колдоосунун негизинде 2009/2010-окуу жылында 

Конфуций класстары ачылган.  

Комплекс-гимназияда 2021/2022-окуу жылында англис, немец, 

кытай, корей тилин тереңдетип окутуу,   математикалык багыттагы 

предметтер тереңдетип окутуу үчүн тандоо предмети жана мектептик 

компоненттеги сааттар окуу жүгүнүн жумалык чеги 5-класстарга 30 

саат, 6-класстарга 31 саат, 7-класстарга 33 саат, 8-класстарга 34 саат, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9-класстарга 35 саат, 10-класстарга 32 саат, 11-класстарда 33 саат 

берилген. Мектептик компонентиндеги сабактар Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 28.07.2018-жылынын №336 токтомуна 

ылайык ийримдердин эсебинен каржыланат. 

2021-2022-окуу жылында окутулбаган предметтер болгон жок. Бардык 

предметтер боюнча бекитилген окуу планы, программасы боюнча 

окуу программасы аткарылды. 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 

министрлигинин бекитилген окуу планынын негизинде окуу  

программалары менен  окутулуп ишке ашырылды.  

 

1. Окуучулардын билимин,билгичтигин,көндүмдөрүн текшерүү 

Окуучулардан ар кандай формадагы текшерүү иштери алынды. 

I жарым жылдыкта жана II жарым жылдыкта  предметтер боюнча 

ички көзөмөлдүн бекитилген планы боюнча кыргыз тили, кыргыз 

адабияты, орус тили, орус адабияты, математика, география, англис 

тили, немец тили, кытай тили, биология, информатика, Кыргызтан 

тарыхы, дүйнө тарыхы, химия сабактарынан  административдик 

текшерүү иш алынды. Текшерүү иштер кыргыз тили,орус тили, 

математика предметинен жазуу түрүндө алынды. Башка 

предметтерден тест борбору аркылуу тест түрүндө билимдери 

текшерилди. Текшерүүнүн жыйынтыгы завуч алдындагы кеңешмеде 

каралып, жыйынтыктары чыгарылып, сунуштар айтылды. 

 

   Кошумча акы төлөп окутуу Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-

тарбия комплекс-гимназиясында Кыргыз Республикасы Өкмөтүнүн 

2011-жылдын 20-сентябрындагы №563 “Кыргыз республикасынын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



жалпы били берүүчү уюмдарын жан башына каржылоонун 

принцибине которуу жөнүндө” токтомуна ылайык Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 

жыл сайын бекитилген прейскуранттын негизинде   

• (саатына сом менен гимназия мектептери үчүн) боюнча 1-11-

класстарда жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын Билим 

берүү жана илим министрлигинин 2019-жылдын 2-

октябрындагы №1155/1 буйругунун негизинде  

2020-2021-окуу жылына мамлекеттик муниципалдык жалпы билим 

берүүчү уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү кошумча билим берүү 

прейскуранты бекитилди.  Кошумча акы төлөп билим берүү КРнын 

граждандык кодексинин, КРнын Билим берүү  Керектөөчүнүн коргоо 

укуктарынын Мыйзамдарынын ж.б норматтивдик укуктук 

актыларынын негизине ылайык өткөрүлөт.  Акы төлөп кошумча 

билим берүү Базистик окуу пландан тышкары окутулат. 

Жыл сайын тарифтер Билим берүү жана  илим министрлиги  

тарабынан бекитилет. 

Акы төлөп кошумча билим берүү үчүн: 

➢ Комплекс-гимназияда кабыл алынган уставдын 

ченеминде  акы төлөнүп кошумча билим берүү 

жүргүзүлөт; 

➢ Мугалимдер жетишип сабак өтүүгө мүмкүнчүлүк 

түзүлөт; 

➢ Өтүлүүчү кабинеттерде санитардык норманын 

сакталышы, тазалыгына көз салынат  ж.б; 

➢ Ата –эне менен бирдикте арыз кабыл алынгандан кийин 

келишим  түзүлүп, белгиленген жүгүртмө   боюнча  

окуучулардын каалоосу менен тандап алган предметтери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



окутулат. Окуучунун мугалимди өзү тандап алууга да 

укугу бар. 

                    

Билим берүү мекемесинин өнүгүү программасын ишке ашыруу 

алкагында кызматташууну уюштурган өнөктөш уюмдар: 

1. Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү 

башкармалыгы; 

2. Бишкек шаарындагы 1-Май райондук администрациясы; 

3. 1- Май райондук билим берүү борбору ; 

4.  Кыргыз Билим берүү академиясы ;  

5. Улуттук тил комиссиясы; 

6. И.Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университети; 

7. Х. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык 

университети; 

8. Ж.Баласагын атындагы кыргыз улуттук университети; 

9. Ала -Тоо Эл аралык университети; 

10. Юридикалык академиясы; 

11. “Манас” жаштар ордосу; 

12. . Т.Сатылганов атындагы адабий музейи; 

13. “Ата Журт” жаштар коому; 

14. А.Осмонов атындагы музейи; 

15. . К.Баялинов атындагы өспүрүмдөр  жана жаштар 

китепканасы; 

16.  Ч.Айтматов атындагы балдар китепканасы; 

17.  1-Май райондук ички иштер бөлүмү; 

18. Аймактык муниципиалдык башкармалыгы; 

19. 1-Май районундагы улгайган жана ден соолугунан 

мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар  

       үчүн социалдык стационардык мекемеси; 

20. Начар көргөн  жана азиз балдар мектеп интернаты; 

21. Райондук социалдык коргоо бөлүмү; 

22. Республикалык балдар реабилитациялык  борбору; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Жашы жетпеген балдардын коргоо бөлүмү; 

24. Шаардык жана райондук ардагерлер союзу; 

25.  Республикалык  психо-неврология борбору; 

26. Республикалык наркологиялык борбору; 

27. Үй- бүлөлүк дарыгерлер борбору; 

28. Республикалык СПИД борбору; 

29. Республикалык туб. диспансер; 

30. Токмоктогу балдар интернаты; 

31. Ата- энелер комитети; 

32. Юридикалык  колледж; 

                 33 “Мээрим”  кайрымдуулук  теле борбору 

 

Т.Сатылганов атындагы окуу- тарбия                                                

комплекс –гимназиясы төмөндөгүдөй эл аралык                    

байланыштар менен иш алып барат : 

• Германия мамлекетиндеги чет өлкөдөгү мектептердеги 

билим берүү боюнча Борбордук Азиядагы мекемеси 

(ZFA); 

• Ж.Баласагын атындагы КУУ алдындагы Кыргыз-Кытай  

Конфуций институту жана  Пекин шаарындагы Ханбан 

борбору ( КЭР) 

• GIZ  Германия  коомунун  эл аралык кызматташтыгы 

• Германия  мамлекетиндеги педагогикалык  тажрыйба 

алмашуу кызматы (ZFA); 

• “ Устат Шакирт” Агахан фонду. 

• Кыргыз Республикасындагы   Корея мамлекетинин 

элчилигинин алдындагы “Билим берүү  борбору ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Т.Сатылганов атындагы окуу- тарбия   комплекс – гимназиясы менен 

чет мамлекеттердеги жогорку окуу жайлары менен кызматашттык 

 иш алып барат: 

• Педагогикалык университети  Үрүмчү шаары Кытай Эл 

Республикасы 

• Линкс дер Везер гимназиясы  Бремен шаары Германия 

мамлекети (Links der Weser  Gymnasium in Bremen  

Deutschland) 

• Шеньян политехникалык университети Шеньян шаары  Кытай 

Эл Республикасы                                                                   

• Аншань шаары Аншань мектеби                                                                           

Кытай Эл Республикасы  

 

Т.Сатылганов атындагы окуу- тарбия                                         

комплекс – гимназиясы төмөндөгү долбоорлор менен                     

иш алып барат: 

•  “ Кесипке багыт берүү” GIZ  (DEUTSCHE 

ZUSAMMENARBEIT)  Германия коомунун 

кызматташтыгы; 

•  “ Устат Шакирт” Агахан фонду тарабынан ; 

• “ Pasch-Schule” ZfA ( Zentralstelle fuer das 

Auslandschulwesen) Борбордук Азия боюнча немец 

тилин окутуу мекемеси ; 

• “ Мектеп окуучуларынын алмашуусу” ZfA                       

( Zentralstelle fuer das Auslandschulwesen); 

•  Ж.Баласагын атындагы КУУ алдындагы Конфуций 

институту Кытай Эл Республикасы; 

• Жибек жолу газетасы кызматташтыгы   КЭР, КР; 

• Туруктуу мектептерди глобалдык издөө“  КРнын 

Эл аралык  

кызматаштыкты 

күчөтүүсү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ар түрдүү долбоорлор 

менен көбүрөөк иш 

алып баруу. 

 

 

Эл аралык 

кызматташтыкты 

күчөтүү менен 

окуучуларга чет 

мамлекеттеги 

жогорку окуу 

жайларына  

өтүүсүнө  көмөк 

көрсөтүү 

 

 



экология жана климат боюнча Мамлекеттик комитети 

•      Кыргыз Республикасындагы   Корея мамлекетинин            

элчилигинин алдындагы “Билим берүү  борбору ”. 

 Усулдук иштер 

(3 жылдын маалыматы) 

Усулдук  иштери жыл башында бекитилген планга ылайык 

жүргүзүлдү.  Окуу жылы  ичинде төмөндөгүдөй багыттагы иштер 

алынып барылып, жыл аягында анализ жасалды. 

• Уюштуруучу- педагогикалык ишмердүүлүк 

• Предметтик педагогикалык кызматкерлер менен иш алып 

баруу 

• Педагогикалык кызматкерлердин педагогикалык чеберчилигин 

жогорулатуу боюнча иш алып баруу 

• Илимий –изилдөөчүлүк ишмердүүлүк 

• Мугалимдердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө- баалоо 

• Жаш адисттер менен иш алып баруу 

• Жаңы келген  мугалимдер менен иш алып баруу 

• Методикалык иштерди камсыздоо 

• Усулдук бирикмелер менен иш алып баруу 

• Көзөмөл .Жыйынтык анализдер 

• Усулдук иштердин перспективасы жана жыйынтыгы 

 

      2019-2020-окуу жылында  педагогикалык кызматкерлерге 

усулдук жардам берүү үчүн  мектеп ичинде  жыл бою 14 семинар 

болуп өттү.  Семинарларды мектептин “Устат” жана “Жаш адис” 

чыгармачыл топтору өткөрүп турушту. Алсак , жаш мугалимдерге  

Мектеп документациясы менен иштөө : Инструкциялар менен 

иштөө , класстык журналдарды толтуруу эрежелери , электрондук 

күндөлүк менен иштөө ,окуучулардын дептерлерине карата 

талаптар; Портфолионун түзүлүшү жана талаптары;  

Ар түрдүү формадагы 

сабактарды өткөрүү. 

 

 

Тандем сабактардын 

көбүрөөк өтүлүшү. 

 

Долбоор менен 

иштеген  

мугалимдердин  ишин 

жайылтууга  жардам 

берүү. 

 

 

Бинардык сабактарды 

өтүүсүнө 

мугалимдерди   

тартуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабактарда 

методикалык 

ыкмаларды туура 

өздөштүргөн, ар 

бир педагогдун 

ишмердүүлүгүн 



Өздүк билимди жогорулатуу боюнча усулдук теманы тандоо; 

Окуучулардын билимин баалоо жана нормалары ;               

Чейректик жыйынтыктар боюнча отчет түзүү;                 Заманбап 

сабак даярдоодогу кыйынчылыктар;                   Сабакка 

даярданун этаптары жана сабактын типтери жана формалары ;                                                                                         

Окутуунун сапатына таасир берген факторлар;  

Заманбап маалымат технологиялары сабактын 

эффективдүүлүгүн жана окутуунун мотивациясын жогорулатуучу 

каражат катарында ;                         Окуучулардын окуу 

ишмердүүлүктөрүн мотивтештирүү- деген темаларда чыгармачыл 

топтордун мугалимдери                                   Г.Т. Борукчиева , К.С. 

Айдаралиева ,Э.Т. Токтогонова, С.А.Абдыкеримова ,Б.К. Акматова , 

Ч.Т.Осмонова , Ж.М. Боромбаева , А.М.Токтомамбетова , Г.Жусупова 

, А.Р.Бегалиева, Р.К.Байшериева , Г.Т. Исаева   ж.б. 

       Т.Сатылганов атындагы окуу- тарбия комплекс –

гимназиясында 29 – январында “  Туруктуу мектептерди 

глобалдык издөө ” демилгесинин алкагында  экотоптун 

мүчөлөрү  мектепте  экологиялык маданиятты калыптандыруу 

боюнча  мектептин жана шаардын  мектептерине  иштеп 

чыгышкан маалыматтык - тренингтердин модулдарынын                     

1- модулу боюнча  маалымат семинар –тренинг болуп  өттү. 

Бул маалымат семинар –тренингде 1- модулу боюнча 

өткөрүштү.  Биринчи  модулунун  негизги  максаты : 

мугалимдерге,  ата-энелерге, окуучуларга  “Дүйнөнүн  жана 

Кыргызстандын туруктуу  өнүгүүсүнүн  максаттары” жөнүндө   

маалымат  берүү.   Семинардын  программасында экотоптун  

мүчөлөрү  мектептин педагогикалык жааматына :                                          

 

 

 

Устат” чыгармачылык 

тобунун  дайыма иш 

планы боюнча 

семинар өткөрүүсү 

 

 

 

 

Семинарларда 

мугалимдерди 

көбүрөөк ачык сабак 

өтүүгө тартуу. 

 

Гимназиядагы  чет 

тили мугалимдеринин 

иш тажрыйбаларын 

шаарга 

жайылтуусунун 

үстүндө иштөөсүн 

күчөтүү жана 

жайылтуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КББА нан башка 

билимин 

жогорулатуу 

курстарын  

тактоо,  алар 

менен  байланыш 

түзүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ар бир 

мугалимдин 

чыгармачылык 

деңгээлин байкоо. 

 

 



➢ ” Бүткүл дүйнөлүк туруктуу  өнүгүүнүн   келип  

чыгуу  этаптары”  география  мугалими Асаналиева 

Жылдыз  Абдурасуловна : 

Индустриялаштыруу,экологиялык кырдаалдардын 

начарлашы,табигый экосистеманын бузулушу, мына 

ушул себептердин натыйжасында Туруктуу өнүгүү 

концепциялары иштелип чыкты.Туруктуу өнүгүү 

концепциясын 1983-жылы норвегиялык комиссия Гру 

Харлем Брундтланд тарабынан иштелип чыккан.  

Биринчи жолу БУУ 1972-жылы  “Айлана чөйрө жана 

өнүгүү”  боюнча  Стокгольмда конференция өткөргөн. 

Андан 20 жыл өткөндөн кийин 1992-жылы экинчи 

конференция Бразилияда өттү. Андан 20 жыл өткөндөн 

кийин 2012-жылы РИО+20 конференциясы Бразилияда 

өтүп,чечкиндүү маселе каралып, Туруктуу өнүгүү 

модели иштелип чыкты. Бул конференцияга 

Кыргызстан да макулдашылган позициялары менен 

чыгып сүйлөштү.  

➢ “Экосистеманы  сактоо-Кыргызстанды  туруктуу  

өнүктүрүүнүн  негизи”  география  мугалими   

Ырсалиева  Гульмира  Жаманаковна: Экоситемага 

мүнөздөмө берип , табыгый жана жасалма 

экосистемаларга токтолду. Тоо экосистемасын сактоо 

менен мөнгүлөрдү жана агын сууларды, дарыяларды 

сактообуз жөнүндө токтолду.  Талаалардагы  айыл 

чарба иштеринин таасирлери, Кыргызстандын флорасы 

жана фаунасынын өзгөрүүсү да табыгий экосистеманын 

бузулушунун маанилүү факторлорунун бири экенин 

баса белгиледи. РИО+20 2012-жылдагы саммитте 

Кыргызстан да  “КРда жашыл экономиканын 

талап кылуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мугалимдердин 

жоопкерчилигин 

жогорулатуу. 

 

 

 

 

 

Мугалимдердин ачык 

сабакты өтүүдө  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өз билимдерин 

жогорулатуусун 

канчалык 

деңгээлде 

көтөрүлүп 

жаткандыгын 

аныктоо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



өбөлгөлөлөрү” деген докладка катышып бир нече 

демилгелер пайда болгонуна токтолду. 

➢ “ Эмне  себептен Туруктуу  өнүгүү  Кыргызстан  үчүн  

маанилүү биология  мугалими  Токтомамбетова  

Аймира Моңолдоровна, география  мугалими Оморов  

Моңол Жалгашбекович : 

Биокөптүрдүүлүктүн  азайышы, жер  кыртышынын  

бузулуу себептери, индустрия  жана  структура  деген  

программаларга  кеңири  токтолду. 

➢ “ Келечектеги  Кыргызстандын  образы ”                                                     

биология  мугалими Токтомамбетова  Аймира 

Моңолдоровна :  

Кыргызстандагы  Туруктуу өнүгүүнүн  максаттары  

жөнүндө  маалымат  берди. Кыргызстанда  Туруктуу 

өнүгүүнүн  17  максаттары иштелип чыгып, климаттык  

өзгөрүшү, ден  соолук жана  саламаттык, гендердик  

саясат, жер  үстүндөгү  жашоо, суу астындагы  жашоо  

ж.б  программаларга  токтолду.Келечектеги  

Кыргызстандын   экологиялык  абалын  жакшыртуу  

максатында  ден соолук  жана  саламаттык,билим берүү  

жаатында, ар  бир  инсандын  табиятка  аяр,туура  

мамиле   жасоо  аркылуу  экологиялык  маданиятын  

калыптандыруу  керек  экендигине кеңири токтолду.  

            Семинардын жыйынтыгында  мектептин директору , 

долбоордун  жетекчиси   Атаева Сайрагул  Токтосуновна  

долбоордун максаттарынын бири  бул - окуу процессинде  

стандарттык  сабактардын жана акы төлөп кошумча билим 

берүүнүн  предметтер боюнча окуу программаларына  

педагогикалык кеңештин  чечиминин негизинде экологиялык  

изденүүчүлүктү талап 

кылуу. 

 

 

 

Тилдерди окутуунун 

кыйынчылыктарынын 

чечилиши. 

 

Гимназиядагы                      

предметтик 

мугалимдеринин иш 

тажрыйбаларын 

шаарга 

жайылтуусунун 

үстүндө иштөөсүн 

талап кылуу. 

 

Ар бир предметтик 

мугалим иш-чарага 

катышуусу. 

 

 

Мугалимдерге 

методикалык 

жардам катары 

семинарларды 

уюштуруу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ар түрдүү 

мазмундагы 

тренингдердин 

өтүлүшүнө 

колдоо көрсөтүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



маданияты  калыптандыруу  боюнча темаларга  кошумча 

материалдар киргизилип   окутуулат . Башталгыч  мектеп 

окуучуларына арналган   2-3-4 –класстар үчүн  “ Үйдө электр 

энергиясын кантип үнөмдөө керек” китебин апробациялоо 

Т.Сатылганов атындагы окуу- тарбия комплекс –гимназиясында 

долбоордун алкагында жүргүзүлө баштады деп билдирди.  

“Глобалдуу Туруктуу мектептерин издөө” долбоорунун алкагында 

Т.Сатылганов атындагы №69 окуу- тарбия комплекс- гимназиясынын 

мугалимдери үчүн  экотоптун курамындагы К.С.Айдаралиева , 

Э.Б.Дакыбаева , Ж.М.Боромбаева ,  К.Э. Рысалиева маалымат 

семинарын өткөрүштү.                            

       Семинар “ Саламаттык жана курчап турган чөйрө”- деген 

темада семинар болуп өттү . Бул маалымат семинар –тренингде                        

2- модулу боюнча өткөрүштү.                                                                                                       

            Семинарда азыркы учурдагы дүйнөлүк экологиялык 

проблемаларга жана алардын адамдын ден соолугуна тийгизген 

таасирлерине токтолушту. Ошол эле учурда бул көгөйлөрдүн  

Кыргызстандагы абалы боюнча маалыматтар берилди б. а. абанын 

булганышы ,суунун булганышы , азык заттардын сапатынын адамдын 

ден соолугуна тийгизген таасирин жана анын негизинде пайда болгон 

ооруулар жөнүндө айтылды. Статистикалык маалыматтар боюнча 

климаттын өзгөрүсү , булгануусунун негизинде дүйнөдө, ошондой эле 

Кыргызстанда 2009- жылды 2019- жылга салыштыруу менен көбөйүп 

жаткандыгы белгиленди.  Бул таасирлерди азайтуу боюнча өздөрүнүн 

сунуштарын беришти.  

 

 

 

 

 

 

Мугалимдерди ачык 

сабактарды  өтүүсүн 

күчөтүү. 

 

 

 

 

Мугалимдин кесиптик 

чеберчилигин  

жогорулатуу. 

 

 

 

 

 

Сабактын  

иштелмелерин,  

макалаларынын 

массалык 

маалымат 

каражаттарына   

жарыялануусуна 

көзөмөл салуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдердин 

сабактын 

иштелмелеринин, 

колдонмолорунун 

иштелип 

чыгышына түрткү 

берүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Насаатчылык деген эмне ?” жана  

“ Ийгиликтүү мугалим –бул эмне ? – аттуу тегерек стол 

өткөрүлдү..         

       Комплекс- гимназияда быйылкы  2019-2020- окуу жылында 

шаардык   2 семинар  өтүлдү.   

       Шаардык  мектептердин  химия жана биология предметинин 

Августтук конференциясы  Т.Сатылганов атындагы № 69 окуу- тарбия  

комплекс- гимназиясынын базасында болуп өттү.        Физика 

,информатика  предметинин шаардык Август конференциясында   

№69 ОТКГнын тарбия иштери  боюнча директордун орун басары 

Байшериева Рахат Карагуловна “ Так илимдерди окутууда окутуу 

чөйрөсүн түзүү , окуучуга карата мамилени жана баалуулуктарды 

түзүү фактору” -деген темада доклад окууду .  

              Т.Сатылганов атындагы № 69 окуу- тарбия  комплекс –

гимназиясынын базасында башталгыч класстардын жаш 

мугалимдеринин кесиптик билимин өнүктүрүү жана усулдук жардам 

көрсөтүү үчүн жыл бою  Билим берүү башкармалыгы тарабынан                     

“ Жаш мугалимдер мектебинин” семинарлары  өтүп турду.                     

    

      Шаардын мектептеринин жаш директорлору үчүн 12-ноябрда “ 

Билим берүү  мекемесинде долбоордук  ишмердүүлүк аркылуу 

окуу- тарбия иштерин уюштуруу“  деген темада  Т.Сатылганов 

атындагы №69 окуу- тарбия комплекс – гимназиясында семинар  

болуп өттү.  

1. Семинар өзүнүн ишин  эстетикалык ийримдердин иши аркылуу 

таанышуу менен баштады. Семинарга келген жаш мектеп 

директорлоруна  бий ийриминин жетекчиси көптөгөн кароо-

 

 

 

 

Насаатчы 

мугалимдердин жаш 

мугалимдер менен 

тыгыз иш алып 

баруусу. 

 

Насаатчы менен жаш 

адистердин тыгыз 

кызматташтыгын 

күчөтүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жиберилген 

материалдарды 

басмадан 

чыгышын талап 

кылуу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өз билимдерин 

өркүндөтүүнү 

күчөтүүгө 

демилге түзүү. 

 

 

Панорамалык 

сабактарды 

күчөтүү.  

 

 

 

Бирикменин 

мүчөлөрүнүн өз 

ара жардам 

берүүсүн 



сынактардын  лауреаты Э. Керимбаевдин окуучуларынын  

аткаруусунда   “ Мурас “ бийин ,                     Н. 

Токсонбаеванын жетекчилиги астында бир нече аспаптардын 

куралган фольклордук  ансамблинин аткаруусунда “ Эргиме” 

күүсүн , “ Кербез” комузчулар ансамблинин аткаруусунда  “ 

Эмгек маршы” күүсүн   жетекчиси Э.Чынгышева , чопо чоор  

ансамблинин  аткаруусунда  “ Апакем” күүсүн  жетекчиси  

Шаршенбек кызы Мадина ,  дастан ийрими  Чолпонбек  уулу 

Адилеттин  жетекчилиги менен  “ Ала -Тоо көркө келбейт, эл 

болбосо” чыгармасын аткарышты.  Бул  “Салттуу музыка” 

долбоорунун  негизинде  “ Устатшакирт” борборунун 

кызматташтыгы  менен жаралган  ишмердүүлүктү көрүштү.                                                                                                                                                                   

             Окуу процессиндеги ишмердүүлүктөгү  алып барылып жаткан 

долбоорлордун  натыйжалары  жөнүндө  да семинардын 

катышуучулары таанышышты. А.З.Рыскелдиева чет тилдер боюнча 

директордун  орун басары  кытай тилин окутуу боюнча  Конфуций 

класстары жана алардын жетишкендиктери боюнча  кызыктуу 

маалымат берди . Кытай тили лингафондук кабинетинде кытай тили 

мугалими Кыдырбек кызы Айгерим жана волонтер  Лан Линг тандем 

сабак өтүштү.   

Окуучулардын билим сапатын жогорулатууда  тест борборунун иши 

жөнүндө жана көз карандысыз мекемелер менен тыгыз иш алып 

баруудагы  жетишкендиктери жөнүндө окуу- тарбия иштери боюнча 

директордун орун басары  Р.А. Мырзаева маалымат берди.                                                 

      Семинардын катышуучулары  GIZ Германия коомунун эл 

аралык кызматташтыгы “ Окуучулардын 

профориентациясы” “ долбоору боюнча окуп жаткан                           

9 –класстардын кесипти тандоо  сабагын  улуттук тренер  К.М. 

Оморова өттү.  Немец тилин окутуу боюнча маалыматы немец 

 

 

 

 

 

Башка региондордун 

мектептери менен 

байланышты жана 

кызматташтыкты  

күчөтүү. 

 

 

 

Мугалимдердин 

шаардык, 

республикалык 

семинарларга ачык 

сабактарды өтүү 

жоопкерчилигин 

жогорулатуу. 

 

активдештирүүнү 

көзөмөлдөө. 

 

 

 

 

 

Көрсөтмө 

куралдарынын 

санын жана 

сапаттуулугуна 

көзөмөл салуу . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрондук 

түрдөгү көргөзмө 

куралдардын 

санын көбөйтүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тили бирикмесинин жетекчиси   С.А. Абдыкеримова немац 

тилинин окутулушу боюнча  кенен айтып берди жана волонтер 

Каролина Мюллер менен  тандем сабак  өттү.                                                                                                                                             

Усупбай уулу Кенжекул кыргыз тили  жана адабияты мугалими  

окуучулары менен  кыргыз тили жана элибиздин уулу жазуучусу 

Чынгыз Айтматов жөнүндө ырларын  көркөм окуп беришти . Аны 

улантып Чынгыз Айтматовтун чыгармалары  боюнча композициясын   

“Актерлук чеберчилик “ драм ийриминин окуучулары аткарып , өз 

өнөрлөрүн тартуулашты.   Бул ийримдин жетекчилери  Э. Ж. 

Джарашов  , О. Ж.Бостонов иш алып барышат. Мектеп  жөнүндө 

жаңы  фильм көрсөтүлдү.  

         “ Билим берүү мекемесинин шарттарын жакшыртууга 

өбөлгө болгон шериктеш долбоорлор “ - деген темада  Т.Сатылганов 

атындагы № 69 окуу – тарбия комплекс –гимназиясынын директору 

Атаева Сайрагүл Токтосуновна  долбоорлор менен иш алып баруу 

жөнүндө  кенен маалымат берди.  

        Ошондой эле “ Коопсуз мектеп” долбоору боюнча мектептин  

тарбия иштери боюнча директордун  орун басары  Р.К. Байшериева - 

бул долбоордун  практикада жүрүшү  боюнча  маалымат берди жана 

толук көрсөттү.  

     Семинарга келген жаш мектеп директорлору тарабынан талкуу 

болуп,  мектеп жетекчилигине , мектеп администрациясына жана 

педагогикалык жамаатка  чоң ыраазычылык билдиришти.                                 

           Семинарды  Бишкек шаардык билим берүү 

башкармалыгынын  билим берүүнү өнүктүрүү бөлүмүнүн 

 

 

 

 

 

 

Республикалык 

семинарларга   

география ,тарых,  

музыка , көркөм өнөр 

, технология 

предметтеринин  

мугалимдеринин 

сабак  өтүшү.    

 

 

 

Ушул 

предметтеринин  

мугалимдеринин 

жаңы интерактивтүү 

ыкмаларды колдонуп 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдердин 

чыгармачылык 

отчет өткөрүүсүн 

уюштуруу 

 

 

 

 

 

 

Ар бир  

предметтик 

мугалимдин 

сабагынын 

иштелмелерин 

топтоо жана  

методикалык 

колдомо  

иштелип китепче 

басып чыгаруу. 

 

 

 

Окуу-тарбия 

комплекс-

гимназиянын 



жетекчиси  Акматова Гулмира Каленовна жыйынтыктады.  

 “ Туруктуу мектептердиглобалдык издөө” долбоорунун 

алкагында Бишкек шаарындагы торчо мектептер үчүн семинар 

болуп өттү. 

         Т.Сатылганов атындагы №69 окуу- тарбия комплекс- 

гимназиясында    2020- жылдын  12- мартында  “ Туруктуу 

мектептерди глобалдык издөө” долбоорунун  алкагында  комплекс- 

гимназиясы менен биргеликте иш алып баруучу  торчо мектептер  

үчүн  семинар болуп  өттү . Семинарда  гимназиянын экотопбунун 

курамы маалымат беришти. 

 Семинардын катышуучулары  Бишкек шаарынын  №21 , №83, 

№85,№87, №96  жалпы билим берүүчү орто мектептеринин биология , 

химия, география , физика мугалимдери  катышышты. Семинар 

“Туруктуу өнүгүүнүн максаттары жана этаптары ” деген темада 

семинар болуп өттү . 

Семинардын эң  негизги  максаты :  Туруктуу    өнүгүүнүн  

максаттары, этаптары, Кыргызстандагы  Туруктуу  өнүгүүнүн  

максаттары, “Кыргызстандагы  Туруктуу  өнүгүүнүн    максаттары  -

менин  мектебимде”, “Экосистеманы  сактоо-  Кыргызстанды   

туруктуу  өнүктүрүүнүн  негизи”,  “Жоопкерчиликтүү    керектөө  

жана  өндүрүш”-  деген  темалардын  үстүндө  иш  алып   барышты . 

Ар  бир  мектептин   өкүлдөрү   өздөрүнүн  мектебинин   экологиялык  

модулдарын  иштеп  чыгышып, долбоолорун  талкуулашты. Торчо  

мектептер  үчүн  экологиялык    топтор  түзүлдү. Семинар  

программанын  негизинде  иш  алып  барды. Семинардын 

катышуучулары тарабынан талкуу болуп,  мектеп жетекчилигине , 

сабак өтүшү. 

 

 

 

 

Башка региондордун 

мектептери менен 

байланышты жана 

кызматташтыкты  

күчөтүү. 

 

 

 

 

Мугалимдердин  иш –

чараларга  активтүү 

катышуусу. 

 

 

“ Заманбап маалымат 

коммуникациялык 

намысын коргоо.   

 

 

 

 

 

Мугалимдин 

потенциалдык 

деңгээлин 

чагылдыруу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдин 

ишмердүүлүгүнү

н  стимулун 

көтөрүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мектеп администрациясына жана педагогикалык жамаатка  чоң 

ыраазычылык билдиришти .                                         Семинар 

кызыктуу өзүнүн темасына ылайык эң жогорку деңгээлде өттү деп 

баалашты. 

 Быйылкы окуу жылында  Республиканын  2  семинар өткөрүлдү . 

       Аталышы : “ Алдыңкы  иш тажрыйбаны жайылтуу” -                

GIZ Германия коомунун эл аралык кызматташтыгы  “ 

Окуучулардын профориентациясы “ долбоору боюнча окуп жаткан   

9 –класстардын кесипти тандоо боюнча  республиканын  мугалимдери 

үчүн  тренер жана мектептин соцпедагогу  Н.М.Жумагулова ачык 

сабак өттү.  

  Аталышы“   Тил дипломуна даярдык көрүү “- республиканын 

немец тили мугалимдери үчүн өтүлдү. Немец тили мугалимдери 

Абдыкеримова С. ,Заидова У. республиканын немец тили 

мугалимдери үчүн  “   Тил дипломуна даярдоо “ боюнча семинар- 

тренинг өтүштү. 

   Кыргыз Республикасынын  Билим берүү жана илим  

министрлигинин алдындагы республикалык педагогикалык  

кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра 

даярдоо институту менен бирдикте кызматташтык ишин алып 

баруу жүргүзүлдү.  

         Жалпы быйылкы 2019-2020-окуу жылында мугалим өз 

билимдерин өркүндөтүп квалификациясын жогорулатышты. 

    Жыл ичинде 16 мугалим Кыргыз Республикасынын Билим берүү 

жана илим министрлигинин  алдындагы Республикалык 

педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу 

технологияларды 

сабакта колдонуу 

менен сабак берүүнүн 

сапатын жогорулатуу. 

 

 

 

Башка региондордун 

мектептери менен 

байланышты жана 

кызматташтыкты  

күчөтүү. 

 

 

 

Мугалимдердин жаңы 

интерактивтүү 

ыкмаларды колдонуп 

сабак өтүшү 

 

 

 

 

 

 

Мыкты 

мугалимдердин 

иш-

тажрыйбаларын 

республикалык 

деңгээлде 

жайылтуу. 

 

 

 

 

 

 

Чыгармачыл 

мугалимдердин  

чыгармачылык 

отчетун өткөрүү 

менен иш 

тажрыйбасын 

жайылтуу. 

 

 

Жаңы 

технологияларды 

өздөштүрүү. 

 

Мугалимдердин 

ишмердүүлүгүн 

жогорулатуу 



институтунан  “ Предмет боюнча окутуунун теориясы жана 

методикасы” аттуу темада  өз предметтери боюнча билимин 

жогорулатуу курстарын өтүштү.        

        Германия  мамлекетиндеги педагогикалык тажрыйбаларды 

алмашуу программасынын негизинде  Гаале шаарындагы   

гимназиясында   бир жылдык мөөнөткө  немец тили мугалими                  

С.А. Ибираева  стажировкадан өтүп келди.     

 Германия  мамлекетиндеги педагогикалык тажрыйбаларды 

алмашуу проектиси  боюнча 3 немец тили мугалимдери 

Д.А.Алыкулова   Бохум шаарында  , Б. Эсенканова  Бонн шаарында 

, Н.Кененбаева   Кассель шаарында стажировкадан өтүп келишти.   

    Германия  мамлекетиндеги педагогикалык тажрыйбаларды 

алмашуу программасынын негизинде Шлециг- Хольштайн Оурин 

дорф шаарындагы гимназияда   бир жылдык мөөнөткө  немец тили 

мугалими  Р.К.Акынбекова  стажировкадан өтүүдө.  .  Германиядагы 

Борбордук Азия боюнча немец тилин окутуу мекемеси ZfA                                

( Zentralstelle fuer das Auslandschulwesen) тарабынан уюштурулган              

оn –line аркылуу “ Методика преподования немецкого языка через on-

line “ курсунан  Абдыкеримова С., Заидова У.,    C. Ибираева  немец 

тили мугалимдери окуп сертификат алышты.  

    ” Биринчи баскычтагы тил дипломуна мугалимдерди  даярдоо”  

оn –line аркылуу окушуп, немец тили мугалимдери                

Кененбаева Н., Айтымбетова З, Акынбекова Р. сертификат 

алышты. 

     Быйылкы өлкөнү санариптештирүү жылына карата мугалимдер 

заманбап технологияларды колдонуу жана сапаттуу сабак берүүдө  

 

Жаш мугалимдердин  

семинарларга 

үзгүлтүксүз 

катышуусу. 

 

 

 

Республикалык, 

шаардык 

семинарларга   

мугалимдердин 

активтүү катышуусу  

 

 

Долбоордун 

алкагында шаардык 

мектептерге 

семинарларды 

өткөрүү.  

 

 

менен  

техникалык 

каражаттарды  

жана  керектүү 

материалдардын 

базасын топтоо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназиянын 

зоболосун 

көтөрүү жана 

билим сапатын 

жогорулатуу 

максатында  

райондук, 

шаардык, 

республикалык 

кароо-сынактарда  

жаш 

мугалимдердин 

байгелүү 

орундарга ээ 



жаңы программаларды  ( приложенияларды) колдонуу үчүн  өз 

билимдерин жогорулатууда ар кандай курстарга жана мектепке 

атайын адистер чакырылып окутушту. 

      2019-2020- окуу жылында  комплекс –гимназияда   9 усулдук 

бирикме иш алып  барышты . Алар гуманитардык  илимдер ,так 

илимдер,табигый илимдер,англис тили , немец тили, кытай  тили, 

башталгыч класстар , эстетика жана дене тарбия 

бирикмелери.Усулдук бирикмелердин  иш кагаздары  Бишкек 

шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан берилген усулддук 

бирикмелердин жобосунун негизинде  жүргүзүлдү. Ар бир бирикме 

жылдык иш пландары менен иш алып барышты. Усулдук   

бирикмелердин мугалимдери жыл бою коюлган  график менен 

усулдук темалары  боюнча  доклад,тренингтерди  бирикме  ичинде 

өткөрүштү. Усулдук бирикмелерде  окуучулардын билим сапатын 

жана мугалимдин сабак берүүсүнүн сапатын жогорулатуусунун 

үстүңдө  ар бир мугалим жаңы  инновациялык технологияларды 

үйрөнүп  сабак өтүшүүдө. Усулдук бирикмедеги мугалимдердин  

интерактивдүү ыкмаларды жана инновациялык технологияларды 

колдонуп сабакты өтүшкөндөрү боюнча такталып папка  

уюштурулду.Ошону  менен  бирге бирикмелерде насаатчылык иштер  

пландаштырылып  жаш мугалимдер менен системалуу иштер 

жүргүзүлдү. Быйылкы окуу жылынын  талабы боюнча ар бир 

бирикмедеги мугалим окуучулар менен  изилдөө долбоорун алып 

чыгышты . Мектеп ичинде ар бир бирикмедеги мугалимдер график 

боюнча окуучулары менен изилдөө иштерин алып чыгышты. 

Актуалдуу темадагы жакшы деңгээлде иштелген  изилдөө иштери 

шаардык кароо-сынакка жиберилип  байгелүү орундарга ээ болушту. 

        Белгиленген мөөнөт боюнча бирикмелердин декадалары 

 

 

Ар бир предметтик 

мугалимдин  иш 

кагаздарынын өз 

убагында бүтүшү. 

 

 

“ Заманбап маалымат 

коммуникациялык 

технологияларды 

сабакта колдонуу 

менен сабак берүүнүн 

сапатын жогорулатуу 

 

 

 

Долбоорлор 

алкагында 

семинарларды 

өткөрүү.  

 

болуу. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогикалык  

кеңешти 

өткөрүүдө 

мугалимдердин 

жоопкерчилигин  

талап кылуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



өткөрүлдү. Бул декададагы өзгөчөлүк ар бир мугалим өз алдынча 

предмет боюнча интелектуалдык оюдар ,конкурс  жана класстан 

тышкаркы иштерди, көргөзмөлөрдү уюштурушту. Дагы бир өзгөчөлүк 

катары декада учурунда ар бир бирикме өздөрүнүн тематикасына 

ылайык мектепте жасалгалоо иштери болду. Өзгөчө  гуманитардык ,  

орус тили, англис тили, табигый,немец тили , так илимдер 

бирикмелери болду. Кытай тили ,  немец тили  бирикмелери 

декаданын ачылышында ошол элдин маданияты , үрп –адаттары 

менен тааныштырышты. Алсак , «Кытай жаңы  жылын тосуу “ деген 

темада кытайдан келген волонтерлор (ыктярдуулар) менен чогуу 

өткөрүлдү.  Бул иш-чара Кытай Эл Республикасынын элчиси Ду ды 

Вен айым  , Конфуций институтунун директору мырза Ан Деюан  

жана башка коноктор катышышты , ал эми « Рождество »  майрамын 

Германиядан келген волонтерлордун катышуусу менен өтүлдү. ZfA     

( Zentralstelle fuer das Auslandschulwesen) Борбордук Азия боюнча 

немец тилин окутуу мекемесинин координатору   Ребекка Вагнер 

айым катышты. 

 Гуманитардык ,так илимдер , дене тарбия жана эстетика, 

табигый илимдер  бирикмелеринин декадалары дагы жакшы 

деңгээлде өттү. Башталгыч класстар бирикмесинин учурдагы 

кырдаалга байланыштуу декадасын өткөрө алышкан жок.  Айта 

кетсек , англис тили бирикмеси  да өзгөчө жакшы деңгээлде 

өткөрүштү. Предметтик декаданын ачылышында англисче 

ырлардын кароо-сынагында  алардын калыстар тобу   

шайланышып, конкурстун  жыйынтыгы чыгарылып  

жеңүүчүлөргө диплом жана  белектерди тапшырышты. Ар бир 

бирикменин жана мүчөсүнүн ишмердүүлүгү жаңы идеяларды, 

жанданууларды, толуктоолорду, чыгармачылык изденүүлөрүн 

 

Долбоорунун үстүндө 

иш алып барууда иш 

тажрыйбаны 

жайылтуу. 

 

 

Насаатчы 

мугалимдердин жаш 

мугалимдер менен 

тыгыз иш алып 

баруусу  

 

 

Шаардык  предметтик 

семинарларга 

үзгүлтүксүз катышуу. 

Жаштарды көбүрөөк 

семинарларга тартуу 

 

Насаатчы 

мугалимдердин ишин 

 

 

 

 

 

 

Чыгармачыл 

креативдүү жаш 

мугалимдердин 

тарбияланып 

чыгышы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



көрсөтүүгө  жетишишти. Өзгөчө  орус тили бирикмеси ар бир 

мугалим  класстан тышкары иш-чараларды  чыгармачылык 

менен көрсөтө алышты.  

 Орус элинин маданиятын, искусстводогу ордун , салт-

санаасын ар тараптуу чагылдырууга аракет жасашты жана 

башталгыч класстан баштап жогорку класска чейинки 

окуучулар камтылды. Декадада мугалимдер өздөрүнүн 

чеберчилигин, чыгармачылыгын, ишке болгон 

жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алды. Предметтик декаданы 

өткөрүүдө ар бир усулдук бирикме предметтик декаданы 

мазмунун  маанилүү иш-чара менен жыйынтыкташты. 

Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жана 

кесипттик чеберчилигин жогорулатуу багытындагы усулдук  

иштерди жүргүзүүдө.Быйылкы окуу жылында  педагогикалык 

жамааттагы ар бир мугалим жыл бою экиден ачык сабак 

өтүштү. Окуучулардын предметтерди өздөштүрүүдөгү жана  

окуучуларга сапатттуу сабак өтүүдө,  теманы жеткирүүдөгү  

мугалимдин чыгармачылыктарын көрсөтүү негизги 

максаттарынын бири  болду. 

       Дидактикалык материалдарды сабактарда пайдалануу менен, 

техникалык каражаттарды өзү пайдаланып  өздөштүрүүсү менен 

сабактарда көрсөтүлдү .Сабак өтүүдөгү материалдардын бардыгын 

изденип таап,интерактивтүү ыкмаларды  колдонуп ,сабактын 

мазмунуна карата кызыктуу слайд  көрсөтүү, учурдун талабына 

ылайык жаңы программаларды (приложенияларды) колдонуу менен  

өтүүгө чоң аракет жасашты. 

        Предметтик мугалимдер интерактивтүү доскаларды, 

күчөтүү  

 

“ Заманбап маалымат 

коммуникациялык 

технологияларды 

сабакта колдонуу 

менен сабак берүүнүн 

сапатын жогорулатуу 

Республикалык 

семинарларга   

география,тарых,  

музыка , көркөм өнөр,  

технология 

предметтеринин  

мугалимдеринин 

сабак  өтүшү.    

 

 

 

Республикалык, 

шаардык 

семинарларга   

мугалимдердин 

активтүү катышуусу  

 

 

 

Мугалимдердин 

ишмердүүлүгүн 

жогорулатуу 

менен  

техникалык 

каражаттарды  

жана  керектүү 

материалдардын 

базасын топтоо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдердин 

семинардын 

темасына ылайык  

ачык сабактарга 

даярдануусуна 



интерактивтүү панелдерди колдунуп, жеке эле мугалим 

колдонбостон окуучуларды жаздыруу , интернет менен 

байланышуу менен  сабактарды абдан кызыктуу  

өтүштү.Т.Сатылганов атындагы  №69 окуу- тарбия комплекс –

гимназиясынын ар бир мугалими учурдун  талабына  ылайык 

инновациялык технологияларды колдонуу аркылуу сабак өтүүнүн 

үстүндө иштөө  менен жогорку деңгээлдеги  сабактарды көрсөтүштү.   

    Быйылкы окуу жылынын  талабы боюнча ар бир бирикмедеги 

мугалим окуучуларды олимпиадага ,  изилдөө иштерине, 

окуучулардын билимин , билим  билгичтигин  аныктоочу ар 

кандай конкурстарга даярдашты. Ар бир бирикменин мугалиминин  

ишмердүүлүгүндө жаңы идеяларды, жанданууларды, толуктоолорду, 

чыгармачылык изденүүлөрүн көрсөтүүгө  жетишишти . Ошондой эле 

кырдаалга байланыштуу карантин учурунда мугалимдер КР Билим 

жана илим Министрлиги тарабынан уюштурулган телевидение 

аркылуу сабак өтүүгө мугалимдер активтүү катышышты. 

   Жалпы быйылкы 2020-2021-окуу жылында мугалим өз 

билимдерин өркүндөтүп квалификациясын жогорулатышты. 

       Курстардын аталышы жана мугалимдердин саны .  Жыл ичинде  

20 мугалим  “ Предмет боюнча окутуунун теориясы жана 

методикасы”,  30  мугалим  “ Социалдык багыттоо ” аттуу 

темаларда ( выездное обучение, көчмө курс туруктуу өткөрүлүүчү 

семинар ) Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 

министрлигинин  алдындагы Республикалык педагогикалык 

кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу институтунан  

билимин жогорулатуу курстарын өтүп , сертификат  алышты.  

Германия  мамлекетиндеги педагогикалык тажрыйбаларды 

алмашуу программасынын негизинде   Рензбург шаарындагы  

 

 

 

График боюнча  

мугалимдердин 

курска баруу  

уюштуруу жана 

көзөмөлдөө 

 

Мугалимдердин 

компетенттүүлүгүн 

арттыруу менен өз 

билиминин 

өркүндөтүүсүн 

күчөтүү. 

 

 

 

 

Республикалык, 

шаардык 

семинарларга   

мугалимдердин 

усулдук жардам 

көрсөтүү .      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогикалык 

жааматка ар 

түрдүү 

формадагы 

тренингдерди 

уюштуруу. 



гимназияда   бир жылдык мөөнөткө  немец тили мугалими Р. 

К.Акынбекова  стажировкадан өтүп келди. Германиядагы 

Борбордук Азия боюнча немец тилин окутуу мекемеси ZfA                       

( Zentralstelle fuer das Auslandschulwesen) тарабынан уюштурулган 

on –line аркылуу “ Методика преподавания немецкого языка через on-

line “ С.Абдыкеримова , У.Заидова,  C. Ибираева  немец тили 

мугалимдери окуусун улантууда. ”Биринчи баскычтагы тил 

дипломуна мугалимдерди  даярдоо” оn –line аркылуу окушуп, немец 

тили мугалимдери Кененбаева Н., Айтымбетова З, Р. Акынбекова 

окуусун улантууда. Мугалимдер заманбап технологияларды колдонуу 

жана сапаттуу сабак берүүдө  жаңы программаларды                                                 

( приложенияларды) колдонуу үчүн  өз билимдерин жогорулатууда ар 

кандай курстарга жана мектепке атайын адистер чакырылып 

окутушту. Мектеп ичинде мугалимдер үчүн  семинар – тренингтер 

өтүлдү.   

     Массалык –маалымат каражаттарынын бетинде  

       Быйылкы окуу жылында  “ Туруктуу мектептерди глобалдык 

издөө“ демилгесинин алкагында көп иштер жүргүзүлдү .Ушул  жаатта 

“ Кут билим ” газетасына мектептин директору  С.Т.Атаеванын  “ 

Жашыл мектепке” айланган №69 деген макалада  мектептин 

ийгиликтери жөнүңдө маалыматы жарыяланды.    

   “ Асыл жер “ газетасына  “Туруктуу өнүгүүгө карай” темасында 

макала жарыяланды . Жаш англис тилчи мугалим  Карыпова Каныкей 

“ Котормонун илимий сынандагы адекваттуулук жана тактык 

түшүнүктөрү”. Ушул темада “ Мугалим “ илимий –педагогикалык 

журналына жарыяланды.  Бүгүнкү күндө башталгыч класстардын  

мугалими  Кубатбекова К, У.П.Акжолова,  немец тили мугалими   

Заидова У.,  У.П.Акжолованын сабактарынын иштелмелери резерде 

турат.   

Предмет боюнча мугалимдердин сабактарынын иштелмелери 

топтолуп жатат. 

  Мугалимдердин чыгармачылык деңгээлин жогорулатуу 

Кыргыз Билим берүү Академиясы тарабынан PISA эл аралык 

активтүү катышуусу . 

 

 

 

 

 

“ Заманбап маалымат 

коммуникациялык 

технологияларды 

сабакта колдонуу 

менен сабак берүүнүн 

сапатын жогорулатуу. 

Мугалимдердин өз 

учурунда өз билимин 

жогорулатып туруу. 

Мектептен сырткары  

семинар-тренингдерге 

мугалимдердин 

катышуусу. 

 

 

Шаардык  предметтик 

семинарларга 

үзгүлтүксүз катышуу. 

Жаштарды көбүрөөк 

семинарларга тартуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өз билимдерин 

жогорулатуусун 

канчалык 

деңгээлде 

көтөрүлүп 

жаткандыгын 

аныктоо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



изилдөөсүнө даярдануу боюнча  гимназиянын мугалимдери алынды . 

Алар : Асаналиева Ж.А. география мугалими , Жусупова Г.А. 

математика мугалими , Айдаралиева К.С. химия мугалими ,  кыргыз 

тили  мугалими КББАнын  “Окуучулардын жетишкендиктерин 

баалоонун теориясы жана практикасы лабораториясы менен бирдикте 

иш алып барууда. 

   Ошондой эле кырдаалга байланыштуу карантин учурунда 

мугалимдер КР Билим жана илим министрлиги тарабынан 

уюштурулган телевидение аркылуу сабак өтүүгө мугалимдер активтүү 

катышышты. Катышкан мугалимдер  Усупбай уулу Кенжегул  

кыргыз тили жана адабияты мугалими , Мааткеримова Айнура , 

Маткасымова Райла , Акжолова Уулбубу , Ибираева Азия  

башталгыч класстардын мугалимдери ,орус тили мугалими  

Бегалиева Айгуль , география мугалими Асаналиева  Жылдыз , 

Токтомамбетова Аймира  биология мугалими.  Жыйынтыгында 

сабак берген мугалимдер КР Билим жана илим министрлиги 

тарабынан   Ардак  граммоталарга, Ыраазылык кат жана  “Билим 

берүүнүн мыктысы”  төш белгилерине   ээ болушту.  

     Жыл бою жаш адистер менен бирдикте “Жаш адис” тобунун 

жетекчиси  Токтогонова Э.Т.  иш алып барды. Ошону менен бирге 

“Устат” чыгармачылык тобунун жетекчиси  Айдаралиева К.С. иш 

жүргүздү. 

Ар бир жаш мугалимге  насаатчы мугалимдер бекитилди.  Жаш 

мугалимдер устаттары менен  

бирдикте тыгыз  иш алып барышты.   

Жаш адистерге сентябрь  айында  “Насаатчылык деген эмне ?”- деген 

темада  тегерек стол  өткөрүлдү . 

       

        Жыл ичинде жаш мугалимдерге усулдук жардам катары  “Устат ” 

Мугалим өзүн-өзү 

өнүктүрүүсү боюнча 

кошумча булактар 

менен байытып 

туруусу. 

 

Сабактын 

сапаттуулугун 

жогорулатуу. 

 

Мугалим өзүнүн  

билимин жана 

чеберчилигин  

өнүктүрүүдө   

изденүүсү. 

Жаштарды көбүрөөк 

семинарларга тартуу.  

 

 

 

Окуучулар менен 

тыгыз иштөөнү 

күчөтүү. 

 

Технологияларды 

колдонууну 

өздөштүрүү. 

Өз демилгеси менен 

мугалимдерди 

конкурска тартуу. 

 

 

 

 

Семинардын           

иш -чараларына 

мугалимдердин 

чыгармачылык 

менен   

даярдануусун 

талап кылуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



чыгармачыл тобунун   мугалимдери  семинарларды   өткөрүп 

турушту.  

  Алсак : “ Класстык журналдарды толтуруу эрежелери, электрондук 

күндөлүк менен иштөө , окуучулардын дептерлерине каракта талаптар 

“ , “Өздүк билимди көтөрүү боюнча усулдук теманы тандоого жардам 

“, “Окуучулардын билимин баалоого жана текшерүүгө карата 

психологиялык –педагогикалык талаптар “,                        “ 

Окуучулардын билимин бааалоо жана нормалары “,   “ Сабакка 

даярдануунун этаптары”, Сабактын типтери жана формалары окутуу” 

, “ Окутуунун сапатына таасир эткен факторлор. Онлайн окутуу: 

көгөйлөр жана артыкчылыктары”,” Окуучулардын окуу 

ишмердүүлүктөрүн мотивдештирүү “ , “ Заманбап маалымат 

технологиялары сабактын эффективдүүлүгүн жана окутуунун 

мотивациясын жогорулатуучу каражат катарында “ ж.б. темадагы 

семинарлар өтүлүдү. 

 

        Семинарлардын жыйынтыгында жаш  мугалимдер сабак өтүүдөгү 

кездешкен кыйынчылыктар, журналдар менен иштөөдөгү 

проблемаларды,сабактын планын жазуудагы  кездешкен 

кыйынчылыктар, сабактын типтери жана формалары  жөнүндө 

устаттар менен бирге талкуулашты.   

Жаш адистердин сабактарына  дайыма катышып, усулдук жардам 

көрсөтүп турушту.. 

 

    

     Быйылкы  2020-2021- окуу жылында  комплекс –гимназияда                      

9 усулдук бирикме иш алып  барышты . Алар:  гуманитардык  

илимдер ,так илимдер,табигый илимдер орус тили жана адабияты , 

англис тили , немец тили, кытай  тили, башталгыч класстар , эстетика 

жана дене тарбия бирикмелери.Усулдук бирикмелердин  иш 

кагаздары  Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан 

берилген усулддук бирикмелердин жобосунун негизинде  жүргүзүлдү. 

Конкурска катышкан 

мугалимдеринин 

кабинеттеринин 

эстетикалык абалын 

жана техникалык 

каражаттарынын  

абалын эске алуу. 

 

Мугалимдердин өз 

ыктыярлары менен  

чыгармачылык отчет 

берүү ишине 

тартылуусу. 

 

Жаш мугалимдерди  

өз билимин 

өркүндөтүүсүнүн 

үстүндө иш алып 

баруу.  

 

 

 

 

 

Насаатчы менен 

шакиртинин 

ортосундагы            

байланышты күчөтүү. 

 

 

Сабактын 

эффективдүүлүгүн 

арттыруу максатында 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдин 

кесипке болгон 

кызыкчылыгын 

арттыруу үчүн ар 

түрдүү  

сабактардын 

марафондорун  

уюштуруу. 

 

 

 

 

 



Ар бир бирикме жылдык иш пландары менен иш алып барышты. 

Усулдук   бирикмелердин мугалимдери жыл бою коюлган  график 

менен усулдук темалары  боюнча  доклад,тренингтерди  бирикме  

ичинде өткөрүштү.     Гимназиянын негизги приоритети бул  

окуучуларга  сапаттуу билим берүү болгондуктан , быйылкы окуу 

жылында  мугалимдердин сабакты аралыктан окутуу  онлайн  жана 

оффлайн түрүндө сапаттуу өтүүсүнүн үстүндө иш жүргүзүлдү. Бул 

жоопкерчиликти мугалимдерден  талап кылынды . Ошондуктан ар бир 

мугалим жаңылануу менен  иштешти . Бардык мугалимдер 

копьютердик- маалымат технологиясын толугу менен өздөштүрүшүп , 

ар түрдүү программаларды колдонушуп сабак өтүштү  Усулдук 

бирикмелерде  окуучулардын билим сапатын жана мугалимдин сабак 

берүүсүнүн сапатын жогорулатуусунун үстүңдө  ар бир мугалим жаңы  

инновациялык технологияларды  үйрөнүп  сабак өтүшүүдө. Усулдук 

бирикмедеги мугалимдердин  интерактивдүү ыкмаларды жана 

инновациялык технологияларды колдонуп сабакты өтүшкөндөрү 

боюнча такталып папка  топтоо улантылды.  Ар бир предметтик 

мугалим календардык – тематикалык план боюнча  сабактын 

структурасы менен теманын мазмунуна карата  интернет 

булактарынан жана башка булактардан материалдарды топтоо менен  

слайд –презентация  түзүшүп ,  электрондук түрүндө мектептин  

банкында ресурс борборунда топтолуп сакталууда .Ошону  менен  

бирге бирикмелерде насаатчылык иштер  пландаштырылып  жаш 

мугалимдер менен системалуу иштер жүргүзүлдү. Быйылкы окуу 

жылынын  талабы боюнча ар бир бирикмедеги мугалим окуучулар 

менен  изилдөө долбоорун алып чыгышты . Мектеп ичинде ар бир 

бирикмедеги мугалимдер график боюнча окуучулары менен изилдөө 

иштерин алып чыгышты. Актуалдуу темадагы жакшы деңгээлде 

иштелген  изилдөө иштери шаардык кароо-сынакка жиберилип  

үзгүлтүксүз иш алып 

баруусу.  

 

 

Жаш адистердин 

мектеп ичиндеги жана 

шаардык семинар-

тренингдерге 

активдүү катышуусу. 

 Иш үстүндөгү 

кыйынчылык 

кырдаалдарды чече 

билүү. 

 

Ишке 

жоопкерчиликтүү 

жана так мамиле 

жасоо. 

Көрсөтмө куралдарды 

сабакта көбүрөөк 

колдонуусу. 

 

Жаңы инновациялык 

технологияларды 

сабактарында 

пайдалануусу. 

 

“Жаш мугалимдин  

депозити” 

программасына жаш 

адистерге сунуштоо. 

 

 

 

 

Телевидение 

аркылуу өтүлүп 

жаткан Билим 

берүү 

тармагындагы 

телекөрсөтүүлөр 

гө мугалимдерди 

тартуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



байгелүү орундарга ээ болушту. 

         Белгиленген мөөнөт боюнча бирикмелердин декадалары график 

боюнча  онлайн жана оффлайн  түрүндө өткөрүлдү. Бул декадаларды 

өткөрүүдөгү өзгөчөлүк ар бир мугалим өз алдынча предмет боюнча 

интелектуалдык оюндар , конкурстарды   жана класстан тышкаркы 

иштерди, көргөзмөлөрдү уюштурушту.   

        Предметтик декаданы өзгөчө жогорку деңгээлд  так илимдер, 

гуманитардык, немец тили  бирикмелери өткөрүштү.  Кытай тили ,  

немец тили  бирикмелери декаданын ачылышында ошол элдин 

маданияты , үрп –адаттары менен тааныштырышты. Алсак , онлайн 

түрүндө  «Кытай жаңы жылын тосуу “ деген темада кытайдан келген 

волонтерлор менен чогуу өткөрүлдү. Ал эми « Рождество »  майрамын 

Германиядан келген волонтерлордун катышуусу менен өтүлдү. ZfA                

( Zentralstelle fuer das Auslandschulwesen) Борбордук Азия боюнча 

немец тилин окутуу мекемесинин координатору   Ребекка Вагнер айым 

катышып онлайн түрүндө өткөрүлдү . 
     Англис тили , дене тарбия жана эстетика, табигый илимдер , 

орус тили жана адабияты , башталгыч класстар 

бирикмелеринин декадалары дагы абдан жакшы деңгээлде 

өткөрүштү.  Немец тили , англис тили , кытай тили ,орус тили 

бирикмелери ошол элдин  маданиятын, искусстводогу ордун , 

каада- салттын ар тараптуу чагылдырууга аракет жасашты 

жана башталгыч класстан баштап жогорку класска чейинки 

окуучулар камтылды.   Дене тарбия жана эстетика  бирикмеси 

декаданын алкагында класстар арасында  спорттук 

мелдештерди уюштурушту. Ар бир бирикменин жана анын 

мүчөсүнүн ишмердүүлүгү жаңы идеяларды, жанданууларды, 

толуктоолорду, чыгармачылык изденүүлөрүн көрсөтүүгө  

жетишишти.  Ар бир мугалим  класстан тышкары  иш-

чараларды  чыгармачылык менен көрсөтө алышты. 

         Декадада мугалимдер өздөрүнүн чеберчилигин, 

чыгармачылыгын, ишке болгон жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алды. 

Предметтик декада ар бир усулдук бирикме предметтик 

Ар түрдүү формадагы 

сабактарды өткөрүү. 

 

Ар бир усулдук 

бирикменин  иш 

кагаздарынын өз 

убагында бүтүшү. 

 

 

 

Тандем сабактардын 

көбүрөөк өтүлүшү. 

Бинардык сабактарды 

өтүүсүнө 

мугалимдерди   

тартуу. 

 

 

 Мугалимдердин 

жоопкерчилигин 

жогорулатуусу. 

 

 

Иш-чара өткөн 

мугалимдерди 

колдоо жана 

көмөк көрсөтүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



декаданы мазмуну  маанилүү иш-чара менен жыйынтыкташты. 

Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жана 

кесипттик чеберчилигин жогорулатуу багытындагы усулдук  

иштерди жүргүзүүдө, быйылкы окуу жылында  педагогикалык 

жамааттагы ар бир мугалим жыл бою экиден   ачык сабак 

өтүштү. Окуучулардын предметтерди өздөштүрүүсүндө  жана  

сабакты өтүүдө,  теманы жеткирүүдөгү  мугалимдин 

чыгармачылыктарын көрсөтүү негизги максаттарынын бири  

болду. 

   Онлайн жана оффлайн учурунда дидактикалык материалдарды 

сабактарда пайдалануу менен, техникалык каражаттарды өзү 

пайдаланып  өздөштүрүүсү менен сабактарды көрсөтмөлүү  кылып , 

интерактивтүү ыкмаларды  колдонуп ,слайд- презентация   көрсөтүү 

менен өтүштү. Реалдуу режимде окуп жаткан класстарда  көпчүлүк 

мугалимдер интерактивтүү доскаларды колдунуп, жеке эле мугалим 

колдонбостон окуучуларды да колдонуп , интернет менен 

байланышуу менен  сабактарды  кызыктуу  өтүштү.Т.Сатылганов 

атындагы  №69 окуу- тарбия комплекс –гимназиясынын ар бир 

мугалими учурдун  талабына  ылайык инновациялык 

технологияларды колдонуу аркылуу сабак өтүүнүн үстүндө иштөө  

менен жогорку деңгээлдеги  сабактарды көрсөтүштү.  Ошондой эле 

сабактын мазмунуна жараша  слайд –презентацияларды  түзүп ,  жаңы 

программаларды колдонуу  менен сабактарды өтүштү.   Мектептин  

талабын улантуу менен  ар бир бирикмедеги мугалим окуучуларды 

олимпиадага , изилдөө иштерине, окуучулардын билимин , билим  

билгичтигин  аныктоочу        ар кандай конкурстарга даярдашты. Ар 

бир бирикменин мугалиминин  ишмердүүлүгүндө жаңы идеяларды, 

жанданууларды, толуктоолорду, чыгармачылык изденүүлөрүн 

көрсөтүүгө  жетишишти .  

 

 

Мугалимдердин сабак 

даярдоосундагы  

изденүүчүлүктү талап 

кылуу. 

 

 

Башка  билим берүү 

мекемелери  менен 

байланышты жана 

кызматташтыкты  

күчөтүү. 

 

 

 

Гимназиядагы 

мугалимдердин иш 

тажрыйбаларын 

жайылтуу. 

“ Устат” 

чыгармачылык 

тобунун  дайыма иш 

Мугалимдердин 

семинардын 

темасына ылайык  

ачык сабактарга 

даярдануусуна 

усулдук жардам 

көрсөтүү .      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     “Устат” чыгармачыл  тобу жыл бою иш алып барды. 

“Устат” тобунун жетекчиси  Айдаралиева К. С. жана  “Жаш адистер 

“тобу жетекчиси  Токтогонова Э.Т. менен бирдикте  жаш адистерге 

жардам катары : 

1. “ Класстык журналдарды  толтуруу эрежелери ”; 

2. “Заманбап сабак даярдоодогу кыйынчылыктар”; 

3. “Баалоо жана баалоонун критерийлери”; 

4. “ Окутуунун уюштуруу формаларын оптималдуу тандап алуу”; 

5. “Сабактын типтери жана формалары”; 

6. “ Баланын китеп окуусун кантип  уюштуруу керек.”; 

7.“ Заманбап маалымат технологиялары сабактын эффективдүүлүгүн 

жана окутуунун мотивациясын жогорулатуучу каражат катарында “; 

8. “Сабактын планынын структурасы”  - аттуу 

семинарларды     жана башка   жаш адистер үчүн семинарларды 

уюштурушту; 

Ар бир жаш мугалимге  насаатчы мугалимдер бекитилди.  Жаш 

мугалимдер устаттары менен бирдикте тыгыз  иш алып барышты.   

Насаатчылар жаш менен биргеликте  жүргүзүлдү. 

Комплекс –гимназияда быйылкы 2020- 2021 –окуу жылы 

райондук бир семинар өтүлдү. 

  Аталышы : ”Туруктуу мектептерди глобалдык издөө” 

планы боюнча 

семинар өткөрүүсү.  

 

Ар бир предметтик 

мугалим иш-чарага 

катышуусу. 

 

Мугалимдерди ачык 

сабактарды  өтүүсүн 

күчөтүү. 

 

Мугалимдин кесиптик 

чеберчилигин  

жогорулатуу 

 

Сабактарды 

даярдоодогу  

кыйынчылыктарынын 

чечилиши. 

 

Мугалимдердин  иш –

чараларга  активтүү 

 

 

 

 

 

 

Жаңы 

инновациялык 

технологиялар 

боюнча 

семинарларды 

уюштуруу. 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалим өз 

билимин 

жогорулатууда  



долбоорунун алкагында  ишмердүүлүктү жайылтуу”-  аттуу 

семинар  1- Май районунун мектеп  директорлору   үчүн болду. 

Семинардын  ачылышында. Модератор: С.Т.Атаева  Т.Сатылганов 

атындагы №69 окуу-тарбия комплекс- гимназиясынын директору 

болду.                     

     Семинарга 1- Май районунун мектеп  директорлору  катышты. 

Семинардын жүрүшүндө “Жоопкерчиликтүү керектөө жана өндүрүш , 

“Туруктуу мектептерди глобалдык издөө “-  деген темада “ 

Туруктуу мектептерди глобалдык издөө “ демилгесинин улуттук 

координатору Дуйшенова Жылдыз Кадыркуловна  доклад окуду.  

“ Жоопкерчиликтүү керектөө кыргыз элинин традицияларында” –  

аттуу темада Джунушалиева Калиман Кеңешбековна ,  И.Арабаев 

атындагы КМУнин алдындагы  Квалификацияны жогорулатуу жана 

кадрларды кайра даярдоо институту , п.и.к., доцент , билим берүү 

боюнча эксперт  презентация жасады. 

      Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-тарбия комплекс- 

гимназиясынын  “ Туруктуу мектептерди глобалдык издөө “ 

демилгесинин алкагындагы  ишмердүүлүгү  жөнүндө   директор  

Атаева Сайрагүл Токтосуновна  КР  эмгек сиңирген мугалими  айтып 

берди .   

Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-тарбия комплекс- гимназиясынын “ 

Туруктуу мектептерди глобалдык издөө “ демилгесинин алкагындагы  

ишмердүүлүктүн жыйынтыгы эксурсия аркылуу көргөзүлдү. 

Окуучулардын кол өнөрчүлүктөрү , мугалимдердин   усулдук 

иштелмелери боюнча көргөзмө уюштурулду.  Ачык асман алдындагы 

классында немец тили сабагы  “ Жаратылыш “ деген темада   9-Г 

класска  немец тили  мугалими Абдыкеримова Самара  

Абдыкеримовна сабак өттү. Андан кийин  “ Келечек “ аллеясы ,  “Ак 

кайың “ бакчасы менен таанышуу болду. Семинардын жыйынтыгында 

мектеп директорлору  ыраазычылык билдирип  , мектеп 

жетекчилигине ,педагогикалык жамаатка ийгиликтерди каалашты. 

катышуусу. 

 

Мугалимдердин жаңы 

интерактивтүү 

ыкмаларды колдонуп 

сабак өтүшү. 

“ Устат” 

чыгармачылык 

тобунун  дайыма иш 

планы боюнча 

семинар өткөрүүсү.  

 

Жаш мугалимдердин  

семинарларга 

үзгүлтүксүз 

катышуусу 

 

Насаатчы 

мугалимдердин ишин 

күчөтүү . 

Насаатчы 

мугалимдердин жаш 

мугалимдер менен 

тыгыз иш алып 

убакытты туура 

пайдалануу менен 

канааттандырар-

лык деңгээлде 

билимин 

жогорулатууга 

болгон 

мүмкүнчүлүккө 

жетишүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Шаардык2020-2021- окуу жылында шаардык 5 семинар болду.  

Семинар онлайн түрүндө өттү. Семинар                                          

“ Математика сабагынан аралык окутууну уюштуруу үчүн 

ыңгайлуу платформаларды жана инструментерди 

колдонуу” - аттуу шаардык мектептердин  математика 

мугалимдери  үчүн болду.  

 Семинарда математика мугалими Осмонова Чынара  мастер класс 

көрсөттү. 

 Мастер класстын аталышы “Дистанттык билим берүү технологиясы – 

classroom платформасында иштөө “ 

 Семинар “ Биология, химия сабактарын  аралыктан  

окутуунун платформалары” - деген темада   шаардык 

мектептердин  химия , биология мугалимдери  үчүн өтүлдү. 

Семинар оффлайн түрүндө өттүлдү.  Шаардын мугалимдери 

кырдаалга байланыштуу аралыкты сактоо менен отурушуп 

сабактарга катышышты. “Химиялык реакция типтери " – аттуу 

темада 11“А класска  Zoom платформасын колдонуп  химия 

мугалими Айдаралиева К.С. ачык сабак  өттү. “ 

Жаныбарлардын эмбрионалдан  өрчүшү”- деген темада 9-А 

класска Meet  платформасы колдонуп  биология мугалими 

Токтомамбетова А.М. сабак өттү. Семинардын 

жыйынтыгында семинарга келген шаардын мугалимдери 

жылуу ой пикирлерин айтышып мектеп жетекчилигине жана 

сабак берген мугалимдерге ыраазылык билдиришти.  

                        

Семинар ”Туруктуу мектептерди глобалдык издөө “ долбоорунун 

алкагында  ишмердүүлүктү жайылтуу”-  аттуу семинар шаардагы 

торчо мектептердин мугалимдери   үчүн өттүлдү.      Семинардын 

ачылышында Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-тарбия комплекс- 

гимназиясынын   “ Туруктуу мектептерди глобалдык издөө “ 

баруусу . 

 

Ар бир усулдук 

бирикменин 

мугалимдеринин  

семинарды  өткөрүүдө 

активтүү катышуусу. 

 

“ Заманбап маалымат 

коммуникациялык 

технологияларды 

сабакта колдонуу 

менен сабак берүүнүн 

сапатын 

жогорулатуусу 

 

 

Мугалимдердин жаңы 

интерактивтүү 

ыкмаларды колдонуп 

сабак өтүшү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенттүү 

инсан  болуп 

калыптанышы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



демилгесинин алкагындагы  ишмердүүлүгү  жөнүндө директордун 

ИУИ боюнча орун басары  Г.Т. Борукчиева тааныштырды.   

Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-тарбия комплекс- гимназиясынын “ 

Туруктуу мектептерди глобалдык издөө “ демилгесинин алкагындагы  

ишмердүүлүктүн жыйынтыгы эксурсия аркылуу көргөзүлдү. 

Окуучулардын кол өнөрчүлүктөрү , мугалимдердин   усулдук 

иштелмелери боюнча көргөзмө уюштурулду.  Ачык асман алдындагы 

классында немец тили сабагы  “ Жаратылыш “ деген темада   9-Г 

класска  немец тили  мугалими Абдыкеримова Самара  

Абдыкеримовна сабак өттү. Андан кийин  “ Келечек “ аллеясы ,  “Ак 

кайың “ бакчасы менен таанышуу болду. “ Туруктуу мектептерди 

глобалдык издөө “  демилгесинин алкагында  “ Ток-шоу “ түз эфирде 

тартылып “ Туруктуу климат –ишенимдүү келечекке өбөлгө – 

мектептин экологиялык тобу , демилгенин  менен талкуу болду.  

Ушул ток-шоуга  семинардын катышуучулары  катышышты. 

Семинардын жыйынтыгында мектеп директорлору  ыраазычылык 

билдирип  , мектеп жетекчилигине ,педагогикалык жамаатка 

ийгиликтерди каалашты. 

Аталышы : “ Окуучулардын окуу көндүмдөрүн өнүктүрүү” – деген 

темада башталгыч класстардын мугалимдери үчүн. 

 2020/2021-окуу жылында   5 семинар өтүлдү. 

Республикалык 2020/2021-окуу жылында   2 семинар өтүлдү. 

 

“Аталышы : Тил дипломуна даярдык көрүү “ – аттуу темада 

Республиканын немец тили мугалимдери үчүн 

Аталышы : “ Мектептин “ Туруктуу мектептерди глобалдык издөө 

жана башка долбоорлордун ишмердүүлүгү”- аттуу темада   

республикадагы пилоттук мектептер үчүн семинар өтүлдү. 

    

 Аралык окутууда 

мугалимдердин   

жаңы 

платформаларды 

колдонуп 

жоопкерчилик менен 

сабак өтүүсү. 

 

 

 

 

Мугалимдердин жаңы 

интерактивтүү 

ыкмаларды колдонуп 

сабак өтүшү. 

 

 

 

 

 

 

Ар бир усулдук 

бирикменин 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуалдык 

жактан жогору , 

заманга шайкеш 

келген  педагог   

болушуна түрткү 

берүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Мугалимдердин  квалификациясын жогорулатууда 2021-2022 –окуу 

жылында  курстардын аталышы жана мугалимдердин саны.   

     Жыл ичинде  10 мугалим  “ Предмет боюнча окутуунун теориясы 

жана методикасы”, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана 

илим министрлигинин  алдындагы Республикалык 

педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу 

институтунан  билимин жогорулатуу курстарын өтүп,  сертификат  

алышты. 

     Быйылкы 2021 -2022- окуу жылында Т.Сатылганов атындагы 

№69 окуу –тарбия комплекс  - гимназиясы  менен ” Ала –Тоо “ Эл 

аралык Университетти менен мугалимдердин квалификациясын 

жогорулатуу боюнча  мемарандум түзүлгөн.  

     Мына ушул мемарандумдун негизинде  Кыргыз Республикасынын 

Билим берүү жана илим министрлиги “ Ала-Тоо”  Эл аралык 

Университетинен 32 мугалими “ Педагогика” боюнча 

квалификацияны жогорулатуу курсунан өтүп келишти. “ Ала-Тоо” 

Эл аралык Университетинен    “ Англис тили предметин 

окутуунун теориясы жана методикасы”  курсунун сертификатын 11 

мугулим  алышты. Германиядагы Борбордук Азия боюнча немец 

тилин окутуу мекемеси ZfA  ( Zentralstelle fuer das 

Auslandschulwesen) тарабынан уюштурулган on –line аркылуу “ 

Методика преподавания немецкого языка через on-line “ 

С.Абдыкеримова , У.Заидова,    C. Ибираева , Г.Чымылдакова  немец 

тили мугалимдери  сертификаттарга ээ болушту. ”Биринчи 

баскычтагы тил дипломуна мугалимдерди  даярдоо” оn –line 

аркылуу окушуп, немец тили мугалимдери  Н.Кененбаева , З. 

Айтымбетова, Р. Акынбекова  сертификатарга ээ болушту. 

Мугалимдер заманбап технологияларды колдонуу жана сапаттуу 

сабак берүүдө  жаңы программаларды  ( приложенияларды) колдонуу 

үчүн  өз билимдерин жогорулатууда ар кандай курстарда окутушту. 

Мектеп ичинде мугалимдер үчүн  семинар – тренингтер да өтүлдү.                                                                                         

Мугалимдердин чыгармачылык  деңгээлин жогорулатуу. 

мугалимдеринин  

семинарды  өткөрүүдө 

активтүү катышуусу. 

 

 

 

 

Гимназиядагы 

мугалимдердин иш 

тажрыйбаларын 

жайылтууну күчөтүү. 

 

Мугалимдин 

тренерлик жөндөмүн  

жогорулатууга шарт 

түзүп берүү. 

Мугалимдердин өз 

учурунда өз билимин 

жогорулатып туруу. 

 

 

Мектептен сырткары  

семинар-тренингдерге 

мугалимдердин 

катышуусу. 

 

Өз билимин 

жогорулатуунун 

негизинде 

мугалимдердин 

тренерлик укукка 

ээ болушу. 

 

 

 

 

 

Панорамалык 

сабактарды 

күчөтүү  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрсөтмө 

куралдарынын 

санын жана 

сапаттуулугуна 

көзөмөл салуу . 

 

 

 

 

 



         PISA эл аралык аралык изилдөөсүнө даярданууга  кыргыз тили 

жана адабиятты предметинин 6 мугалим  окуп келишти.  

     Алар төмөндөгү мугалимдер  : Жусупова Г.А., Усупбай у. 

Кенжегул, Абдрахманова С.Д. , Баяманова Ч.О. , Аттокурова К.А., 

Нарынбаева М.А.  

Быйылкы окуу жылында  PISA эл аралык изилдөөсүнө даярдануу 

боюнча иштер жүргүзүлдү.  Математика , кыргыз тили, табият таануу  

предметтеринин мугалимдери  тест түзүштү. Тесттердин мазмунунда 

окуучулардын  логикалык ой жүгүртүүсүнө көңүл бурулду.  

        Материалдарды текшерүү үчүн эксперттик комиссия  иш 

жүргүзүп ,тесттик материалдарды  тандап алышты.  Тесттик иш  5- 

класстардан  алынды. Жыйынтыгында анализ берилип  математика 

предметти боюнча түзгөн  Г.А.Жусупованын тестти жакшы деп 

бааланды.    Башка предметтен түзүлгөн материалдарды үстүнөн кайра 

иштеп чыгуу  сунушталды .  

       Жаш мугалимдер менен иш алып баруу 

 Жыл бою жаш адистер менен бирдикте “Жаш адис” тобунун 

жетекчиси  Э.Т. Токтогонова   иш алып барды. Ошону менен бирге 

“Устат” чыгармачылык тобунун жетекчиси  К.С. Айдаралиева  иш 

жүргүздү. 

Ар бир жаш мугалимге  насаатчы мугалимдер бекитилди.  Жаш 

мугалимдер устаттары менен  

бирдикте тыгыз  иш алып барышты. Насаатчылар жылдык  иш планы 

менен иш алып барышты. 

 Жаш адистердин сабактарына катышышты.  Сабактарга анализ берип 

усулдук жардам көрсөтүштү. 

    Жаш адистерге сентябрь  айында  “Насаатчылык деген эмне ?”- 

деген темада  тегерек стол  өткөрүлдү . 

       

        Жыл ичинде жаш мугалимдерге усулдук жардам катары  “Устат ” 

чыгармачыл тобунун   мугалимдери  семинарларды   өткөрүп 

турушту.  

  Алсак : “ Класстык журналдарды толтуруу эрежелери, электрондук 

 

Шаардык  предметтик 

семинарларга 

үзгүлтүксүз катышуу. 

Жаштарды көбүрөөк 

семинарларга тартуу. 

 

 

 

 

Мугалим өзүн-өзү 

өнүктүрүүсү боюнча 

кошумча булактар 

менен байытып 

туруусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабактын 

сапаттуулугун 

жогорулатуу. 

 

 

 

 

Электрондук 

түрдөгү көргөзмө 

куралдардын 

санын көбөйтүү. 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдердин 

чыгармачылык 

отчет өткөрүүсүн 

уюштуруу жана 

мугалимдердин 

ишине колдоо 

көрсөтүү. 

 

 

 

 

 

 

 

Жаш 

мугалимдердин 

чыгармачылык 

потенциалын 



күндөлүк менен иштөө , окуучулардын дептерлерине карата 

талаптар”, “Өздүк билимди көтөрүү боюнча усулдук теманы тандоого 

жардам”, “Окуучулардын билимин баалоого жана текшерүүгө карата 

психологиялык –педагогикалык талаптар”,                        “ 

Окуучулардын билимин бааалоо жана нормалары”,   “ Сабакка 

даярдануунун этаптары”, Сабактын типтери жана формалары окутуу” 

, “ Окутуунун сапатына таасир эткен факторлор”, ”Окуучулардын 

окуу ишмердүүлүктөрүн мотивдештирүү “ ,                             

“Заманбап маалымат технологиялары сабактын эффективдүүлүгүн 

жана окутуунун мотивациясын жогорулатуучу каражат катарында” 

ж.б. темадагы семинарлар өтүлүдү. 

 

        Семинарлардын жыйынтыгында жаш  мугалимдер сабак өтүүдөгү 

кездешкен кыйынчылыктар, журналдар менен иштөөдөгү 

проблемаларды,сабактын планын жазуудагы  кездешкен 

кыйынчылыктар, сабактын типтери жана формалары  жөнүндө 

устаттар менен бирге талкуулашты.   

 

  Жаш адистердин сабактарына  дайыма катышып, усулдук жардам 

көрсөтүп турушту. Жаш адистердин декадасы өтүлүп мугалимдер 

ачык сабактарды өтүштү. 

 

         “Жаш мугалимдин  депозити”  программасына 2021-2022- окуу 

катыша турган жаш  мугалимдер болгон жок . Себеби , жаңы келген 

жаш адистердин   “Жаш мугалимдин  депозити” программасынын 

критерийлеринин бири  каттоосу шаарда болбогондугуна 

байланыштуу катыша алышкан жок. 

       Быйылкы 2021-2022- окуу жылында жалпы 173 педагогикалык 

кызматкерлер эмгектеништи. Анын ичинен   жогорку билимдүү  -137, 

бакалавр степенинде-16 , магистр  степеининде -7,                                  

атайын орто – 13.  Жаш адистер жалпы- 13 , быйылкы окуу жылында 3 

жаш мугалим эмгек жолун биздин мектепте башташты.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалим өзүнүн  

билимин жана 

чеберчилигин  

өнүктүрүүдө  

изилдөөсү жана  

изденүүсү. 

 

 

Мугалимдердин 

окуучулар менен 

тыгыз иштөөнүсүн 

күчөтүү күчөтүү. 

 

 

 

 

 

 

 

Технологияларды 

колдонууну 

өздөштүрүү. 

көтөрүү. 

 

 

Жаш адистердин 

сабактарына 

дайыма катышып, 

усулдук 

жардамдарды 

көрсөтүү. 

 

 

 

 

Мектеп жана 

шаардык 

деңгээлдеги  

семинар-

тренингдерге 

активдүү 

катышуусун 

көзөмөлдөө . 

 

 

 

Мектеп ичинде 

жаш адистерге 

семинар, тегерек 

столдорду 

уюштуруу жана 

өткөрүү. 

 

 

 



Педагогикалык кызматкерлер менен  иштөөдө көп иштер алып 

барылды. 

      2021-2022- окуу жылында  комплекс –гимназияда  9 усулдук 

бирикме иш алып  барышты . Алар:  гуманитардык  илимдер, так 

илимдер,табигый илимдер орус тили жана адабияты , англис тили , 

немец тили, кытай  тили, башталгыч класстар , эстетика жана дене 

тарбия бирикмелери.Усулдук бирикмелердин  иш кагаздары  Бишкек 

шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан берилген усулддук 

бирикмелердин жобосунун негизинде  жүргүзүлдү.Ар бир бирикме 

жылдык иш пландары менен иш алып барышты. Усулдук   

бирикмелердин мугалимдери жыл бою коюлган  график менен 

усулдук темалары  боюнча  доклад,тренингтерди  бирикме  ичинде 

өткөрүштү.Гимназиянын негизги приоритети бул  окуучуларга  

сапаттуу билим берүү болгондуктан , быйылкы окуу жылында  

мугалимдер сабактарды чыгармачылык менен ар бир  сабакка слайд 

жана башка  каражаттарды колдонуу аркылуу сапаттуу өтүүсүнүн 

үстүндө иш жүргүзүлдү. Бул жоопкерчиликти мугалимдерден  талап 

кылынды . Ошондуктан ар бир мугалим жаңылануу менен  иштешти.   

Көпчүлүк мугалимдердин компьютердик- маалымат технологиясын 

толугу менен өздөштүрүшүп ,  ал эми айрым мугалимдер 

компьютердик- маалымат технологиясын өздөштүрүнүн  үстүндө 

иштешти жана ар түрдүү программаларды колдонушуп сабак өтүштү . 

Усулдук бирикмелерде  окуучулардын билим сапатын жана 

мугалимдин сабак берүүсүнүн сапатын жогорулатуусунун үстүңдө  ар 

бир мугалим өз билимдерин өркүндөтүп курс окуп келишип , жаңы  

инновациялык технологияларды  үйрөнүп  сабак өтүшүүдө. Усулдук 

бирикмедеги мугалимдердин  интерактивдүү ыкмаларды жана 

инновациялык технологияларды колдонуп сабакты өтүшкөндөрү 

 

 

 

Өз демилгеси менен 

мугалимдерди 

конкурска тартуу. 

 

Жаш мугалимдерге 

усулдук жардамды 

күчөтүү. 

 

Жаш мугалимдерди  

өз билимин 

өркүндөтүүсүнүн 

үстүндө иш алып 

баруу.  

 

Насаатчы менен 

шакиртинин 

ортосундагы            

байланышты күчөтүү. 

 

 

 

Жаш адистердин 

мектеп ичиндеги жана 

шаардык семинар-

тренингдерге 

активдүү катышуусу. 

  

 

 

“Жаш мугалимдин  

 

 

“Жүрөгүм менин 

балдарда” кароо-

сынагындагы   

“Мыкты жаш 

адис»” 

номинациясы 

боюнча 

катыштыруу жана 

катышкан 

мугалимдерге   

усулдук жактан 

жардам көрсөтүү. 

 

 

Жаш адистердин 

жаңы 

инновациялык 

технологияларды 

колдонуп 

сабактарды 

өтүшүнө жардам 

көрсөтүү.   

 

 

 

“Жаш  

мугалимдин 

депозити” 

программасына  

катышшуусуна  

жаш адистерге 



боюнча такталып папка  топтоо улантылды.  Ар бир предметтик 

мугалим календардык – тематикалык план боюнча  сабактын 

структурасы менен теманын мазмунуна карата  интернет 

булактарынан жана башка булактардан материалдарды топтоо менен  

слайд –презентация  түзүшүп ,  электрондук түрүндө   “Күндөлүк” 

электрондук системасына мугалимдер киргизишти . Ошону  менен  

бирге бирикмелерде насаатчылык иштер  пландаштырылып  жаш 

мугалимдер менен системалуу иштер жүргүзүлдү.              

        Быйылкы окуу жылынын  талабы боюнча ар бир бирикмедеги 

мугалим окуучулар менен  изилдөө долбоорун алып чыгышты . 

Мектеп ичинде ар бир бирикмедеги мугалимдер график боюнча 

окуучулары менен изилдөө иштерин алып чыгышты. Актуалдуу 

темадагы жакшы деңгээлде иштелген  изилдөө иштери шаардык 

кароо-сынакка жиберилип  байгелүү орундарга ээ болушту. 

         2021-2022- окуу жылында Билим берүү башкармалыгы 

тарабынан берилген  белгиленген мөөнөт боюнча бирикмелердин 

декадалары предметтер боюнча  график менен   өткөрүлдү. Бул 

декадаларды өткөрүүдөгү өзгөчөлүк ар бир мугалим өз алдынча 

предмет боюнча интелектуалдык оюндар ,  конкурстарды   жана 

класстан тышкаркы иштерди, көргөзмөлөрдү уюштурушту. 

Окуучуларды предметтик мугалимдер  музей , театр , галереяларга 

экскурцияга барышты. Атактуу окумуштуулар , жазуучулар , 

заманбап инсандар менен жолугушуулар өткөрүлдү.   

        Предметтик декаданы өзгөчө жогорку деңгээлд  так илимдер, 

кытай тили, немец тили  бирикмелери өткөрүштү.  Кытай тили ,  

немец тили  бирикмелери декаданын ачылышында ошол элдин 

маданияты , үрп –адаттары менен тааныштырышты. Алсак, «Кытай 

жаңы жылын тосуу “ деген темада кытайдан келген волонтерлор 

менен чогуу өткөрүлдү. Ал эми« Рождество »  майрамын Германиядан 

келген волонтердун катышуусу менен өтүлдү.  Англис тили , дене 

депозити” 

программасына жаш 

адистерге сунуштоо 

 

Педагогикалык 

кадрлардын толук 

камсыз болушу 

 

 

 

Иш үстүндөгү 

кыйынчылык 

кырдаалдарды чече 

билүү. 

 

 

 

 

Ишке 

жоопкерчиликтүү 

жана так мамиле 

жасоо. 

Көрсөтмө куралдарды 

сабакта көбүрөөк 

колдонуусу. 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңы инновациялык 

кеңеш берүү жана 

катышкан 

мугалимдерге 

колдоо көрсөтүү. 

 

 

 

Бирикменин 

мүчөлөрүнүн өз 

ара жардам 

берүүсүн 

активдештирүүнү 

көзөмөлдөө. 

 

 

 

Семинарларда 

мугалимдерди 

көбүрөөк ачык 

сабак өтүүгө 

тартуу жана 

жардам көрсөтүү 

 

Бирикменин 

мүчөлөрүнүн өз 

ара жардам 

берүүсүн 

активдештирүүнү 



тарбия жана эстетика, табигый илимдер , орус тили жана адабияты ,  

башталгыч класстар бирикмелеринин декадалары дагы абдан жакшы 

деңгээлде өткөрүштү.  Немец тили , англис тили , кытай тили ,орус 

тили бирикмелери ошол элдин  маданиятын, искусстводогу ордун , 

каада- салттын ар тараптуу чагылдырууга аракет жасашты жана 

башталгыч класстан баштап жогорку класска чейинки окуучулар 

камтылды. Дене тарбия жана эстетика  бирикмеси декадасынын  

алкагында предметтер Аскерге чейин даярдоо жана дене тарбия 

мугалимдери  класстар арасында   “ Эр жигит “ конкурсун , спорттук 

мелдештерди уюштурушту. Ал эми көркөм өнөр, чийүү ,технология 

мугалимдери окуучулардын чыгармачыл иштеринен көргөзмө 

уюштурушту.                           

        Ар бир бирикменин жана анын мүчөсүнүн ишмердүүлүгү жаңы 

идеяларды, жанданууларды, толуктоолорду, чыгармачылык 

изденүүлөрүн көрсөтүүгө  жетишишти. Азыркы жаңы инновациялык 

жана глобализация учурундагы талаптарга ылайык  ачык сабактарды 

өтүштү.  Ар бир мугалим  класстан тышкары  иш-чараларды  

чыгармачылык менен көрсөтө алышты . Декадада мугалимдер 

өздөрүнүн чеберчилигин, чыгармачылыгын, ишке болгон 

жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алды. Предметтик декада ар бир усулдук 

бирикме предметтик декаданы мазмуну  маанилүү иш-чара менен 

жыйынтыкташты. Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын 

жана кесипттик чеберчилигин жогорулатуу багытындагы усулдук  

иштерди жүргүзүүдө, быйылкы окуу жылында  педагогикалык 

жамааттагы ар бир мугалим жыл бою экиден  ачык сабак өтүштү. 

Окуучулардын предметтерди өздөштүрүүсүндө  жана  сабакты өтүүдө,  

теманы жеткирүүдөгү  мугалимдин чыгармачылыктарын көрсөтүү 

негизги максаттарынын бири  болду. 

     Дидактикалык материалдарды сабактарда пайдалануу менен, 

техникалык каражаттарды өзү пайдаланып  өздөштүрүүсү менен 

сабактарды көрсөтмөлүү  кылып , интерактивтүү ыкмаларды  

колдонуп ,слайд- презентация   көрсөтүү менен өтүштү. Класстарда  

көпчүлүк мугалимдер интерактивтүү доскаларды колдунуп, жеке эле 

технологияларды 

сабактарында 

пайдалануусу. 

 

“Жаш мугалимдин  

депозити” 

программасына жаш 

адистерге сунуштоо 

    

 

 

Ар түрдүү формадагы 

сабактарды өткөрүү. 

 

Ар бир усулдук 

бирикменин  иш 

кагаздарынын өз 

убагында бүтүшү. 

 

 

Тандем сабактардын 

көбүрөөк өтүлүшү. 

 

Бинардык сабактарды 

көзөмөлдөө. 

 

 

 

 

 

 

Тажрыйбалуу 

мугалимдердин 

иш-

тажрыйбаларын 

жайылтууга 

көмөк көрсөтүү. 

 

 

 

 

 

 

Шаардык 

семинарларды  

өткөрүүнү 

уюштуруу. 



мугалим колдонбостон окуучуларды да колдонуп , интернет менен 

байланышуу менен  сабактарды  кызыктуу  өтүштү.Т.Сатылганов 

атындагы  №69 окуу- тарбия комплекс –гимназиясынын ар бир 

мугалими учурдун  талабына  ылайык инновациялык 

технологияларды колдонуу аркылуу сабак өтүүнүн үстүндө иштөө  

менен жогорку деңгээлдеги  сабактарды көрсөтүштү.  Ошондой эле 

сабактын мазмунуна жараша  слайд –презентацияларды  түзүп ,  жаңы 

программаларды колдонуу  менен сабактарды өтүштү.   Мектептин  

талабын улантуу менен  ар бир бирикмедеги мугалим окуучуларды 

олимпиадага , изилдөө иштерине, окуучулардын билимин , билим  

билгичтигин  аныктоочу    ар кандай конкурстарга даярдашты. Ар бир 

бирикмедеги предметтик мугалимдин  ишмердүүлүгүндө жаңы 

идеяларды, жанданууларды, толуктоолорду, чыгармачылык 

изденүүлөрүн көрсөтүүгө  жетишишти . Мектеп ичинде семинар –

тренингтер өткөрүлдү.     “Устат” чыгармачыл  тобу жыл бою иш алып 

барды. 

“Устат” тобунун жетекчиси  Айдаралиева К. С. жана  “Жаш адистер 

“тобу жетекчиси  Токтогонова Э.Т. менен бирдикте  жаш адистерге 

жардам катары : 

1. “ Класстык журналдарды  толтуруу эрежелери ”; 

2. “Заманбап сабак даярдоодогу кыйынчылыктар”; 

3. “Баалоо жана баалоонун критерийлери”; 

4. “ Окутуунун уюштуруу формаларын оптималдуу тандап алуу”; 

5. “Сабактын типтери жана формалары”; 

6.“ Заманбап маалымат технологиялары сабактын эффективдүүлүгүн 

өтүүсүнө 

мугалимдерди   

тартуу. 

 

 Мугалимдердин 

жоопкерчилигин 

жогорулатуусу. 

 

 

Мугалимдердин сабак 

даярдоосундагы  

изденүүчүлүктү талап 

кылуу 

 

 

. 

Сабактын 

эффективдүүлүгүн 

арттыруу максатында 

үзгүлтүксүз иш алып 

баруусу.  

 

Башка  билим берүү 

мекемелери  менен 

 

 

 

 

 

Семинардын 

темасына жараша 

сапаттуу 

сабактардын 

өтүлүшүн 

уюштуруу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



жана окутуунун мотивациясын жогорулатуучу каражат катарында “; 

7. “Сабактын планынын структурасы”  - аттуу семинарларды     жана 

башка   жаш адистер үчүн семинарларды уюштурушту; 

Ар бир жаш мугалимге  насаатчы мугалимдер бекитилди.  Жаш 

мугалимдер насаатчылар менен бирдикте тыгыз  иш алып барышты. 

Насаатчылар жаш  адистер  менен иштөөдө өзүлөрүнүн   жылдык иш 

планы менен иш жүргүзүштү. Насаатчылар жыл бою усулдук жардам 

көргөзүштү. 

Комплекс –гимназияда быйылкы  2021-2022- окуу жылында 

шаардык  3 семинар болду.  

 Семинар  12.11.21 – жылы Т.Сатылганов атындагы №69 окуу- 

тарбия комплекс- гимназиясыда Бишкек шаарындагы окутуу 

кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлгөн мектептердин  география 

мугалимдери үчүн  болуп өттү. 

     “Метапредметтик мамилени ишке ашыруу – география сабагында 

универсалдык окуу аракеттеринин  өнүгүү шарттары” –аттуу темада 

өткөрүлдү.  

Семинарды Бишкек шаардык Билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү 

адиси Э.Д. Сатышева ачып берди. 

        Т.Сатылганов атындагы № 69 окуу –тарбия комплекс –гимназиясынын 

директору С.Т.Атаева мектептин ишмердүүлүгү жөнүндө тааныштырды . 

Программа боюнча ачык сабактардын панорамасы :  

10-класс , № 2- Практикалык иш  

“Айлана -чөйрөнүн булганышын сактоо, ар бир инсандын келечеги 

үчүн милдет”-  Ырсалиева    Г.Ж. - № 69 ОТКГнын география мугалими  

шаардын география мугалимдерине семинар-тренинг өтүп  берди. Билим 

берүү башкармалыгы тарабынан  Бишкек  шаарынын  башка мектептеринен 

байланышты жана 

кызматташтыкты  

күчөтүү. 

 “ Устат” 

чыгармачылык 

тобунун  дайыма иш 

планы боюнча 

семинар өткөрүүсү.  

 

Ар бир предметтик 

мугалим иш-чарага 

катышуусу. 

Насаатчы 

мугалимдердин жаш 

мугалимдер менен 

тыгыз иш алып 

баруусу.  

 

Мугалимдерди ачык 

сабактарды  өтүүсүн 

күчөтүү. 

 

Мугалимдин кесиптик 

чеберчилигин  

 

Мектептеги  

семинарларга  

жаш 

мугалимдерге  

график боюнча өз 

убагында 

катышуусуна 

шарт түзүү. 

 

 

 

 

 

 

Семинардын              

иш -чараларына 

мугалимдерди  

активдүү 

катышуусуна 

көзөмөл . 

 

 

Насаатчысы 

менен жаш  

адистин 

ортосундагы  



келген мугалимдер да тренинг  өтүштү. 

        Семинарда ишин көрсөткөн мугалимге көп жакшы  каалоолор  

айтылып,  өтүлгөн тренингине  эң жакшы дегенбаа беришти. Семинардын 

катышууучулары  шаардын география мугалимдери   мектеп жетекчилигине 

жана педагогикалык жамаатына  ыраазычылык билдиришти. Семинардын 

жыйынтыгында Билим берүү башкармачылыгынын адиси Сатышева   

Элмира  Джумабековнанын тарабынан  мектеп жетекчилигине абдан чоң  

ыраазычылык билдирип  семинардын ишин жыйынтыктады. 

       21.12.21 – жылы Т.Сатылганов атындагы №69 окуу- тарбия 

комплекс- гимназиясында Бишкек шаарындагы окутуу  кыргыз 

тилинде жүргүзүлгөн мектептердин  математика ,физика, информатика  

мугалимдери үчүн семинар – тренинг  болуп өттү. 

     “Маалыматтык –коммуникациялык технологияларды колдонуп 

сабак өтүү боюнча усулдук жардам” –аттуу темада өткөрүлдү.  

Семинарды Бишкек шаардык Билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү 

адиси  У.Б. Тешебаева ачып берди. 

       Т.Сатылганов атындагы № 69 окуу –тарбия комплекс –гимназиясынын 

директору С.Т.Атаева мектептин ишмердүүлүгү жөнүндө тааныштырды .  

Семинардын жүрүшүндө  программа боюнча  докладдар окулду.                                                  

✓ “Математика сабагында маалыматтык –коммуникациялык 

технологияларды колдонуу”- Ч.Т.Осмонова  математика мугалими; 

✓ “Маалыматтык – коммуникациялык технологиялык каражаттарды 
колдонуу аркылуу окуучуларга билим берүү” – Г.Т. Керимкулова 

информатика мугалими; 

✓ Окутууда маалыматтык –коммуникациялык технологияларды 

колдонуу” –   Ж.М. Боромбаева физика мугалими . 

 

Семинардын катышуучулары үчүн тренингдер өткөрүлдү. 

✓ “ Интерактивдүү панель менен иштөө. Онлайн тесттер” -                                    

жогорулатуу 

 

 Сабактарды 

даярдоодогу  

кыйынчылыктарынын 

чечилиши. 

 

Мугалимдердин  иш –

чараларга  активтүү 

катышуусу. 

 

 

“ Заманбап маалымат 

коммуникациялык 

технологияларды 

сабакта колдонуу 

менен сабак берүүнүн 

сапатын 

жогорулатуусу 

 

 

Мугалимдердин жаңы 

интерактивтүү 

байланышты 

күчөтүүгө көмөк 

көрсөтүү. 

 

 

Семинардын           

иш -чараларына 

мугалимдердин 

чыгармачылык 

менен   

даярдануусун 

талап кылуу.    

           

 

 

 

        

Семинарга сабак 

бере турган жаш 

адиске сабактын 

планын иштеп 

чыгууда багыт 

берүү. 



Ж.М.Боромбаева , М.К.Бабаева физика мугалимдери 

✓ Математика сабагында онлайн тесттерди колдонуу “-  

Г.А.Жусупова , Т.Б.Мусаева, А.М.Сулейманова математика 

мугалимдери 

✓ Интерактивдүү окутуу каражаттары менен иштөө . 

Презентация түзүүчү платформалар: Prezi ,Canva жана онлайн 
тест”-  Р.К. Байшерива ,Т.К. Касканова, Н.Т.Жапарова 

информатика мугалимдери. 

   Семинарда ишин көрсөткөн мугалимдерге көп жакшы  каалоолор  

айтылып, трнингтердин   эң жакшы деген баа беришти. Семинардын 

катышууучулары шаардын  математика, физика , информатика  мугалимдери   

мектеп жетекчилигине жана педагогикалык жамаатына  ыраазычылык 

билдиришти. Семинардын жыйынтыгында Билим берүү 

башкармачылыгынын адиси Тешебаева Урумкан Болотбековна тарабынан  

мектеп жетекчилигине абдан чоң  ыраазычылык билдирип  семинардын 

ишин жыйынтыктады.  

  24.03.22 – жылы Т.Сатылганов атындагы №69 окуу- тарбия 

комплекс- гимназиясында Бишкек шаарындагы жаш информатика 

предметинин  мугалимдери үчүн семинар – тренинг  болуп өттү.  

Семинардын темасы : “Санарип билим берүү “. Семинарды Бишкек 

шаардык Билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси  У.Б. 

Тешебаева ачып берди.  

     Т.Сатылганов атындагы № 69 окуу –тарбия комплекс –

гимназиясынын директору С.Т.Атаева мектептин ишмердүүлүгү 

жөнүндө тааныштырды .  

“ Мамлекеттик стандарттын жана предметтик стандарттын талаптары 

, МКТ –компетенциялары” – КР Билим  берүү жана илим 

министринин орун басары Мамбетакунов Уланбек Эсенбекович  

доклад окуду. Практикалык  иштер уланды. Жаш адистер мектеп 

ыкмаларды колдонуп 

сабак өтүшү. 

 

“ Устат” 

чыгармачылык 

тобунун  дайыма иш 

планы боюнча 

семинар өткөрүүсү.  

 

Жаш мугалимдердин  

семинарларга 

үзгүлтүксүз 

катышуусу. 

 

“Устат” чыгармачыл  

тобу жана “ Жаш адис 

“ тобунун 

жетекчилеринин 

үзгүлтүксүз тыгыз 

байланышта  иш алып 

баруусун күчөтүү. 

 

Насаатчы 

мугалимдердин ишин 

 

 

 

 

 

Мугалимдердин 

семинардын 

темасына ылайык  

ачык сабактарга 

даярдануусуна 

усулдук жардам 

көрсөтүү .      

      

 

 

 

 

Педагогикалык 

жааматка ар 

түрдүү 

формадагы 

тренингдерди 



жетекчилигине ыраазычылык  билдиришти. 

 Республикалык  семинар-1 

        Т.Сатылганов атындагы № 69 окуу-тарбия комплекс-

гимназиясында 2021-2022 -окуу жылынын                      23- апрелинде 

“ Туруктуу мектептерди глобалдык издөө “  долбоорунун 

алкагында  пилоттук мектептер үчүн  республикалык  семинар болуп 

өттү. 

     Семинардын   программасынын негизинде иш- чаралар башталды. 

Семинарга  Кыргыз Республикасынын      Билим берүү жана 

илим министринин орун басары  Улан Эсенбекович  жана 

“Туруктуу мектептерди глобалдык издөө “ долбоорунун 

координаторлору  Жылдыз Кадыркуловна , Калиман 

Кеңешбековналар катышышты. Ошондой эле  республиканын “ 

Туруктуу мектептерди глобалдык издөө “  долбоорунун  пилоттук 

мектептеринен Нарын областындагы  Түгөлбай уулу Усупбай  

атындагы орто мектебинен ,Талас областынан  Жунусов Баратай 

атындагы орто мектебинен , Чүй областынан Буденовка орто 

мектебинен  келишти. Семинардын катышуучуларына “Салтанат 

шыңгырама”  күүсүн “Эргиме” фольклордук ансамбли жетекчиси  

Үсөнбек уулу Эдил жана Усупбай уулу Кенжегул кыргыз тили жана 

адабияты мугалиминин  окуучулары  жаратылыш,  мекен , кыргыз 

тили  жөнүндөгү   белгилүү акындардын ырларын  көрөм айтуусу 

менен   ачылды. Ачык асман алдындагы класста “Ультра фиолет 

нурларынан коргонуу” аттуу  сценканы кыргыз тили жана адабияты 

мугалиминин  Аттокурова  Канзада Апсатаровна жетекчилиги менен  

коюшту.   

        Семинар сабактардын панорамасы менен уланды.  “Химиялык 

теңдештик жана жылыштыруу шарттары”- аттуу темада 10- Г класска 

химия мугалими Айдаралиева  Калийпа Сабыровна ,  “Тамак-аш 

гигиенасы жана тамак сиңирүү системасынын ооруларынан алдын 

алуу.Тамак аш коопсуздугу “ – деген темада 8-Г класска  

Токтомамбетова  Аймира Моңолдоровна биология  мугалими , 

күчөтүү 

 

 

Мугалимдин кесиптик 

чеберчилигин  

жогорулатуусу. 

 

Ар бир усулдук 

бирикменин 

мугалимдеринин  

семинарды  өткөрүүдө 

активтүү катышуусу. 

 

“ Заманбап маалымат 

коммуникациялык 

технологияларды 

сабакта колдонуу 

менен сабак берүүнүн 

сапатын 

жогорулатуусу. 

 

Мугалимдердин жаңы 

интерактивтүү 

ыкмаларды колдонуп 

уюштуруу. 

Мугалимдин 

кесипке болгон 

кызыкчылыгын 

арттыруу үчүн ар 

түрдүү  

сабактардын 

марафондорун  

уюштуруу. 

 

Иш-чара өткөн 

мугалимдерди 

колдоо жана 

көмөк көрсөтүү. 

 

Жаңы 

инновациялык 

технологиялар 

боюнча 

семинарларды 

уюштуруу. 

 

Мугалимдердин 

семинардын 

темасына ылайык  

ачык сабактарга 



“Радиоактивдүү нурлар, жаратылышы”-  аттуу темада Боромбаева 

Жыпаргүл Мырзакановна физика мугалими,  “Кийиз дүйнө-көчмөн 

маданияты”  - аттуу темада  4-7- класстарга кол өнөрчүлүк ийриминин 

жетекчиси  Рысбаев Дөөлөт Шамшыбекович , “ Тасма жаратуу “ – 

аттуу темада 8-11- класстарга “Карек” ийрими жетекчиси Дайырбеков 

Айбек Үсөнбекович  кызыктуу сабактарды өтүп беришти. 

    “Ч.Айтматовдун чыгармаларынан композиция ” – “Актердук 

чеберчилик “ийрими катышуучулары аткарып беришти . Ийрим 

жетекчиси Джарашев Эльдияр Жороевич. Оранжерея менен таанышуу 

- мектептин  “Жашыл бурч” ийриминин окуучулары оранжереядагы 

өсүмдүктөр жөнүндө айтып беришти.                      

Семинардын жүрүшүнө көп жакшы  каалоолор  айтылып  , 

семинардын катышуучулары абдан кызыгуу  менен ийгиликтерди 

,жетишкендиктерди  каалашты. Мектептин жетекчилигине жана 

педагогикалык жамаатка абдан чоң ыраазычылык билдиришти. 

 

сабак өтүшү. 

  Мугалимдердин   

жаңы 

платформаларды 

колдонуп 

жоопкерчилик менен 

сабак өтүүсү. 

 

“ Заманбап маалымат 

коммуникациялык 

технологияларды 

сабакта колдонуу 

менен сабак берүүнүн 

сапатын 

жогорулатуусу. 

даярдануусуна 

усулдук жардам 

көрсөтүү .  

 

 

Телевидение 

аркылуу өтүлүп 

жаткан Билим 

берүү 

тармагындагы 

телекөрсөтүүлөр 

гө мугалимдерди 

тартуу. 

Олимпиада.  

 

Олимпиада 

2019-2020-окуу жылы 

1. Райондук олимпиадага 10 предметтен(кыргыз тили жана 

адабияты,орус тили жана адабияты, биология, математика, 

физика,химия, тарых, англис тили, информатика, география) 27 

окуучу катышты.                  

 Жыйынтыгында: 

                     

I. 2 

II. 1     

2-   орун алгандар: 

1. 10-Г  кл. Алтынбекова Канышай орус тили жана адабияты , 

жетекчиси Каниетова Т.К. 

 

 

 

 

Олимпиадага 

даярдоодо 

окуучуларга  

убакытты аябоо.  

Олимпиадалык 

резервдеги окуучулар 

менен тынымсыз иш 

алып баруу. 

 

 



2. 10-Г  кл Теңизбек  кызы Аделина кыргыз  тили жана адабияты , 

жетекчиси Баяманова Ч. 

3-орун алгандар: 

3. 10-Г  кл. Кадыр кызы Алия  орус тили жана адабияты , 

жетекчиси Каниетова Т.К. 

    

  2. Шаардык олимпиадага 2 предметтен: кыргыз тили  жана 

адабиятынан  , орус тили жана адабиятынан  2  окуучу катышты.  

Жыйынтыгында: 

I. 1   (шаар, республика)                   

 

    Жалпы  1  окуучу олимпиада жеңүүчүсү болду.  

1- орун алгандар: 

1. 10-Г  кл. Алтынбекова Канышай орус тили жана 

адабияты , жетекчиси Каниетова Т.К. 

 

 

7-а кл. «Менталдык арифметика» боюнча  Камил Мамбеталиев 

Бишкек боюнча 2-орун,  жашы боюнча 13с жаштар арасында 

Кыргызстан боюнча 1-орун , Кыргызстан боюнча 4-орун ,  дүйнө 

боюнча 19 –орун  жетекечиси Шайбекова Ж.С. 

 

«Аракет кж»  тарабынан уюштурулагн предметтик олимпиада  

6-А кл. Бакытбеков Амантур  Тереңдетилген кл. 3-орун , жетекчиси 

Ботоева А.Э.  

«Билимкана» уюштурган олимпиадада 1-турдан  8 окуучу  өтүштү. 

Математика предмети  , Жумагулов Төрөгелди, Муктар уулу Алинур, 

Шабданов Эсентур,Үсөнакунов Адил, Темирбаева Бермет, 

Эркинбекова Альбина , жетекчиси Ботоева А.Э.  

 

 

 

 

 

 

Окуучулардын 

компетенттүүлүгүн 

арттыруу менен 

билиминин денгээлин 

күчөтүү. Логикалык 

ой жүгүртүүсүн 

өстүрүү. 

 

 

 

 

 

Предметтик 

мугалимдер 

тарабынан 

окуучуларга туура 

маалымат берүү. 

 

 

 

 

Информатика 

предметтерине 



1-турдан 9-в кл.  , математика предмети , Мирлан кызы Азалия, 

Райымбекова Бакзада, Саитов Марсел, Акматов Нурали  1-турдан 

өттү. Жетекчиси Ботоева А.Э.  

  2019-2020-окуу жылынын  эсебинен  “Аракет” республикалык 

олимпиадасына   гимназиянын окуучулары да активдүү катышты.  

 Математика  предмети боюнча  республикалык деңгээлге чейин 

жетишти. Алар : 6-А кл. Бакытбеков Амантур  тереңдетилген класстар 

арасында  3-орун , жетекчиси Ботоева А.Э. ,   9-А классынан  Азамат 

кызы Селкинай 3-орун,  Садатбеков Эмир 4-орун , жетекчиси  

Мусаева  Т. Б. ээ болушту. 

 

Квест олимпиадасы 

 

 9-10-11-класстын мыкты окуучуларынан куралган команда 

2019 –ж. 22-ноябрында  И.Раззаков атындагы Кыргыз техникалык 

университетинин базасында «Бирге жаркыра –Кыргызстан»  

фестивалынын алкагындагы  интеллектуалдык билим таймашы болду. 

  Физика жана математикасы мыкты окуучулар предметтик 

мугалимдер тарабынан  кароо-сынакка катышууга жолдомо алышкан.  

Жыйынтыгында, 1-орунга №69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясы 

ээ болду. Жетекчилери:  физика мугалими Ж.М.Боромбаева,  М.К. 

Бабаева,  математика мугалимдери: Т.Б. Мусаевага, Г.А. Жусуповага, 

Ч.Т.Осмоновага. 

 

Кытай тили боюнча  билимдери, мектептин ишмердүүлүгү  да 

жогору баа алды.  

“Дүйнөнү дүңгүрөткөн Т.Сатылганов атындагы № 69 окуу-

тарбия комплекс-гимназиясы” 

Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча  162 мамлекетинде 550 

окуучулардын 

кызыгуусун арттыруу. 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдердин 

олимпиадага 

даярдоодо 

жоопкерчилигин 

жогорулатуу. 

 

 

Ата-энелер менен 

тыгыз байланышта иш 

алып баруу жана 

кошумча булактар 

менен камсыз кылуу. 

 

 

Олимпиаданын 

маанилүүлүгү  

жөнүндө  ата –

энелерге жана  

окуучуларга  

түшүндүрүү. 

 



институту жана 1172 мектеби жана  Конфуций класстары иш алып 

барат. 162 мамлекеттин арасынан  гимназиянын “Конфуцийдин 

мыкты классы”  наамына ээ болгондун өзү Кыргызстан мамлекетине  

кадыр –барк кошуп отурат. Бул кароо-сынакта  кытай тили боюнча 

окутуу жол-жоболору,    «HSK” ,  «HSKK” тил деңгээлин аныктоочу 

Кытай мамлекетинен текшерилип келүүчү тил дипломдору жана 

окуучулардын  Кыргызстандагы  жогорку окуу жайындагы бүтүрүүчү  

студенттердин , ошондой эле Кытай мамлекетиндеги  чет элдик 

студенттер үчүн 1-2 –курсунун деңгээлиндеги билимге ээ болушу , 

республикалык кароо-сынактарда байгелүү орундарга ээ болушу 

жогору бааланды. 

Гимназиянын ишмердүүлүгү ар тараптуу бааланып, Кыргызстандын 

атын дүйнө жүзүнө дүңгүрөттү. 

Дүйнө  жүзү боюнча 3 гана “Конфуцийдин мыкты классы”  наамына 

Кыргызстан, Италия, Непал мамлекеттери  болду. 

Жогорудагыдай сыймыктуу ийгиликти алуу үчүн гимназия 

директору Атаева Сайрагул Токтосуновна Кытай мамлекетинин 

Чанша шаарына “Конфуцийдин мыкты классы” наамынын  сыйлоо 

аземи барып келди.  

       2019-2020-окуу жылынын жыйынтыгы менен кытай тили 

багытындагы класстын бүтүрүүчүлөрү Кытай Эл Республикасынын 

жогорку окуу жайларына бакалаврга жолдомо алышты:  

1. Эралкан уулу Адилет Шанхай шаары. 

2. Абдылдаева Айдина Шаньдун  шаары. 

3. Аблабекова Жибек Сиань шаары. 

4. Мелис кызы Айсалкын Ханчжоу шаары. 

5. Асангулова Альбина Нанкин шаары  . 

6. Бекмурзаев Автандил Урумчу шаары .   

 

 

 

 

Башталгыч класстын 

окуучуларынын 

математика 

предметтерин чыңдоо 

боюнча иш алып 

баруу. 

 

 

 

 

 

Олимпиадага баруучу 

окуучуларды 

предметке болгон 

кызыгуусун арттыруу 

менен туура багыт 

берүү. 

 

 

 

Олимпиадага баруучу 

окуучуларга  өзгөчө 

көңүл бөлүү.  

 

 



 

2020-2021-окуу жылы 

Райондук олимпиада  

 Жыйынтыгында: 

I .1               

II.4 

III . 1     

 

1- орун алгандар: 

1. 10-А   кл.  Азамат кызы Зейнеп кыргыз  тили жана адабияты , 

жетекчиси Усупбай уулу Кенжекул 

 

2-   орун алгандар: 

1.10-А   кл.  Саттарова Акмаанай  кыргыз  тили жана адабияты , 

жетекчиси Усупбай уулу Кенжекул 

2. 10-А   кл.  Бейшенбекова Малика  орус  тили жана адабияты , 

жетекчиси Акматова Б.К. 

3. Садатбеков Эмир математика, жетекчиси Мусаева Т. 

4.  Узбеков Темирлан математика, жетекчиси Жусупова Г.А. 

 

3-орун алгандар: 

1.10-Г  кл. Алтынбекова Канышай орус тили жана адабияты , 

жетекчиси Каниетова Т.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Математика  

предметтик 

мугалимдеринин 

жоопкерчилик 

мамилесинин болушу. 

 

 

 

 

Шаардан чыккан 

окуучуларды 

республикалык 

олимпиадага татыктуу 

даярдоо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучулардын заман 

талабына ылайык 



  2. Шаардык олимпиадага 5 предметтен: кыргыз тили  жана 

адабиятынан  , орус тили жана адабиятынан , немец тили, кытай 

тилинен , корей тилинен  9  окуучу катышты.  

Жыйынтыгында:                  

 

1-орун алгандар: 

2. 10-В   кл. Чолпон кызы Нурзат кытай  тили, жетекчиси 

Кыдырбек кызы Айкерим 

2-орун алгандар: 

1. 10-А   кл.  Бейшенбекова Малика  орус  тили жана адабияты,  

жетекчиси Акматова Б.К., республикада да 2-орун деп табылды. 

2. 10-В   кл. Карбозова Жасмина кытай  тили, жетекчиси 

Кыдырбек кызы Айкерим 

3-орун алгандар: 

1.10-А   кл.  Азамат кызы Зейнеп кыргыз  тили жана адабияты , 

жетекчиси Усупбай уулу Кенжекул 

2.11-Г   кл.  Насирдинова Айжана немец  тили, жетекчиси 

Абдыкеримова С. 

  Кыргызстан Эл аралык университети тарабынан  шаардагы  

мектептердин  11-класстары , колледждин  студенттери үчүн  англис 

тилинен билимин текшерүү боюнча 3 турдан турган олимпиада,  11-В  

кл.  Мирланова Акылай III  орун, аталган университетке 40 % 

жеңилдетүү сертификаты, жетекчиси Исаева Г.Т.  

   11-Б кл.  Макенова Арзыгүл, Муратбекова Касиет, Табылдыева 

Элеонора , Джаналиева Медина, 11-А кл.  Кадыралиева Айбийке, 

Салман Дилан 10% жеңилдетүү сертификаты, жетекчилери : 

Борукчиева Г.Т., Токтомамбетова А.А. 

маалыматтык 

технологиялар менен 

камсыз кылуу жана 

өнүктүрүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ар тараптуу  

окуучулардын 

иинтеллектуалдык 

билиминин,  

кругозорун 

жогорулатуунун 

үстүндө иш алып 

баруу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бишкек шаарында “ DyNed Stepper learning KG”  тарабынан 

алгачкы англис тили олимпиадасы  уюштурулду.  

Гимназиядан  8-Б кл. Бейшенбекова Мунара , жетекчиси 

Алиева Э. Ж.,  9-З  кл. Молдогазиева Сайкал , жетекчиси Өмүрбекова 

Г. А.,  9-З кл. Кожошев Азамат ,  11-А кл. Дилан Гюль Салман,  

жетекчиси Исаева Г.Т.  катышты. 

 Бул  инновациялык англис тили боюнча олимпиаданын 

жыйынтыгы боюнча  АУЦАнын колледжине жана университетине 

окуганга 15% пайыз жеңилдетүү берилди. Ошондой эле  “DyNed 

Stepper Learning KG”  англис тил курсуна 1 айлык курсуна акысыз 

катышуу сертификатына ээ болушту. 

Юридикалык колледж тарабынан   онлайн форматындагы 

тарых предметинен олимпиада 9-класстар үчүн уюштурулду. 

Биздин гимназиядан   тарых мугалими Ажыгулова Гулмира 

Касымбековнанын  жетекчилиги астында  9-В кл. Кабылбеков 

Нурсултан  3- орун алды.  

 

     2020-2021-окуу жылынын жыйынтыгы менен 11-класстын 

бүтүрүүчүлөрү Кытай Эл Республикасынын жогорку окуу жайларына 

бакалаврга жолдомо алышты:  

1.11-Б кл.Кубанычбекова Бермет  Тяньцзинь шаары. 

2.11-В кл.Асанкулова Аяна Шанхай   шаары. 

3.11-А кл.Дуванов Амантур  Шанхай   шаары. 

Кытай мамлекетинен сырткары  төмөнкү 

мамлекеттерге  бакалаврга өтүштү. 

1. 11-Б кл.Муратбек кызы  Касиет  Чехия Прага шаары. 

2.  11-Г кл. Кадырова  Элнура Чехия  Прага шаары. 

3. 11 -Г кл. Теңизбек кызы Аделина Словакия Банска-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучулардын кытай 

тилинин билиминин 

арттыруу. Ошондой 

эле бардык 

окуучулардын 

кызыгуусунун 

предметтик 

мугалимдер 

тарабынан иш алып 

баруу . 

 

 

 

 

 

 

 



Быстрица шаары 

4.  11-Б кл. Жакыпова Касиет «Вы́сшее театра́льное учи́лище 

(институ́т) и́мени Михаила Семёновича Ще́пкина»   Россия 

Москва шаары. 

5. 11-Г кл. Жолдошбеков Аман  Германия, Хеминц шаары. 

Studienkolleg, Информатика багыты. 

2021-2022-окуу жылы 

2. Райондук олимпиадага 10 предметтен(кыргыз тили жана 

адабияты,орус тили жана адабияты, биология, математика, 

физика,химия, тарых, англис тили, информатика, география) 30 

окуучу катышты.                  

 Жыйынтыгында: 

III. 2             

IV. 4 

V. 2   

 

2- орун алгандар: 

2. 11-А   кл.  Саттарова Акмаанай кыргыз  тили жана адабияты , 

жетекчиси Усупбай уулу Кенжекул 

3. 10-Е  кл.Тарых. Асекова Айпери   , жетекчиси Оморова Кукун 

Салмоорбековна 

 

 

3- орун алгандар: 

1. Англис тили . Манаева Акылай 11-В ,  жетекчиси Өмүралиева 

Минера Байышовна  

2. Математика . Саадатбеков Эмир 11-А ,   

 

Шыктуу окуучулар 

менен үзгүлтүксүз 

тыгыз байланышта 

болуу. 

 

 

 

 

 

 

 

Жогорку окуу 

жайларына тапшыруу 

үчүн окуучулардын 

кызыгуусун арттыруу 

жана келечеги үчүн 

туура багыт берүү.   

 

 

Окуучулардын заман 

талабына ылайык 

маалыматтык 



жетекчиси Мусаева Таалайкул Бейшекеевна 

3. Орус тили жана адабияты  . Джыргалбек уулу  Байэл 10-В, 

жетекчиси Акматова Бегайым Кеңешбековна 

4. Физика. Казыева Канымжан  11-А, жетекчиси Бабаева Мунара 

Кушбековна 

. 

3-орун алгандар:  

1. Кыргыз тили жана адабияты  .Азамат кызы Зейнеп  11-А, 

жетекчиси Усупбай уулу   Кенжекул 

2. Орус тили жана адабияты  .  Бейшенбекова Малика  11-А , 

жетекчиси Акматова Бегайым . 

 

  2. Шаардык олимпиадага 5 предметтен: кыргыз тили  жана 

адабиятынан  , орус тили жана адабиятынан , немец тили, кытай 

тилинен , корей тилинен  9  окуучу катышты.  

Жыйынтыгында:                  

 

1-орун алгандар: 

3. 10-В   кл. Чолпон кызы Нурзат кытай  тили, жетекчиси 

Кыдырбек кызы Айкерим 

4. 11-А   кл.  Саттарова Акмаанай кыргыз  тили жана 

адабияты , жетекчиси Усупбай уулу Кенжекул 

 

 

2-орун алгандар: 

технологиялар менен 

камсыз кылуу жана 

өнүктүрүү. 

 

 

 

 

Республикалык  

предметтик 

олимпиада 

окуучулардын 

көбүрөөк орун 

алышына карата 

мугалимдердин иш 

алып баруусу 

 

Карандысыз 

мекемелер тарабынан 

уюштурулган 

предметтик 

олимпиадаларга 

окуучуларды 

кызыктыруу жана 

тартуу. 

 

 

 

 

 



1. Орус тили жана адабияты  . Джыргалбек уулу  Байэл 10-В, 

жетекчиси Акматова Бегайым Кеңешбековна 

3-орун алгандар: 

1. 10-Г   кл.  Ашиалиев Нурсултан немец  тили, жетекчиси 

Абдыкеримова С. 

 

     Жылда өтүлүүчү Бишкек шаарындагы Ж.Баласагын атындагы 

Кыргыз мамлекеттик унверситетинин”Тарых жана региондук 

изилдөөлөр” факультети тарабынан республикалык “Жаш тарыхчы-

2022” олимпиадасы уюштурулду. Олимпиада  11-Б кл окуучусу 

Дюшебекова Канышай Мирлановна 110 катышуучунун  ичинен 10 адамга 

сертификат берилген. Бакалаврлыкка тапшырууга мүмкүнчүлүк 

алды.Алардын бири биздин Дюшебекова К.М. болду. 

 

 

     2021-2022-окуу жылынын жыйынтыгы менен 11-класстын 

бүтүрүүчүлөрү Кытай Эл Республикасынын, Корея мамлекетинин  

жана КМШ мамлекеттеринин жогорку окуу жайларына бакалаврга 

жолдомо алышты:  

7. 11-В кл.Чолпон кызы Нурзат  Пекин шаары. 

8. 11-В кл.Карбозова Жасмина  КЭР Нанкин   шаары. 

9. 11-А кл. Кыштобаев Алишер SOLBRIDGE (СОЛБРИДЖ ) 

университети , Корея Дэджон шаары 

 

Алтай Мамлекеттик  университетине: 

10. 11-А кл. Даирбекова Назик 

11.  11-А кл. Кадырбеков Байтилек 

12. 11-Б  кл. Бообеков Ырыскелди 

Мугалим өзүнүн 

окуучуларды 

олимпиадага 

даярдоодо  билимин 

жана чеберчилигин   

өнүктүрүүдө  

изилдөөсү жана  

изденүүсү. 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдердин 

окуучулар жана ата-

энелер менен тыгыз 

байланышта болуу. 

 

 

 

 

 

 

 

Ата-энелерге  

балдарынын келечеги 

үчүн туура маалымат 

жана багыт берүү 



13. 11-Б  кл. Мирланбекова Диана  

14. 11-Г кл. Таирова Айсулуу 

15. 11-Акл. Нурманбетов Нурдөөлөт АУЦА( Американский 

Университет в Центральной Азии) 

берүү жана  менен 

тыгыз байланышта 

болуу. 

Илимий-изилдөө 

проектиси 

2020-2021-окуу жылы 

№ Окуучунун 

аты –жөнү 

Жетекчинин аты-

жөнү 

Кл Изилдөөнүн 

аталышы 

1. Кадыралиева А.К Айдаралиева К.С.  11-А «Энергетикалык 

суусундуктар: 

карызга энергия» 

2. Узбеков Т. 

 

Байшериева Р.К. 11-А «Meldesh» 
мобилдик 

тиркемеси 

3. Темирбаева   
Бермет  

 

Токтомамбетова А.М.  9-А «Бөлмө 
өсүмдүктөрү-

биздин  турмушта » 

 

Мектеп ичиндеги проекттик ишти алып баруудагы жобонун 

негизинде мугалимдер тааныш болушкан, бирикмедеги бардык 

мугалимдер тартылды.  Өзгөчө табигый  бирикмесинин 

мугалимдеринин изилдөө иштери жогорку деңгээлде болду.Бирок 

шаардык изилдөө ишинин талабы боюнча 3 гана иш кабыл алынды: 

Алар: 

   

 

11-А кл.  Узбеков Т. «Meldesh» мобилдик тиркемеси  деген темада 

2-орунга, жетекчиси Байшериева Р.К. ,  11-А кл. Кадыралиева А.К  

«Энергетикалык суусундуктар:карызга энергия» деген темада  , 

жетекчиси Айдаралиева К.С. 3-орунга ээ болушту. 

 Бишкек шаардык мэриясынын Билим берүү башкармалыгы  

 

 

 

 

 

Изилдөө ишине  

коюлган талаптарга 

абдан көңүл бөлүү, 

илимий жетекчи жана 

окуучулардын 

ортосундагы 

мамилени чыңдоо. 

 

 

 

 

 

 

 

Панорамалык 

сабактарды 

күчөтүү  

Бирикменин 

мүчөлөрүнүн өз 

ара жардам 

берүүсүн 

активдештирүүнү 

көзөмөлдөө. 

Көрсөтмө 

куралдарынын 

санын жана 

сапаттуулугуна 

көзөмөл салуу . 

Электрондук 

түрдөгү көргөзмө 

куралдардын 

санын көбөйтүү. 

 

Мугалимдердин 

чыгармачылык 

отчет өткөрүүсүн 

уюштуруу. 

Чыгармачылык 

отчет берген 

мугалимдердин 

ишине колдоо 

көрсөтүү. 



тарабынан уюштурулган  “21-февраль Эл аралык эне тили күнүнө” 

карата  “Тил – достуктун ачкычы” аттуу изилдөө долбоору  9-ж кл. 

окуучулары:  Асекова Айпери, Джыргалбек уулу Байэл,  жетекчиси   

Дуйшекеева Гулум Кубанычбековна  катышып, 3-орунга  ээ болушту. 

Аралыктагы экологиялык изилдөө иши боюнча сынак-2020 

      Экологиялык  сынак аралыктан Кыргыз билим берүү академиясы 

тарабынан  республикалык деңгээлде  уюштурулган. 8 -Г классынын 

окуучулары : Болотов Эльмар жана  Абдыжапаров Барсбек  “Полный 

переход  на возобновляемую энергетику  это реально?” деген темада 

долбоорун жазышып,  “Возобновляемые источники энергии в 

Кыргызстане” номинациясында 1-даражадагы диплом , жетекчиси 

орус тили жана адабияты мугалими Акматова Бегайым Кеңешбековна. 

2021-2022-окуу жылы 

.  Бардык бирикмелер изилдөө иштерин мектеп ичинде алып 

чыгышты. Тандалган 3 иш шаардык сынакка жөнөтүлдү 

   

№ Окуучунун 

 аты –жөнү 

Жетекчинин 

аты-жөнү 

Кл. Изилдөөнүн 

аталышы 

1. Асанакунов 

Улукбек , 

Абдимаматов 

Баястан   

Байшериева Р.К. 9-В « Турмуштук 

каражаттар 

(автоматтык дазатор, 

аба тазалагыч, күн 

нуру менен 

заряддалган чырак, 

светодиоттук чырак)”  

2. Равшанбеков 

Сыймык,  

Өмүрбекова Г.А 9-Ж « Жаңы теориялык 

иштелме жана 

моделдер” 

 

 

  Сапаттуу изилдөө 

иштерин иштеп 

чыгуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучулардын жаш 

өзгөчөлүгүн  эске 

алуу. 

Изилдөө иштерин өз 

убагында 

 

 

 



Темирбеков 

Нурислам  

номинациясында  

“Заманбап 

архитектура” 

3. Келгенбаев 

Бекзат 

 

Ботойева А.Э. 8-А «“Робот 

манипулятор”» 

 

Жыйынтыгында ,  “Роботехника жана автоматташтырылган 

технология” номинациясында  9-В кл. окуучулары 1-орунга,  8-А кл. 

окуучусу  Келгенбаев Бекзат  3-орунга,  9-Ж кл окуучулары  2-орунга  

ээ болушту. 

   Бишкек шаардык мэриясынын Билим берүү башкармалыгы  

тарабынан уюштурулган  “21-февраль Эл аралык эне тили күнүнө” 

карата  “Тил – достуктун ачкычы” аттуу изилдөө долбоору  11-Г- кл. 

окуучусу Тулекова М ахабат  Баш байге, жетекчиси   Усупбай уулу 

Кенжекул . 

Интеллектуалдык  менчик мамлекеттик фонду тарабынан 

уюштурулган  окуучулар үчүн интеллектуалдык менчик боюнча 

“Келечек жаратманы” 2021-2022-окуу жылы үчүн  республикалык  

изилдөө иши бонча олимпиадасы болуп өттү.  

Бул олимпиадада “Видеоролик” багыты боюнча Т.Сатылганов 

атындагы  №69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясынан10-Е кл. 

окуучусу Камчыбеков Мырзабек “Таштандыларды кайра иштетүү”  

деген темада ишин көрсөтүп, 3-орунга ээ болду.  Ал эми “Ойлоп 

табуу” багыты,  “Техникалык моделдештирүү жана конструкция” 

номинациясы  боюнча 8-А кл. окуучусу Келгенбаев Бекзат “Робот 

манипулятор” деген темада ишин алып чыгып,  кызыктыруучу 

сыйлыкка ээ болду. Жетекчиси математика мугалими Ботойева А.Э. 

28.04.22 «Алтын түйүн» Улуттук балдар инженердик-

жоопкерчиликтүү 

мамиле жасоо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Изилдөө ишинде 

практикалык 

маанисин эске алуу 

жана техникалык , 

констуруктордук 

иштерге байланыштуу  

илимий-изилдөө 

долбоорлорун  алып 

чыгуу. 

 



техникалык академиясы  тарабынан  уюштурулуп, “Биз -XXI 

кылымдын интеллектуалдарыбыз” эл аралык форуму  Ысык-Көлдө 

болуп өттү.  

Бул сынакка Т.Сатылганов атындагы  №69 окуу-тарбия 

комплекс-гимназиясынан 8-А кл. окуучусу Келгенбаев Бекзат  

“Роботехника жана автоматташтырылган технологиялар” 

номинациясы боюнча 3-орунга  ээ болду.  Жетекчиси Ботойева А.Э. 

 

«Окуйбуз,  жасайбыз,  изилдейбиз!”  райондук сынагы 

 

21.04.22   республикалык деңгээлдеги «Окуйбуз, жасайбыз, 

изилдейбиз!”   сынагынын  райондук этабында  Т.Сатылганов 

атындагы  №69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясында болуп өттү. 

Гимназиянын  6- А кл. окуучулары:  Абдуллаев Хамзабек, 

Калыйнуров Нурэл, Жумагазиев Кутман, Эшимбеков  Алинур  “Жер 

шарынын биологиялык ар түрдүүлүгүн сактайлы.Табият ар дайым 

ааламдын сакталышына көз салып турат” деген  темада долбоор 

жакташып, 2-орунга ээ болушту. Жетекчиси Абдырахманаова Салия 

Джумабаена. 

Кыргыз тили жана 

адабияты боюнча 

уюштурулган ар 

түрдүү сынактарга, 

изилдөө иштерине 

бардык кыргыз тили 

жана адабияты 

мугалимдеринин 

тартылуусу.  

 

 

 Ар бир ишти өз 

убагында эстетикалык 

жактан эске алуу 

менен иштеп чыгуу. 

 

Чет тилдери боюнча 

окуучулардын билим 

сапатын көтөрүү 

иштери 

    

      2019-2020-окуу жылы 

Окуучулардын билим, билгичтик көндүмдөрүн текшерүү максатында 

бардык предметтер боюнча дил баян, жат жазуу, текшерүү иш, 

чейректик тесттердин үлгүлөрү менен портфолиолорун толукташты. 

Жыл бою жаңы чыгып жаткан окуу китептери менен мугалимдер 

таанышып турушту.  

   Heмец тилин тереңдетип окутууда   жалпы  тил дипломуна 

тапшыруу көрсөткүчү жогорку деңгээлде өттү , немец тили боюнча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңы келген, 

окуудан 

жетишпеген 

окуучулар менен 

иштөө планынын 

эффективдүүлүгү

н көзөмөлдөө.  

 



“Sprach» тил дипломуна ээ болуш үчүн Германия мамлекетинен, HSK 

сыяктуу тил деңгээли  сертификаттарына ээ болуш үчүн  Кытай Эл 

Республикасынан текшерилип келип турат.  

 

   2019-2020- окуу жылында 11-класстар  B- 2 , C- 1 тил деңгээлине 

экзамен тапшырышты. Жыйынтыгы жакшы көрсөткүчтөрдү беришти.  

11-Г  класстан 15 окуучу тапшырган. 

11-Г класс 1-групппа. Мугалими Чымылдакова Г.А. 

Немец тили боюнча «Sprach» дипломуна ээ болгон 11-Г 

класстын окуучулары: 

С-1 алгандар: 

1.Нурманбетов Бакдөөлөт 

2.Матираимова Нурайым 

 

В-2 алгандар: 

1. Шейшекеев Кумар 

2.  Айтикеев Өмүрбек 

3. Сабырбекова Аруужан  

4. Шерматов Баянас 

5. Орузбаева Бегай 

 

   2019-2020- окуу жылында 4-11-класстар  HSK тил деңгээлине 

экзамен тапшырышты.  329  окуучу сертификатка  ээ болду. 

  Жыйынтыгында: 

                                    HSK -1-      25   окуучу; 

HSK -2-      97 окуучу; 

HSK -3 -      163  окуучу; 

HSK -4 -      40 окуучу; 

 

 

 

Мугалимдердин  ар 

тараптуу 

ишмердүүлүгүнүн 

жетишсиздиги. 

Шаардык иш -

чараларга 

семинарларга үзбөй 

катышуусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдердин 

методикалык 

адабияттар менен 

камсыз болушу . 

 

 

Мектепке кабыл 

алууда 

комплекстин 

талабына жооп 

бере турган 

билим сапатын 

текшерүүгө 

мүмкүн болгон 

тесттерди түзүү. 

 

 

Окуучулардын 

ата-энелери 

менен иш алып 

баруусун 

көзөмөлдөө  жана 

уюштуруу. 

 

 

 

 

Мугалимдер жана 

волонтерлордун 

ишин күчөтүү. 

 

 

 

Начар окуучулар 

менен   жекече 



HSK -5-        4 окуучу. 

 

   Кытай тили боюнча окуучулардын билим сапатын көтөрүү 

максатында дагы бир багыт катары   Аньшань шаарынын белгилүү 

гимназиясынын бири менен  кызматташтык иши мектеп 

тарабынан алып барылды. 

Гимназияда Кытай Эл  Республикасынын Аньшань шаарынын 

мектеби менен гимназия өз ара кызматташуусун жүргүзүп келишкен.  

Аталган мектепте 10 000ден ашык окуучу окуйт. Аньшань шаары 

боюнча эң мыкты мектептердин бири. Бул мектепте япон, орус тили, 

чет тилдери онлайн аркылуу ишке ашырылып турат.  

Аньшань  мектебинин мугалимдери  Кыдырбек кызы Айкерим, 

Тойгожоева Венера мугалимдеринин окуучулары менен   онлайн 

сабактарын өтүп келишти.   

14-январда Аньшань шаарынын директору Жан Бо мырза келип, 

гимназиянын директору Атаева Сайрагул Токтосуновна менен  

сүйлөшүүсү болду.  Анда окуучулардын келечеги тууралуу кам көрүү 

маселеси көтөрүлүп, онлайн сабактары улантыла тургандыгын дагы 

бир ирет баса белгилешти. Мектеп окуучуларынын келечекте Кытай 

мамлекетинен  билим алуу мүмкүнчүлүктөргө ээ боло тургандыгы 

боюнча да маселе көтөрүлдү.  

Мектептеги кытай тилинин окутулушу менен таанышып, 9-З 

классынын онлайн сабагына күбө болду. 

    Окуучулардын билим, билгичтик көндүмдөрүн текшерүү 

максатында бардык предметтер боюнча дил баян, жат жазуу, 

текшерүү иш, чейректик тесттердин үлгүлөрү менен портфолиолорун 

толукташты. Жыл бою жаңы чыгып жаткан окуу китептери менен 

мугалимдер таанышып турушту.  

   Heмец тилин тереңдетип окутууда   жалпы  тил дипломуна 

 

 

 

 

 

 

Окуучулардын бир-

биринен көчүрүп 

албоосуна жол 

бербөө. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тил сертификатын ээ 

болуш үчүн  окучулар 

өз алдынча көбүрөөк 

иштөө. 

 

тыгыз иш алып 

барууну 

уюштуруу. 

 

 

Тил 

сертификаттарын

а  

даярдоодо 

мугалимдердин 

жоопкерчилигин 

күчөтүү. 

 

 

Чет тилдери 

сабагына түрлүү 

кароо- сынактарга 

окуучуларды 

көбүрөөк тартуу 

ишин колго алуу. 

 

 

 

 

Чет тилдери 

боюнча билим 

сапатын көтөрүү 

үчүн 

мугалимдердин  



тапшыруу көрсөткүчү жогорку деңгээлде өттү , немец тили боюнча 

“Sprach» тил дипломуна ээ болуш үчүн Германия мамлекетинен, HSK 

сыяктуу тил деңгээли  сертификаттарына ээ болуш үчүн  Кытай Эл 

Республикасынан текшерилип келип турат.  

2020-2021- окуу жылы 

   2020-2021- окуу жылында 11-класстар  B- 2 , C- 1 тил деңгээлине 

экзамен тапшырышты. Жыйынтыгы жакшы көрсөткүчтөрдү беришти.  

11-Г  кл. 

       С-1 алгандар, 11-Г кл.: 

1. Кадыр к Алия 

2. Жолдошбеков Аман  

3. Насиридинова Айжана ,  

 

В-2 алгандар, 11-Г кл.: 

1.  Алипсатарова Карин 

2.   Кадырова Элнура 

3.   Марс к Акмарал  

4. Атамбаева Айчүрөк  

5.  Бакытбеков Эмир 

6.  Алтынбекова Канышай  

7. Бейшенбекова Бегимай  

 

Мугалими: Абдыкеримова С.А.  

В-1 алгандар, 11-Г кл.: 

1. Русланбекова Айназик  

2.  Курманбекова Нуржамал  

3.  Туралиева Медина   

4.  Алмазбек у Адилет   

5.  Сталбек у Мырза  

 

 

 

 

 

 

  Окуучулар 

тарабынан 

жоопкерчиликтүү 

мамиле жасоо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ишмердүүлүгүн 

күчөтүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдер жана 

волонтерлордун 

ишин күчөтүү. 

 

 

 

 



Мугалими: Алыкулова Д.А. 

В-1 алгандар, 10-Г кл.: 

6. Токоев Адил   

7.   Тулекова Махабат  

8.  Тешебаев Эмир  

9.  Жекшенов Адил , 

10. Табылдиева Дилназ  

11. Таирова Айсулуу  

 

Мугалими: Ибираева С.А 

   2020-2021- окуу жылында  HSK тил деңгээлине экзамен 

тапшырышты, онлайн  түрүндө өткөрүлдү.  

  Жыйынтыгында: 

                                     

HSK -4 -  6 окуучу; 

HSK -5-  1 окуучу; 

HSKK  - 3 окуучу . 

2021-2022-окуу жылы 

2021-2022- окуу жылында 11-класстар  B- 2 , C- 1 тил деңгээлине 

экзамен тапшырышты. Жыйынтыгы жакшы көрсөткүчтөрдү беришти.  

11-Г  класстан 9 окуучу тапшырган. 

 

В-2 алгандар, 11-Г кл.: 

В 2 тил дипломун алган 11-Г класстын  

окуучулары: 

1.Жекшенов Адил, 

2.Дуйшеналиев Арслан, 

3.Тешебаев Эмирбек, 

 

Окуучулар менен 

даярдануу үчүн 

волонтерлор менен  

биргеликте  иш алып 

баруу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татаал  

программаларды 

үйрөтүү . 

Мугалимдердин жаңы 

жогорку 

технологиялар менен 

иштөөсүн  өнүктүрүү. 

 

 

 

 

 



4.Мамыт кызы Мээрим, 

5.Тазабекова Айжан, 

6.Нурлан кызы Нурвида, 

7.Тулекова Махабат 

 

Жетекчиси : Ибираева Сабина Асанбековна 

 

   2021-2022- окуу жылында  HSK тил деңгээлине экзамен 

тапшырышты, онлайн  түрүндө өткөрүлдү.  

  Жыйынтыгында: 

                                     

HSK -3 -  24 окуучу; 

HSK -4 -  5 окуучу; 

HSK -5-  1 окуучу; 

 

 

 

 

   Кытай тили боюнча окуучулардын билим сапатын көтөрүү 

максатында дагы бир багыт катары   Кытай Эл Республикасындагы 

Шеньян шаарындагы полтехникалык университети менен  

кызматташтык иши улантылып, 41 окуучу өз билимдерин 

жогорулатышып,  тил сертификатка ээ болушту. 

 

 

 

 

 

 

 

Мектеп билими менен 

гана чектелбей, ар 

тараптуу өзүн -өзү 

өнүктүрүү . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучуларды тил 

деңгээли 

сертификатына 

көбүрөөк 

катыштыруу. 

Шыктуу балдар менен 

иштөө 

2019-2020-окуу жылы 

Кыргыз радиосу тарабынан уюштурулган “Акыл таймаш”  6-кл. 

арасында сынак болуп өттү. Финалдык турга жетишип, Ардак грамота 

менен сыйланышты.  Даярдаган мугалими Токтобекова Г. 

 

Предметтик 

мугалимдер 

тарабынан кароо-

 

 

 

https://kundoluk.edu.kg/employees/view/29411815?year=3


   2018-жылдын февралында республикалык деңгээлде Борбордук 

Азиядагы билим берүү мекемеси тарабынан уюштурулган немец тили 

предмети боюнча китепти окуп-түшүнүү, презентациялоо кароо-сынак 

жүргүзүлдү.        Кароо-сынакта 10-Г классынын окуучусу Кадыр 

кызы Алия I орунга ээ болду Жетекчиси немец тили мугалими  

Абдыкеримова С. 

      Шаардык деңгээлдеги  балдар командасы 9-кл. “Инновациялык 

долбоорлор “ 10-кл. “Жаш билерман”, 11-кл үчүн “Келечекке карай 

жол” кароо-сынактары болуп , 9-кл.  2-орунга, 10-кл. 2-орунга, 11-кл. 

1-орунга  ээ болушту.  

Шаардык деңгээлдеги  балдар командасы  2019-2020-окуу жылы 

үчүн салтка айланган “ Ыйык Ата Журт” жаштар коомдук фонду 

тарабынан уюштурулуп келе жаткан  8-класстын балдары  үчүн 

“Brain Team” , 9-кл. үчүн “Intellectum” , 10-кл. балдары  үчүн “Жаш 

билерман”,  11-класстар үчүн  “Quiz time” билим таймашынын  3 

туру болду. 

          Бул кароо-сынакка  :  8-А кл. Шабданов Эсентур ,  Матаев 

Жакшылык ,  8- Г Ашыралиев Нурсултан, Турдубеков Назар ,   

Нышанбаев Тутан 8-Е кл.,  8-Ж кл. Азамат уулу Бекболот,  9-А кл. 

Ашымбеков Нурдан ,  Кадырбеков Байтилек ,  Кабылбеков Нурсултан,  

Саитов Марсел ,  Садатбеков Эмир,  9-Д кл. Тешебаев Эмир, 10—А 

кл. Каирбеков Акыл, Олмасбаев Мырза, Узбеков Темирлан, Шабданов 

Бактияр, Токторбай уулу Улансын, 10-Б кл. Умарбеков Адилет,   11-А 

класстан, Осмонов Нурсултан, Мураталиев Урмат, Чыныбек уулу 

Дастан,  11-Б класстан  Бегалиев Азимбек, Бакатаев Баке, 11-Г кл. 

Шерматов Баянастар катышып жатышат. 

     Жыйынтыгында , 8-11-кл. Бардык  балдар командасы 1-орунга ээ 

болушту. 

сынакка катышкан 

окуучуларды билим 

деңгээлдерин 

көзөмөлдөп туруу. 

 

 

 

Талантуу  

окуучулардын өнөрүн 

туура байкоо жана 

алар менен эрте 

даярдыктарды көрүү. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Педагогикалык  

кеңешти 

өткөрүүдө 

мугалимдердин 

жоопкерчилигин  

талап кылуу. 

 

Класс 

жетекчилердин 

жана предметтик 

мугалимдердин 

жоопкерчилигини

н болушуна иш 

жүргүзүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Ал эми  кыздар командасы 10-кл. үчүн “Акылкарачач” кароо-

сынагында 3 турдун жыйынтыгы менен   1-орунга ээ болушту.  

     2019-жылдын 18-ноябрында  окуучулардын район аралык шаардык 

сармерден оюн-зоок таймашы болуп өттү.      Т.Сатылганов атындагы 

№ 69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясы да 1-Май райондун атынан 

бул маданий иш -чарага катышып, өз активдүүлүктөрүн көрсөтүштү.  

Сармерден оюнун даярдап, жетектеп барган мугалимдер: Усупбай 

уулу Кенжекул , Курманбаева Жумагул  

Кытай жаңы жылы -2020 

 21-январда  гимназия кытай элинин жаңы жылын белгилешти. 

Гимназияга Кыргызстандагы Кытай Эл Республикасынын 

элчиси Ду Дэвень айым,  Бишкек шаарынын  вице-мэри Татьяна 

Кузнецова жана Билим берүү жана илим министрлигинен, Бишкек 

шаарынын Билим берүү башкармалыгынан, 1-Май акимиатынан,  1-

Май билим берүү борборунан, Конфуций институтунан коноктор, 

ошондой эле шаардык мектептин директорлору, ата-энелер  да келип 

катышты.  

      Кытай тили мугалимдери окуу процессиндеги  ишмердүүлүктөрүн 

тандем аркылуу  көрсөтүштү.  Кытайдын маданияты боюнча сабак:   

каллиграфия, маска боёо, түймө өнөрү, кесүү өнөрү. Мугалимдери: 

Тойгожоева Венера ,  Жолдошбек кызы Толгонай, Сун лаошы   (10-В 

класс), “HSKге даярдоонун жүрүшүн көрсөтүү”, мугалимдери: 

Көчөрбаева Н., Сиян лаошы    (10-Б класс),  “  “Кытай жаңы жылы”, 

угуп- түшүнүү, талкуулоо, мугалимдери : Кыдырбек к. Айкерим, Лан 

Линг (9-З класс) . 

     “Кытай жаңы жылы” иш-чарасынын алкагында акт залында 5-11-

класстын окуучуларынын катышуусунда  кытай элинин маданиятын 

чагылдыруу аркылуу ар тараптуу жомок, ыр, бий, өнөрлөрүн 

тартуулашты.  

Иш-чаранын соңунда  элчи Ду Дэвень айым жана вице-мэри 

Татьяна Кузнецова ыраазычылык билдирүү аркылуу куттуктоолорун 

 

 

 

 

  Класс жетекчилер 

тарабынан 

окуучуларынын 

кызыкчылыктарын 

эске алуу менен ар 

түрлүү маалыматтар 

менен камсыз кылуу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ар бир предмет 

боюнча сапаттуу 

программалардын  

иштелип 

чыгышына багыт 

берүү. 

 

 

 

 

 

Көрсөтмө 

куралдарды ,  



айтышты.  

   Ду Дэвень айым  дүйнө жүзү  боюнча “Жылдын мыкты 

Конфуцийдин  классы”   наамы менен куттуктап,  гимназиянын 

директору Атаева Сайрагүл Токтосуновнага  тапшырды. 

Гимназиянын окуучулар үчүн түзгөн шартын, ийгиликтерин, 

окуучулардын өнөрлөрүн коноктор жогору баалашып, жакшы 

пикирлерин билдиришти. 

                                Достук телекөпүрөсү 

   Президенттин жарлыгы менен «Аймактарды өнүктүрүү өлкөнү 

санариптештирүү жана балдарды коргоо жылы” деп жарыяланганына 

байланыштуу, Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-тарбия комплекс-

гимназиясынын  8-А,В,Г класстарынын окуучулары менен  №38 ОТК- 

гимназиянын окуучуларынын ортосунда достук телемосту болуп өттү.  

     Эки гимназиянын окуучулары билим алуудан сырткары, өз 

таланттарын ар кыл багытта көрсөтүү менен, келечекте 

чыгармачылык жол аркылуу да,  достуктун көпүрөсүн түзүп,  алгачкы 

ийгиликтерге жетише алышты.  Жетекчиси   кыргыз тили жана 

адабияты мугалими Курманбаева Ж.К.  

       БББ тарабынан уюштурулган Улуу Ата Мекендик согуштун 75 

жылдыгына карата “Мир через культур” сынагында  10-В кл. Адылова 

Алтынай  1-орунга ээ болду. Жетекчиси. Канитетова Т.К.  

 

   Бишкек шаарындагы Ж.Баласагын атындагы Кыргыз 

мамлекеттик унверситетинин алдындагы  Конфуций институту 

тарабынан уюштурулган мектептер арасындагы ар түрдүү  

кароо-сынактардын жыйынтыгы:    

       “Кытай маданиятыны тарыхы”  кароо-сынагы 

  “Кытай маданият тарыхы“  Ж.Баласагын атындагы Кыргыз 

улуттук университетинин алдындагы Конфуций институту тарабынан 

 

 

 

Окуучулардын 

интеллектуалдык 

деңгээлин 

жогорулатуу. 

 

 

 

Бардык окуучулардын 

ар түрдүү кароо –

сынактарга 

тартылуусу. 

 

 

 

 

 

 

дидактикалык 

материалдарды  

иштеп чыгуусуна 

түрткү болуу. 

 

 

 

 

 

 

 

Сапаттуу 

иштелмелерди, 

усулдук 

колдомолорду  

иштеп чыгууда 

мугалимдерге 

багыт берүү 

 

 

Тил 

сертификаттар 

ына  

даярдоодо 

мугалимдердин 

жоопкерчилигин 

күчөтүү. 

 

 

Чет тилдери 

сабагына түрлүү 



кароо-сынак уюштурулду. 32 катышуучу  болду.   

 100 суроодон турган ар тараптуу , татаал тапшырмалар берилип, 

билим деңгээлдери бааланды.  I  орунга 1 катышуучуга,  II орунга  2 

катышуучуга, III орунга 3 катышуучуга орун берилди. 

 Окуучулардын мыкты даярдыктарынан улам,  биздин окуучулар 

жогорку ийгиликтерди багындырышты. Алар:  11-В кл I  орунга 

Аблабекова Жибек , 11-В кл.  II орунга  Асангулова Албина, 9-З кл. 

Чолпон кызы Нурзат,   III орунга 10-Бкл. Макенова Арзыгүл ээ 

болушту. Мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүп , 6 орундун ичинен 4 

орунду багындыргандын өзү чоң ийгилик . Жетекчилери: Тойгожоева 

Венера, Кыдырбек кызы Айкерим, Көчөрбаева Нуриза.  

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 

алдындагы Конфуций институту тарабынан “Кытай бийи” 

республикалык  кароо-сынагы болуп өттү. Алгачкы ирет уюштурулган  

кароо-сынакка мектеп окуучулары жана студенттер катышты.   

Гимназиянын окуучулары да активдүү катышты.    Алар :11-В кл. 

Аблабекова Жибек , 9-З кл Жуманова Акылай, 6-З кл. Эралкан  кызы 

Айгинелердин жеке аткаруулары, 6-З кл. Эралкан  кызы Айгине, 

Рысалиева Айзирек, Камчыбекова Адина, Тыналиева Наима,  

Жолдошбекова Асел, Акылбекова Эркайым, Жапарова Айгерим, 

Байтикова Нурай. 

Окуучулар өз өнөрлөрүн мыкты деңгээлде тартуулашты.  9-З кл 

Жуманова Акылай, 6-З кл.  кыздары 3-орунга ээ болушту. 

   Жетекчилери :Кыдырбек кызы Айкерим, Тойгожоева Венера, 

Көчөрбаева Нуриза 

2020-2021-окуу жылы 

Шыктуу балдар менен иш жүргүзүү максатында  2020-2021-окуу 

жылында мектептен тышкары ар кандай кароо-сынактага окуучулар 

  Кароо-сынактарга 

катыштырууда 

даярдыктарды эрте 

көрүү. 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучулардын  

жөндөмүн өстүрүү 

жана күчөтүү. 

 

 

 

 

 

кароо- сынактарга 

окуучуларды 

көбүрөөк тартуу 

ишин колго алуу. 

 

 

 

 

Чет тилдери 

боюнча билим 

сапатын көтөрүү 

үчүн 

мугалимдердин  

ишмердүүлүгүн 

күчөтүү. 

 

 

 

 

Мектепке кабыл 

алууда 

комплекстин 

талабына жооп 

бере турган 

билим сапатын 

текшерүүгө 

мүмкүн болгон 

тесттерди түзүү. 

 

Чет тилдери 



предметтик мугалимдер тарабынан тартылды. 

   2018-жылдын февралында республикалык деңгээлде Борбордук 

Азиядагы билим берүү мекемеси тарабынан уюштурулган немец тили 

предмети боюнча китепти окуп-түшүнүү, презентациялоо кароо-сынак 

жүргүзүлдү.   Кароо-сынакта 10-Г классынын окуучусу Тулекова 

Махабат  2-орунга ээ болду. Жетекчиси немец тили мугалими  

Ибираева С.А. 

Шаардык деңгээлдеги  балдар командасы  2020-2021-окуу жылы 

үчүн салтка айланган “ Ыйык Ата Журт” жаштар коомдук фонду 

тарабынан уюштурулуп келе жаткан    11-класстар үчүн  “Келечекке 

карай жол” билим таймашында балдар командасы жана 

“Акылкарачач”  кыздар  командасы 1-орунга ээ болушту.   

“Китеп билим булагы”   сынагы  

    6-7-кл. үчүн  дил баян, 6 - класстардын арасында  6-З кл.  окуучусу  

Асанкариева Нурай 3-орунга, жетекчиси Абдыракманова А. ,  7- 

класстардын арасында  7-К  кл. окуучусу  Муканбетова Алина 1-

орунга , жетекчиси Мамбеталиев М.  Ал эми 9-10-11-класстар үчүн 

сынакта  10-А класстын окуучусу Азамат кызы Зейнеп 1-орунга, 

шаарда 2-орунга , жетекчиси  Усупбай уулу Кенжекул, 2-орунга        

11-Б. кл. окуучусу Макенова Арзыгүл 2-орунга,  жетекчиси 

Рыскелдиева А.З.  

Жаш манасчы  сынагы 

    "Кыргыз Республикасынын "Манас " эпосунун күнүн белгилөө 

жөнүндө" токтомун ишке ашыруу максатында өткөрүлгөн "Жаш 

манасчы" шаардык кароо- сынагы , 7-Б классынын окуучусу 

Көчөрбаев Дастан, 2-орун . 

“Айтматов менен кездешүү”  шаардык сынагы 

      5-8-кл. арасында   5-В кл. окуучусу Жээнбеков Эрбол райондо 1-

орунга, жетекчиси  Абдырахманова С.Д. , 9-11-кл. арасында  9-А кл. 

окуучусу Эсенбеков Залкар райондо, шаарда 1-орунга, Курманбаева 

Ж.К., ийрим жетекчиси Жарашов Э.  

 

 

 

 

 

 

  Жыл бою кытай тили  

багытындагы 

окуучулардын өсүп-

өнүгүүсүнө  

мугалимдин салымын 

кошуусун күчөтүү. 

 

 

  

 

 

 

 

 

сабагына түрлүү 

кароо- сынактарга 

окуучуларды 

көбүрөөк тартуу 

ишин колго алуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет тилдери 

боюнча билим 

сапатын көтөрүү 

үчүн 

мугалимдердин  

ишмердүүлүгүн 

күчөтүү. 

 

 



   Бишкек шаарындагы Ж.Баласагын атындагы Кыргыз 

мамлекеттик унверситетинин алдындагы  Конфуций институту 

тарабынан уюштурулган мектептер арасындагы ар түрдүү  

республикалык кароо-сынактардын жыйынтыгы:    

  «Сулуу жазуу-2020» кароо-сынагы 

     II орунга 11-Б класстын окуучулары : Асанбекова Жаркынай, 

мугалими Көчөрбаева Н. У.,  Калыков  Иса, мугалими Жолдошбекова 

Т.Ж.  III орунга  Асланбекова Асем , мугалими Кыдырбек кызы 

Айкерим ээ болушту. 

«Ч.Айтматов кытай адабиятында-2020» кароо-сынагы 

“Кытай  тилинде  туура, так сүйлөө” номинациясына татыктуу болуп,  

2020-2021 –окуу жылынын 1 -семестри үчүн акысыз  Дальян 

шаарынан акысыз билим  алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, окуп 

сертификатка  ээ болду. Мугалими  Кыдырбек кызы Айкерим. 

Ошондой эле мектеп директоруна Ыраазычылык кат берилди. 

  «Кытай тилинде ырдоо-2020» кароо-сынагы 

      Студенттер менен бирги сынак өткөрүлгөндүгүнө карабастан ,   

Жыргалбек уулу Байэл II орунга, мугалими Жолдошбекова Т.Ж.   

Русланбекова Аруузада  III орунга  , мугалими Кыдырбек кызы 

Айкерим. 

“Оратор-2021” кароо-сынагы 

10-В кл. Чолпон кызы Нурзат II орунга, 9-Е кл.  Абазова Айдина , 

жетекчиси  Кыдырбек кызы Айкерим, 11-В кл Асанкулова Аяна  III 

орун, Тойгожоева В.К.  

Республикалык "Кытай достук көпүрөсү"-2021 

    Адаттагыдай 2020-2021-окуу жылынын эсебинен кытай тили 

боюнча «Кытай достук кѳпүрѳсү» республикалык деңгээлдеги кароо-

сынагы болуп ѳттү. Сынак студенттер менен биргеликте бааланды.          

Биздин гимназиядан 10-В кл. окуучусу Чолпон кызы Нурзат 2-орунга 

ээ болду, мугалими Кыдырбек кызы Айкерим . 

 

 

 

 

Ар бир предметтик 

мугалим кароо-

сынактарга 

жоопкерчиликтүү 

мамиле жасоосу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Алгачкы ирет республикалык "Кытай досук көпүрөсү" онлайн 

түрүндө 14 жашка чейинкилердин арасында болуп өттү.   

   17 катышуучунун арасынан  1-орунду  биздин 7- З кл. окуучусу 

Эралкан кызы Айгине,  жетекчиси Кыдырбек кызы Айкерим экөө 

багындырды. 

    «Instagram» тармагында да добуш берүүчүлөр тарабынан алдыңкы 

орунга ээ болуп, ал жерден сыйлыкка ээ болду. Бул жерде билими, 

кеби, ѳнѳрү ар тараптуу бааланды 

12.04.21  «Азаттык» үналгысында  “Мектептеги билим берүүгө 

кандай реформалар керек?” деген талкууга барып келишти.  Алар: 10-

А кл.Саттарова Акмаанай , Азамат кызы Зейнеп , Кабылбеков 

Нурсултан,  10-В кл. Кудисова Алия ,Чолпон кызы Нурзат, 10-Г  кл. 

Тешебаев Эмир, 11-А кл. Азаматов Азис, Азиз кызы Алтынай,  

Атамбиева Айчүрөк, Олмосбаев Мырза, 11-Г кл. Жолдошбеков Аман , 

Теңиз кызы Аделина. 

Азыркы учурда билим берүүдө кандай жаңычылдыкка муктаж 

экендиги, жаңы кандай сабактар болушун каалай тургандыктары  ж.б. 

тууралуу өз ой –пикирлерин кенен билдиришти. Окуучулардын жооп 

бергендиктерине  эксперттер тарабынан жогору баа берилди. 

2021-2022-окуу жылы 

Шыктуу балдар менен иш жүргүзүү максатында  2021-2022-окуу 

жылында мектептен тышкары ар кандай кароо-сынактага окуучулар 

предметтик мугалимдер тарабынан тартылды. 

    Москва шаарында өткөрүлгөн Эл аралык деңгээлдеги  “РАССКАЖИ 

МИРУ О СВОЕЙ РОДИНЕ” конкурста,  85  000 катышуучу , 27 мамлекттин 

арасынан  11-Б кл окуучусу Дюшебекова Канышай Мирлановна өз өлкөсүн 

мыкты тааныштырп көрсөткөндүгү үчүн “Инновационного центра развития 

ивоспитания детей и молодежи” тарабынан сертификатка ээ болду. 

   2022-жылдын февралында республикалык деңгээлде Борбордук 

Ар түрдүү мектептен 

тышкары иш-

чараларга кызыгуусун 

арттыруу жана 

окуучулар менен 

бирдикте катышуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шыктуу окуучулар 

менен үзгүлтүксүз 

тыгыз байланышта 



Азиядагы билим берүү мекемеси тарабынан уюштурулган немец тили 

предмети боюнча китепти окуп-түшүнүү, презентациялоо кароо-сынак 

жүргүзүлдү. Кароо-сынакта 10-Г классынын окуучусу Аширалиев 

Нурсултан   1-орунга ээ болду. Жетекчиси немец тили мугалими  

Абдыкеримова С.А. 

22 .09.21 Шаардык Билим берүү башкармалыгы тарабынан 

Мамлекеттик тил күнүнө арналган иш-чаранын алкагында райондук, 

шаардык  «Мыкты дил баян" сынак уюштурулду. 

Гимназиянын 11-А кл.  окуучулары «Тил жоголбойт, жоголсо ,  

жоголот дил» аттуу дилбаян сынагына  Азамат кызы Зейнеп, 

Саттарова Акмаанай   катышып,  «Мыкты дилбаян" номинациясы 

боюнча райондо, шаарда  Азамат кызы Зейнеп 1-орунга, райондо 2-

орунга  Саттарова Акмаанай ээ болушту. Жетекчиси  кыргыз тили 

жана адабияты мугалими Усупбай уулу Кенжекул . 

     К.Баялинов атындагы китепканада «Балдарга жаратылыш 

жөнүндө китеп» аттуу китептин бет ачары жана «Жаратылыш 

сырлары»  аттуу оюн 4 мектептин: №68, №69 гимназияларынын , 

«Креатив-Таалим» билим берүү комплексинин, Р.Мамыралиев 

атындагы Жал мектебинин катышуусунда болду. 

Оюнга «Табият»  аттуу топтун  8-Ж кл. окуучулары: Актанбек 

кызы Айжан, Дастанбек уулу Жаныбек, Осмонбекова Гулназ , 

Касымбекова Асел, Эсенгулова Телегей катышты.Биология мугалими 

Токтомамбетова Аймира Моңолдоровна даярдады.  

Жыйынтыгында, гимназиянын окуучулары 2-орунга ээ болду. 

Экономикалык КВН -2022 

 

    Кыргыз экономикалык университетинин алдындагы 

М.Рыскулбеков атындагы Экономикалык колледж тарабынан 

болуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдер 

тарабынан ар бир иш-

чарага кызыгуу менен 



"Экономикалык КВН" уюштурулду. 

КВН ге 4 мектеп катышты. Алар: №69, №68, №91, №87. 

Т.Сатылганов атындагы  №69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясы 1-

орунга ээ болушту. 

    9-В кл. окуучулары: Айтматова Айгерим, Алмазова Жылдыз, 

Жеңишбекова Айзада, Кубанычбек кызы Назима, Муханбет кызы 

Медина катышышты. Жетекчиси тарых мугалими Ажыгулова 

Гульмира Касымбековна. 

 

Акыл таймаш-2022 

 

24-майда  «Келечек»  студиясынын  "Акыл таймаш"  

интеллектуалдык оюнунда республикада 2-орунга ээ болушту.    

№69 окуу- тарбия комплекс- гимназиясынан түзүлүп келген 

"Келечек" тобу жеңишке жетишти.  

Команданын курамында: 7-Б кл. Алыбаева Акмарал,  

Шаршенбекова  Азима, 7-В кл. Карбозова Аяна , Бакытбекова 

Акылай,  Урумова Зейне болушту.  Жетекчиси кыргыз тили жана 

адбияты мугалими Аттокурова Канзада  Апсатаровна 

 

Корей тилинде сүйлөө-2022 

 

«Корей окуу борбору»  тарабынан уюштурулган “Корей тилинде 

сүйлөө” сынагы өттү. Бул сынакта  корей тилин окуган 5-Б, 6-Б, 7-Б 

классынын окуучулары катышып, жыйнтыгы төмөндөгүдөй болду.   

5-Б класс: 

1-орун Русланова Үмүт 

2-орун Маликова Сумая 

3-орун Эмилбекова Айдана 

мамиле жасоо. 

 

 

 

 

  Окуучулардын 

предметтерге 

кызыгуусун арттыруу 

максатында ар түрдүү 

иш-чараларды ойлоп 

табуу.   

 

 

 

 

 

 

 

Окуучулар менен,  

ата-энелер менен  

үзгүлтүксүз тыгыз 



6-Б класс: 

1-орун Шаршенбекова Азима  

2-орун Асанбекова Санира 

3-орун Мукайева Айжан 

7-Б класс: 

1-орун Упабекова Мираида 

2-орун Токоева Айдай 

3-орун Шаршенбекова Азима 

Жетекчиси : корей тили мугалими Темралиева Перизат 

Темралиевна  

 

   Бишкек шаарындагы Ж.Баласагын атындагы Кыргыз 

мамлекеттик унверситетинин алдындагы  Конфуций институту 

тарабынан уюштурулган мектептер арасындагы ар түрдүү  

республикалык кароо-сынактардын жыйынтыгы:    

Кытай тили боюнча  республикалык  Кол жазма гезит иштеринин 

күнүнө  "Улуттук күн" жана "Конфуция институтунун күнүнө" карата  2021-

2022-окуу жылы үчүн с сынакта сүрөт тартып жана аны жазуу түрүндө 

баяндоо талаптары коюлган. 

Кароо-сынакка Бишкек шаарындагы Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-

тарбия комплекс-гимназиясынын  8-Ж кл Осмонбекова Гульназ, 6-И 

кл.Кочкунова Бермет  жетекчиси Тойгожоева Венера Кутуановна,  8-К кл. 

Шаршеева Акбермет , 8-З кл. Субанбеков Эмир  жетекчиси Көчөрбаева 

Нуриза Улановна катышышты,  

Жыйынтыгында,  8-Ж кл Осмонбекова Гульназ 2-орунга, калган 

окуучулар кызыктыруучу сыйлыкка ээ болушту. 

Кытайча аңгеме айтуу -2021 

“Кытай аңгемесин айтуу жана Кытай менен Кыргызстандын 

байланышта болуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Жөндөмдүү, 

талантуу окуучулар 

менен шыгына 

жараша сынактарга 

тартуу. 

 

Предметтик 

мугалимдердин 

окуучуларды 

даярдоодо 



достугун улантуу“  темасында сүйлөө речинин сынагы  ийгиликтүү 

өткөрүлдү.  

Сынакта  21 окуучу катышып, гимназиянын  окуучулары 

байгелүү орундарга ээ болушту. Сынактын талаптары жогору 

болгондугуна карабастан, жемиштүү болду. Алсак,  11-В классынын 

окуучусу Чолпон кызы Нурзат 2-орунга, мугалими Кыдырбек кызы 

Айкерим , 3-орунга: 9-з классынын окуучусу Турдубаева Айжан, 

мугалими Көчөрбаева Нуриза, 9-и классынын окуучусу Анарбекова 

Алтынай,  мугалими Жолдошбекова Толгонай ,   ошондой сүйлөө 

кебинде өздөрүн мыкты, жогорку деңгээлде көрсөтө алгандыктары 

үчүн кызыктыруучу сыйлыкка   9-ж классынын окуучулары: 

Нурдавлетов Эржан,  мугалими Тойгожоева Венера, Таштанбекова 

Алтынай мугалими Абдыкадыр Таалайкүл  мактоо баракчасы менен 

сыйланды. 

Кытай ырлары-2021 

 “Кытай ырлары -2021”  сынагы  болду. Сынакка  21 

катышуучу ат салышты.   

Сынакта таланты гана бааланбастан,  сүйлөө кеби да кошо 

айкалыша бааланды. Жыйынтыгында, 1-орунга 10-В кл. окуучусу 

Жыргалбек уулу Байэл,  мугалими Жолдошбекова Толгонай, 2-орунга 

10-Е кл. окуучусу  Русланбекова Аруузада,   мугалими Кыдырбек 

кызы Айкерим, 3-орунга 7-З кл. окуучусу Исагулова Назгүл,   

мугалими Көчөрбаева Нуриза, ошондой эле активдүү  катышкандыгы 

үчүн 9-ж кл. окуучусу Канатова Сайкал, мугалими Абдыкадыр 

Таалайкүл, 11-в кл. окуучусу Кудисова Алия мугалими Тойгожоева 

Венера Мактоо баракчасы менен сыйланды. 

 

Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын 30 жылдыгы 

изденүүчүлүк менен 

мамиле жасоо. 

 

 

Мектеп билими менен 

гана чектелбей, ар 

тараптуу өзүн -өзү 

өнүктүрүү . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучуларга ар 

тараптуу сынактарага 

кызыктыруу аркылуу 



2022-жылдын 5-январында  Бишкекте Кыргызстан менен 

Кытайдын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгына 

арналган салтанаттуу иш-чара өттү.  

Мамлекттик деңгээлдеги иш-чарага  Кыргыз Республикасынын 

президенти Жапаров Садыр Нургожоевич жана Кытайдын 

Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвэн катышты.  

Бул салтанатта  өнөрпоздор өз өнөрлөрүн тартуулашты. Залкар 

өнөрпоздордун арасында Бишкек шаарындагы Т.Сатылганов 

атындагы №69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын   окуучулары да 

катышты. 

Гимназиянын окуучуларынын аткаруусунда “Өлкө” аттуу  хор 

жана ”Шаосин”  бийи тартууланды. 

Сүйлөө речи-2022 

 “Сүйлөө речи-2022”  республикалык сынак  болду.  

Окуучулардын сүйлөө кеби жана билим деңгээли бааланды.  

Гимназиядан 6 окуучу катышты. Жыйынтыгында ,  10-Е Абазова 

Албина 2-орунга , жетекчиси  Кыдырбек кызы Айкерим, 9-И кл.  

Умөтбекова Айжамал 2-орунга , жетекчиси Жолдошбекова Т.Ж.  ээ 

болушту. 

Кызыктыруучу  сыйлыктар жана Ардак грамоталар  менен төмөнкү 

окуучулар сыйланышты: 9-Ж кл. Нурдавлетов Эржан , Нурланова 

Перизат,  жетекчиси Тойгожоева В.К.,  9-Ж кл.  Канатбекова Сайкал , 

жетекчиси Абдыкадыр Таалайкул, 10-Е Мамыралиева Наира, 

жетекчиси  Көчөрбаева Н.У. 

Кагаз кыркуу-2022 

        "Кагаз кыркуу" аттуу  республикалык сынакта 2-орунга 9-3 кл. 

окуучусу Талгаттбек кызы Аяна,  мугалими Көчөрбаева Нуриза, 3-

орунга  8-ж кл.  Актанбек кызы Айжан,   мугалими  Кыдырбек кызы 

Айкерим , "Кызыктыруучу сыйлык" номинациясына ээ болгондор:  7-

стимул көрсөтүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдер 

тарабынан ар бир иш-

чарага кызыгуу менен 

мамиле жасоо. 

 

 

 

 

 

Окуучулардын 

предметтерге 

кызыгуусун арттыруу 

максатында ар түрдүү 

иш-чараларды ойлоп 

табуу. 



к кл. Таалайбекова Даяна,  мугалими Абдыкадыр Таалайкүл, 8-к кл. 

Муканбетова Алина,  мугалими Тойгожоева Венера, 6-к кл. 

Махмудова Асема, мугалими Чынтемир кызы Гульбара ээ болушту.  

 

“Кытай достук көпүрөсү-2022” сынагынын алгачкы 

кадамдары 

Ж.Баласагын атындагы университетинин алдындагы  

Конфуций институту тарабынан  республикалык  “Кытай достук 

көпүрөсү”   сынагына алгачкы этабына төмөнкү окуучулар катышты. 

9-Ж кл.Нурдавлетов Эржан, Нурланова Перизат, мугалими 

Тойгожоева В.К.,  

 9-И кл. Үмөтбекова Айжамал, мугалими Жолдошбекова 

Толгонай,  10-Е кл. Абазова Альбина,   мугалим Кыдырбек кызы 

Айкерим, 10-Е кл. Мамыралиева  Наира ,  мугалими Көчөрбаева Н.У. 

Бул сынакта өнөрлөрү менен бирге билимдери да бааланды  

Жыйынтыгында ,  1-орунга   9-И кл.  Үмөтбекова Айжамал,  2-

орунга 10-Е кл.  Абазова Альбина,   3-орунга  10- Е кл.  Мамыралиева 

Наира   ээ болушту.  

Республикалык   "Кытай достук көпүрөсү"-2021 

9-И кл. Үмөтбекова Айжамал, мугалими Жолдошбекова 

Толгонай,  10-Е кл. Абазова Альбина,   мугалим Кыдырбек кызы 

Айкерим 3-орунга  ээ болушту. 

 

Республикалык "Кытай достук көпүрөсү"-2022 

2021-2022-окуу жылына карата республикалык "Кытай досук 

көпүрөсү" онлайн түрүндө 13 жашка чейинкилердин арасында болуп 

өттү.   

Бул сынакта речи, өнөрү бааланды. Жеңишке 6-И классынын 

окуучусу Боромбаева Ирада 3-орунга эээ болду.Жетекчиси кытай тили 

 

 

Сынактарга даярдоодо 

окуучуларга көп 

убакытты бөлүү. 

 

 

 

Сынакка катыша 

турган окуучулар 

менен жекече иш 

алып барууну күчөтүү 

 

 

Таланттуу 

окуучулардын ата-

энелери менен  тыгыш 

иш алып баруу 

 

Билими менен бирге 

окуучулардын 

талантын 

айкалыштырып 

даярдоо 

Мугалимдердин   



мугалими Тойгожоева В.К.  

 

Дүйнөлүк  "Кытай достук көпүрөсү"-2021 

Кыргызстанда  алгачкы ирет республикалык "Кытай достук 

көпүрөсү" онлайн түрүндө 14 жашка чейинкилердин арасында болуп 

өткөн. Бул сынактын жыйынтыгында , 1-орунга ээ болгон  8- З кл. 

окуучусу Эралкан кызы Айгине  ээ болгон. 

Ийгилигинин , билиминин  натыйжасында Айгине Пекин 

шаарындагы  дүйнөлүк сынакка онлайн түрүндө катышты. 

Айгиненин   билими  жана таланты  дагы бир ирет сынакта көрүндү. Абдан 

жогору талап болгондугуна  карабастан,  ийгиликтүү көрсөтүп бере алды. 

Сертифкатка ээ болду. Жетекчиси Кыдырбек кызы Айкерим. 

 

окуучулар менен  жыл 

бою тынымсыз иш 

алып баруу жана ата-

энелердин да 

жоопкерчилигин 

күчөтүү . 

ЖМА жыйынтыгы 

(3 жылдын маалыматы) 

Бишкек шаарындагы Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-тарбия 

комплекс-гимназиясынын 2019-2020-окуу жылындагы 9-11-

класстардын жыйынтыктоо  аттестациянын   жыйынтыгы 

 
 

Класс 

 

Предмет 

Окууч

улард

ын 

саны 

Экзамен 

тапшыр 

ган 

окуучулардын 

саны 

 

5 

 

4 

 

3 

 

% 

Билим 

сапаты 

 

% 

Жетишүү 

ОӨД 

(СОУ) 

 
 
 
 
 
 
11 

Кыргыз тили  90 90 15 59 16 82% 100% 65% 

Кыргыз адабияты 90 90 16 54 20 77% 100% 64% 

Алгебра жана 
талдоонун 
башталышы 

90 90 20 34 36 60% 100% 61% 

Орус тили 90 90 29 57 4 96% 100% 74% 

Кыргызстан 
тарыхы 

90 90 21 62 7 92% 100% 65% 

 

Геометрия 21 21 8 9 4 81% 100% 72% 

Немец тили 25 25 15 9 1 96% 100% 84% 

Кытай тили 23 23 14 9 
 

100% 100% 86% 

Англис тили 21 21 8 8 5 76% 100% 71% 

9-11  540 540 146 301 93 83% 100% 69% 

 

Бишкек шаарындагы Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-тарбия 

комплекс-гимназиясынын 2020-2021-окуу жылындагы 9-11-

класстардын жыйынтыктоо аттестациянын  жыйынтыгы  

  

 

 

 

 

 

   



 

 

Класс 

 

Предмет 

Окууч

улард

ын 

саны 

Экзамен 

тапшыр 

ган 

окуучуларды

н саны 

5 4 3 % 

Билим 

сапаты 

% 

Жетишүү 

ОӨД 
(СОУ) 

 
 
 
 
 
9 

Математика 257 257 28 104 125 51% 100% 54% 

Кыргыз тили  257 257 41 139 77 70% 100% 61% 

Кыргыз адабияты 257 257 40 124 93 64% 100% 59% 

Орус тили 257 257 39 153 65 75% 100% 62% 

Кыргызстан 
тарыхы 

257 257 27 131 99 61% 100% 57% 

 

 
    9 

Математика 36 36 10 14 12 67% 100% 65% 

Англис тили 63 63 13 29 21 67% 100% 62% 

Немец тили 72 72 17 38 17 76% 100% 66% 

Кытай тили 86 86 35 47 4 95% 100% 77% 

9  1542 1542 250 779 513 67% 100% 61% 

 

 

 
Класс 

 
Предмет 

Окууч
улард
ын 
саны 

Экзамен 
тапшыр- 
ган 
окуучулар-
дын саны 

 
5 

 
4 

 
3 

 
% 
Билим 
сапаты 

 
% 
Жетишүү 

ОӨД 
(СОУ) 

 
 
 
 
 
 
11 

Кыргыз тили  106 106 13 70 23 78% 100% 62% 

Кыргыз 
адабияты 

106 106 22 69 15 86% 100% 68% 

Математика 106 106 12 75 19 82% 100% 63% 

Орус тили 106 106 49 56 1 99% 100% 80% 

Кыргызстан 
тарыхы 

106 106 25 57 24 77% 100% 66% 

 

Математика 28 28 5 23 - 100% 100% 70% 

Немец тили 32 32 19 13 - 100% 100% 85% 

Кытай тили 46 46 29 17 - 100% 100% 87% 

11  636 636 174 380 82 87% 100% 70% 

 

Бишкек шаарындагы Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын2020-2021-окуу жылындагы 9-11-класстардын 

жыйынтыктоо аттестациянын жыйынтыгы  

 
№ 

 
Кла
сс 

 
Предмет 

Окуучул
ардын 
саны 

Экза-
менге 

киргизил
ген 

окуучула
р-дын 
саны 

5 4 3 2 

% 
Билим 
сапат

ы 

% 
Же-

тишүү 

ОӨД 
(СОУ) 



1.  
 
 
 
 

9 

Математика 288 287 36 146 105  63 100 58 

2. Кыргыз тили  288 287 35 169 83  71 100 60 

 
Кыргыз 
адабияты 

288 287 65 168 54  81 100 67 

3. Орус тили 288 287 241 45 1  99 100 94 

4. Кыргызстан 
тарыхы 

288 287 155 70 62  78 100 77 

 
Профилдик предметтер 

5. 

 
9 

Математика 73 73 17 34 22  70 100 64 

6. Англис тили 34 34 10 20 4  88 100 71 

7. Немец тили 90 89 18 50 21  76 100 65 

8. Кытай тили 91 91 39 48 4  96 100 78 

 9  1728 1722 616 750 356  79 100 71 

 

 

 

 
№ 

 
К

л
ас

с 
 

Предмет 
Окуучулар
дын саны 

Экзаменг
е 

киргизил
ген 

окуучула
рдын 
саны 

Экзам
ен-
ден 

бошот
ул-ган 
окууч
улар-
дын 
саны 

Экзамен 
тапшыр-
ган окуу-

чулар-
дын 
саны 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

% 
Би-
лим 

са-па-
ты 

 
% 

Жети-
шүү 

 
ОӨД 
(СОУ) 

1.  
 
 
 
 

11 

Кыргыз тили  98 97 1 97 22 68 7  93 100 70 

2. Кыргыз 
адабияты 

98 97 1 97 36 54 7  92 100 75 

3. Математика 98 97 1 97 25 50 22  77 100 70 

4. Орус тили 98 97  83 14 - -  100 100 95 

5. Кыргызстан 
тарыхы 

98 97 1 97 75 16 6  94 100 90 

6. 
Профилдик предметтер 

Геометрия 25 25  25 15 9 1  96 100 84 

7. Немец тили 35 34 1 34 12 22   100 100 77 

8. Кытай тили 20 20  20 10 10   100 100 82 

9. Англис тили 18 18  18 7 11   100 100 78 

 9-
11 

 588 582 6 582 
216 240 43 

 78 100 61 

 

 

Тарбия иштери боюнча 

(3 жылдын маалыматы) 

Тарбия иштерин жүргүзүүдө  Ага Хандын маданият 

алкагындагы  «Музыкалык Демилге» программасынын  колдоосу 

менен «Устатшакирт» борборунун жетекчилиги менен  “Салттуу 

музыка” сабактары,  «Умтул-Музыка» жана «Умтул-Театр» атуу 

долбоорлор  аткарылууда,  USAID тарабынан каржыланган “Келгиле, 

окуйбуз!” долбоору, БУУ “Жашоонун агымына кошул”, Евросоюз 

уюму менен биргеликте жүргүзүлгɵн КАДАП 6 баскычынын 

«Наркотикалык заттарды колдонуунун эрте алдын алуу» 

Пандемиялык шартка 

байланыштуу онлайн 

окугандыктан айрым 

иш-чаралар толук 

түрдө ишке ашкан 

жок.  

 

 

 

Жаңы келген, 

окуудан 

жетишпеген 

окуучулар менен 

иштөө планынын 

эффективдүүлүгү



программасынын (Мотивациялык кенеш берүүгɵ негизделген алдын 

алуучулук кийлигишүү) пилоттук долбоору,  кесипке тарбиялоо жана 

келечекте кесипти тандоо боюнча Германия кызматташтыгы менен 

GIZ долбоорунун  «Кесипке багыт берүү» боюнча 5 тепкичтүү 

пилоттук программасы,  “Сергек жашоо образы” класстык 

сааттарынын эксперименталдык программасы  менен иш алынып 

барылууда. 

Коомдук уюмдар менен да көптөгөн иш-чаралар өтүлүп, 

байланыш болуп келди. Балдарды коргоо борбору менен байланышта 

болуп психологдук жардамын  менен муктаж болгон окуучулар  алып 

турду, мындан сырткары МТУ 12. “Теле жана радио берүүлөр”, 

Юридикалык колледж, СПИД борбору, Биринчи Май ИИБ,  10-бөлүм, 

“Ыйык Ата-Журт”коомдук жаштар фонду, поликлиникалар, “Адеп 

башаты” коомдук прогрессивдүү фонду, ОсОО Orange  жана врач 

гинекологдордун бириккен уюму,  А. Умуралиев атындагы Бишкек 

шаардык драма театры, “Ай-ДАНЕК” газетасы, Кыргыз Улуттук 

филармониясы, Германия кызмат-таштыгынын GIZ проектиси, Т. 

Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театры,  Т. 

Сатылгановдун музейи,   А. Осмонов атындагы борбордук китепкана, 

“Устат шакирт” борбору, Польша мамлекети тарабынан уюштурулган   

CADAP 6 долбоору, «Бакдөөлөт” коомдук фонду. 

Тартип бузууну алдын алуу боюнча атайын пландын негизинде иш 

алынып барылып, профилактикалык кеңеш иш алып барды. 

2019-2020-

окуу жылы 

2020-2021-

окуу жылы 

2021-2022-

окуу жылы 

4 жолу  5 жолу 4 жолу 

 

Көзөмөлгө коюлган окуучулар: 

категория 2019-2020-

окуу жылы 

2020-2021-

окуу жылы 

20921-2022-

окуу жылы 

КДД 1 - - 

ИДН 2 2 5 

ВШУ 23 11 26 

 

 

 

 

 

 

 

6, 7, 8-класстын 

окуучулары жыл бою 

онлайн окугандыктан 

“Салттуу музыка” 

сабагы онлай түрүндө 

өтүлгөндүктөн комуз 

үйрөнүүдө 

кыйынчылыктар 

болду. Окуучулардын 

саны көп 

болгондуктан онлайн 

түрүндө платформа 

аркылуу үйрөтүүдө 

бардык окуучулар 

менен дайыма жеке 

иштөөгө мүмкүнчүлүк 

болгон жок. 

Тартип бузучулукту 

алдын алуу боюнча 

класстык сааттарга 

ата- энелерди тартуу, 

психолгдон жардам 

сурап, тренингдерди 

уюштуруу. Класстык 

сааттарга класс 

н көзөмөлдөө.  

 

 

 

 

 

Мектепке кабыл 

алууда 

комплекстин 

талабына жооп 

бере турган 

билим сапатын 

текшерүүгө 

мүмкүн болгон 

тесттерди түзүү. 

 

 

Окуучулардын 

ата-энелери 

менен иш алып 

баруусун 

көзөмөлдөө  жана 

уюштуруу. 

 

 

 

 

 

 



 

Окуучулардын интеллектуалдык денгээлин жогорулатуу, 

талантын, шыгын ойготуу максатында   “Ден соолук”, “Келечектеги 

кесип”,  “Эстетика” багыттарында иш алып барылды.   

      2019-2020-окуу жылында №69 ОТК-гимназиясында  22 ийрим 

жетекчиси  чыгармачылык ийримдерди жетектеди. Жалпы 

окуучулардын 45% камтылган. 

Ийримдин окуучулары мектеп ичинде, райондук, шаардык, 

республикалык көптөгөн иш –чараларга катышып келишти.  

➢ 2019-жыл 31-август, кыргызстандын эгемендуулук күнүнө 

арналган аянттагы мамлекеттик иш-чарага “Кербез” 

комузчулар ансамбли катышты.  

➢ Бишкек шаарындагы А. Токомбаев атындагы №24 мектеп-

гимназиясында Баткен согушуна катышкан ардагерлерге 

арналган иш-чара болуп өттү. ЧынгышеваЭлмира Асанбековна 

жетектеген «Кербез» комузчулар ансамбли иш-чаранын 

ачылышында өз өнөрлөрүн тартуулашты. 

➢ Гимназиянын 30 жылдык мааракеси 2019-жылдын 19-

октябрында белгиленди. Иш-чарага Билим берүү жана илим 

министринин орун басары Джусупбекова Надира Сынташевна , 

Маданият, маалымат жана туризм министри Иманалиев Кайрат 

Олжобаевич, Бишкек шаарынын вице-мэри Кузнецова Татьяна 

Анатольевна, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты 

Музуралиев Канатбек Байсарыевич, 1-Май районунун акими 

Биримкулов Алибек Темирланович, Бишкек шаардык 

мэриясынын Билим берүү башкармалыгынын башчысы 

Мейрманова Сауле Жаксылыковна жана ошондой эле мектеп 

менен кызматташ болгон уюмдардын, борборлордун 

жетекчилери : Германия мамлекетинин чет өлкөдөгү билим 

берүү боюнча Борбордук Азиядагы мекемесинин жетекчиси 

(ZfA) Ребека Вагнер , Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университетинин алдындагы Конфуций институтунун 

директору Ан Дэюань , “Устатшакирт” борборунун директору 

жетекчилердинө з ара 

катышуусун күчөтүү. 

Проектик иш-

чараларды 

панорамалык түрдө  

өткөрүү, шаардагы 

тарыхый жерлерге 

изилдөө менен 

экскурсияларды 

уюштуруу азыраак 

болду. 

  

 

Окуучуларга 

эстетикалык билим 

берүүнү жогорку 

деңгээлде 

уюштурууда 

окуучулардын 

калоосунун азыраак 

болушу.   

 

 

Спорттук секцияларга  

окуучуларды 

көбүрөөк тартуу 

керек. Мектептен 

башка жактарга 

катышкан окуучулар 

жөнүндө 

маалымат.Чет 

 

Начар окуучулар 

менен   жекече 

тыгыз иш алып 

барууну 

уюштуруу. 

 

 

 

 



Сырдыбаева Разия Мадылбековна жана шаардын мектеп 

директорлору келип катышты. Иш-чарада ийримдин 

окуучулары өз өнөрлөрүн тартуулашты. 

➢ 2019-жыл 12-ноябрь, шаардын мектептеринин жаш 

директорлору үчүн  “ Билим берүү  мекемесинде долбоордук  

ишмердүүлүк аркылуу окуу- тарбия иштерин уюштуруу” 

 деген темада   комплекс – гимназиясында семинар  болуп өттү. 

Бул семинарда ийримдин окуучулары өз өнөрлөрүн 

тартуулашты. 

➢ 2019-жыл 18-ноябрь, окуучулардын район аралык шаардык 

сармерден оюн-зоок таймашы болуп өттү. Бул сармерденге 

шаардын төрт районунун эң алдыңкы деген тайпалары келип 

катышып, өз күчтөрүн сынашты. Сармердендин негизги 

максаты- акыл казынабыздын башаты болгон макал-лакап, 

жанылмачтардан тартып, Ата Мекен,эл жер, ата-эне , достук, 

ынтымак жана өмүр тууралуу ырларды унутпай, даназалап, 

күнүмдүкк жашообузда колдонуп, ырдап жүрүү. Бул иш-чарада 

гимназиянын өнөрлүү окуучулары катышты. 

➢ 2019-жыл 30-ноябрь, Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз 

улуттук консерваториясында «Чыгаан мамлекеттик ишмер, 

Кыргыз Республикасынын баатыры Турдакун Усубалиевге 100 

жыл» аталышында илимий конференция өттү. Бул 

конференцияда гимназиябыздагы КР маданиятына эмгек 

сиңирген ишмер Маматова Кулбара Казакбаевна жетектеген 

хор ийрими өзүлөрүнүн чакан номери менен барып катышып 

келишти. 

➢ 2019-жыл 24-декабрь,  Т.Сатылганов атындагы   №69 окуу-

тарбия комплекс-гимназиясына Япония өлкөсүнүн Хоккайдо 

префектурасынан мектептин 7 мугалими жана 1 мектеп 

директору келди. Алар менен бирге Япониянын эл аралык 

кызматташтык агентствосу ( JACA) мекемесинин өкүлү Обучи 

айым жана Ногогаки айым, волонтерлор программасынын 

ассистенти Жумагулов Алмаз жана  ошондой эле Бишкек 

мамлекеттерде 

байгелүү орун алган 

окуучулар жөнүндө 

маалымат 

билдирүү.Жогорку 

класстын 

окуучуларын 

ийримдерге көбүрөөк 

тартуу. 



шаарынын мэриясынын Билим берүү башкармалыгынын 

адиси  Жолчиева А.А.келишти. Келген коноктор Кыргыз-япон 

борборунун адамзаттын өнүгүүсү алкагындадагы “Бир айыл-

бир продукт” проектинин негизинде иштер менен таанышып,  

мектеп жөнүндө да маалымат алышты. Конокторду “Устат-

Шакирт” долбоорунун алкагында уюштурулган,  мектептин 

комуз жана ооз комуз ийрими кыргыздын улуттук күүсү менен 

тосуп алды.  

➢ 2020-жыл 1-февраль,  8а, б-класстын окуучулары жана 

юридикалык колледждин студенттери бирдикте “Уурулук-бул 

кылмыш”, “Наркотикалык  заттар жана алардын адам 

баласынын ден соолугуна тийгизген тасири” деген темада  

лекция жана талкуу болуп өттү. Бул иш-чаранын жүрүшүндө 

окуучулар өздөрүнүн жашоосунда кездешүүчү түрдүү туура 

эмес иштер, адам баласынын ден соолугуна кам көрүүсү, ден 

соолукка, жүрүм- турумга тийгизген таасири боюнча көптөгөн 

маалыматтарды ала алышты. Окуучулар жана студенттер 

кызыккан суроолорго жоопторду ала алышты. Окуучулардын 

суроолорун жана жоопторун корректирлөө үчүн психолог 

Оморова К. М., соц. педагог  Джумагулова Н. М. жана аталган 

колледждин юрист окутуучулары катышты. 

➢ 2020-жыл 3-февраль, КТРКда “Балдар FM” радиосу тарабынан 

уюштурулган 6- класстар арасындагы «Акыл таймаш» кароо-

сынагы болуп өттү. Мында Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-

тарбия комплекс-гимназиясынан “Жеңиш” командасы барып, 

шаарыбыздагы №38 гимназия менен беттешип, биринчи 

орунду алып келишти. Кароо-сынакта окуучулар кыргыз тили, 

кыргыз адабияты, тарых, биология предметтеринен өз 

билимдеринин жогорку деңгээлде экенин көрсөтө алышты. 

➢ 2020-жыл 21-февраль, Эл аралык эне тил күнүнө карата “Ар 

бир элдин тили- бүтүн адамзаттын тили” деген ураандын 

астында комплекс-гимназияда 8-9-класстардын арасында 

таймаш болуп өттү. Таймаштын негизги максаты-класстарга 



бөлүнүп берилген ар бир улуттун тилин, маданиятын, өнөрүн 

чагылдыруу. Бардык  класстар   бөлүнүп берилген 

тапшырмаларды жогорку денгээлде көрсөтүп беришти. 

➢ 2020-жыл 23-февраль Ата Мекенди коргочуулар күнүнө карата 

класс жетекчилер  тарабынан  “Мекенди коргоо ыйык 

милдет” деген темада ата-энелердин катышуусу менен ачык 

класстык сааттар өткөрүлдү. Класстык саатта окуучуларга 

Мекен, Мекенди коргоо темаларындагы патриоттулукка үндөй 

турган маалыматтар берилди. Класстын окуучулары ата-

энелери катышкандыктан өздөрүн абдан бактылуу сезишип 

сабакка активдүү катышуу менен ар бир маалыматты терең 

айтып, талкууга кызуу катыша алышты. Балдарга көрсөтүлгөн 

диафильм да балдарга тарбиялык жактан жакшы маалымат 

болду. 

➢ 2020-жыл 3-март, “Мамлекеттик туу күнүн” белгилөө боюнча 

мектеп администрация тарабынан салтанаттуу линейкалар 

болуп өттү. Линейкада КР мамлекеттик гимни аткарылып, 

мамлекеттик туу көтөрүлдү. Окуучуларга  “Мамлекеттик туу 

күнүнүн” майрамдалышы, мааниси жөнүндө баяндама 

берилди.  Баяндамада Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

желегинин түзүлүшү, мааниси, авторлорун, кайсыл жылы 

кабыл алынгандыгы жөнүндө айтып өттү. Конституциядагы  

туу жөнүндөгү статьялар жөнүндө да кеңири маалыматтар 

менен да тааныштырылды. 

➢ 2020-жыл 5-март,  Кыргызстанда улуттук баш кийим ак 

калпактын урматына АК КАЛПАК КҮНҮ белгиленет. Бул күн 

Жогорку Кеңештин  2016-жылдын 29-июнундагы №825-VI 

токтому менен улуттук баш кийимдин маанисин сактоо жана 

сыйлоо, улуттук салты колдоо жана элдин кыргыз маданиятына 

болгон сыймыктануу сезимдерин ойготуу максатында кабыл 

алынат. Бул күнү гимназиянын темир ооз комуз черткен 

окуучулары КТРК каналынын түз эфиринде  ак калпак күнүнө 

карата көрсөтүүдө өздөрүнүн таланттарын жалпы кыргыз 



элине тартуулашты 

➢ 2020-жыл 10-март,Президентибиз Сооронбай Шариповичтин 

жарлыгы менен «Аймактарды өнүктүрүү өлкөнү санарипт 

ештирүү жана балдарды коргоо жылы” деп жарыяланганына 

байланыштуу, комплекс-гимназиянын 8-А,В,Г класстарынын 

окуучулары менен №38 ОТК- гимназиянын окуучуларынын 

ортосунда достук телемосту болуп өттү. 

Эки гимназиянын окуучулары билим алуудан сырткары, өз 

таланттарын ар кыл багытта көрсөтүү менен, келечекте 

чыгармачылык жол аркылуу да, достуктун көпүрөсүн түзүп, 

алгачкы ийгиликтерге жетише алышты. 

➢ Балдарды коркунучтуу милдеттерден сактоо менен катар эле, 

алардын тартип бузучулугун алдын алуу боюнча гимназияда 

дайыма иш жүргүзүлүп келет. Жыл ичинде ар бир класска ата-

энелер тарабынан класстык саатар өткөрүлүп мектеп, ата-эне, 

окуучунун тыгыз байланышы жакшы жолго коюлду. Класстык 

саатта өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу 

жана талап-тоноо, араздашуу сыяктуу көмүскөдөгү терс 

көрүнүштөрдү ачыкка чыгарып, кесепеттери менен күрөшүү 

темалары камтылган. Ата--энелери өткөргөн тарбиялык сааттар 

мааниси жагынан окуучуларга таасир калтыра турган маанилүү 

сабактар болду. 

➢ Гимназияда “Тимурчулар” кыймылы түзүлгөн.  Социалдык 

педагогдун  жетекчиси  астында  карыялар үйүнө,   Бишкектеги 

начар көргөндөрдүн жана азиз балдар мектеп-интернатында 

барып турушту.  Андан тышкары өзүбүздүн аймакта жашашкан 

карылар, эмгек, согуш ветерандары менен үйлөрүнө барып үй 

жумуштарына жардам беришип, ар кандай темадагы 

аңгемелешүүлөрдү жүргүзүштү.   

➢ “Глобалдуу туруктуу өнүгүү мектеби” долбоорунун алкагында 

Т.Сатылганов атындагы №69 окуу- тарбия комплекс- 

гимназиясынын окуучулары арасында  канаттууларга уя жасап 

келүү акциясы өткөрүлдү. Акциянын негизги максаты — 



окуучулардын жаратылышка, канаттууларга болгон мамилесин 

жакшыртуу, аларга аяр мамиле жасоо. 

➢ Окуу жылы ичинде  1-4-класстын окуучуларына   “Жол 

коопсуздук эрежелери жана кырсыктырды алдын алуу” 

боюнча  Бишкек шаардык ИИББ боюнча МККБ ы 1-ротанын 2-

взводунун командири,  милициянын майору    Маметов Баянас 

Маметович  тарабынан лекциялар өтүлүп, түшүндүрүү иштери 

жүргүзүлдү. Окуучулардын күндөлүгүндөгү маршруттук 

схемалары текшерилип турду. 

➢ Шахмат ийриминин окуучулары окуу жылы ичинде көптөгөн 

жетишкендиктерге жете алышты.  

 Шаардык шахмат боюнча “Квалификациялык оюн” 

мелдешине шахмат ийриминин окуучулары катышып, 

мыкты оюн көрсөтө алышты.  Бул мелдеште 4-в класстын 

окуучусу Эсенгулов Ырыскелди 2-орунга  ээ болуп 

диплом менен сыйланды.  

 23-29-февраль 2020-жыл, КРнын 5-17жаш курагындагы 

шахмат боюнча мектеп окуучулар арасында турнирде 

болуп ѳттү. Даниярова А. 1-орун, Сатаров С. 3-

орун,Эсенгулов Ырыскелди    2-орун. 1-2-3-орун 

алгандарга Кубок медаль жана диплом, жакшы оюн 

кѳрсөткөндүгү үчүн грамоталар  жана белектер менен 

сыйланышты. 

 6-7-март 2020-жыл, “Аялдардын майрамына карата” 

шаардык мелдеш болуп,ага биздин мектептин 

окуучулары катышышып,байгелүү орундар менен 

кайтышты. Карбозова Аяна 1-орун,Эсенгулов Ырыскелди 

2-орун, Сатаров 1-орун, Бейшенов Нурэл 1-орун. 

➢ Тогуз коргоол ийримине катышкан окууучулар жыл ичинде 

көптөгөн жетишкендиктерге жетише алышты. 



 райондук спартакиада  3-орун; 

 адистештирилген спорттук мектептин ачык биринчилиги 

3-орун; 

 республикалык А.Чылымов атындагы турнир 2-орун, 

7«з» класстын окуучусу Талгатбек к Аяна ээ болуп, Азия 

Чемпионатына жолдомо алды. 

 Шахмат ийриминин окуучуларынын жыл ичинде 

катышышкан мелдештеринин жыйынтыгы: 

➢ “Биримдик балдар жана жаштар шаары” кароо-сынагынын 

алкагында  Бишкек шаарынын мэриясыныны Билим берүү 

башкармалыгы тарабынан уюштурулган «Талантым сага, 

Бишкек» аттуу окуучулардын шаардык гала концертине 

гимназиябыздын хор, фольклор ийримдери катышып келишти. 

Бул ийримдин окуучулары Т. Сатылганов атындагы 

филармониянын сахнасында өз өнөрлөрүн татыктуу көрсөтө 

алышты. Хор ийриминин жетекчиси, Кыргыз 

Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери, 

профессор Маматова Гүлбара, фольклор ийриминин жетекчиси 

Токсонбаева Нурпейил Токсонбаевалар жаш муундарды 

тарбиялоодогу өзгөчө ийгиликтери үчүн Бишкек шаарынын 

мэриясыныны Билим берүү башкармалыгы Ардак грамотасы,  

ансамблдер диплом жана баалуу белек синтезатор менен 

сыйланышты. 

2020-2021-окуу жылында №69 ОТК-гимназиясында  24 ийрим 

жетекчиси  чыгармачылык ийримдерди жетектеди. Жалпы 

окуучулардын 45% камтылган. 

Ийримдин окуучулары мектеп ичинде, райондук, шаардык, 

республикалык көптөгөн иш –чараларга катышып келишти.  

➢ Кыргыз Республикасынын «Аймактарды өнүктүрүү», 

«Балдарды коргоо» жылына карата «Бала чак-2021» эл аралык 

конкурс-фестивалда  «Эргиме» фольклор ансамбли -  орун, I-

даражадыгы Диплом. 



➢ «Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам!» шаардык 

конкурсунда Русланбекова Аруузада III орун, Бишкек шаардык 

мэриясынын Билим Берүү башкармалыгынын грамотасы. 

➢  «Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам!» шаардык 

конкурсунда Бейшеналиева Айтурган I орун, Бишкек шаардык 

мэриясынын Билим Берүү башкармалыгынын грамотасы. 

➢ Бишкек шаарындагы Б.О.С.М нин "Дене тарбия күнүнө" карата 

өткөрүгөн  квалификациялык турнирде: 

1. Даниярова Алия 2-орунду ээлеп 3 разрядды,   

2.Карыбеков Жакшылык 2-орунду ээлеп 4 разрядды 

официалдуу турдо толтурду.  

Тренери Сагыналиев Рамиль. 

➢ Балдар жана кыздар командасы волейбол боюнча райондук 

мелдеште ,балдар 2-орун ал эми кыздар 2-орун,. 

➢ “Мектеп лигасы " боюнча балдар 3-орун, кыздар 2-орунду 

багындырышып баалуу сыйлыктар менен сыйланышты 

➢ Спорт мектептер аралык болгон мелдештерде кыздар 

командасы райондо  

➢ орун, шаардан 2-орунду багындырышып  медаль , грамматалар  

менен сыйланышты. 

➢ Спорт мектептер аралык болгон мелдештерде балдар райондон 

2- орунду багындырышты аларда медаль граммоталар менен 

сыйланышты .  

➢ Шаршенбек кызы Мадина жетектеген “Чопо чоор” ийрими  Ств 

телеканалына ‘Танкы конок’программасына барып катышып 

кыргыз элине кыргыздын мыкты чыгармаларынан тартуулап 

келишти. 

➢ Токсонбаева нурпейил жетектеген фольклор ансамбла  КТРК 

Баластанда Музыкалык  балдар теле долбоору "Талант Satr" 

катышып келишти. 

➢ 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата шаардык “Биз 21 

кылымдын интеллектуалдарыбыз” аттуу ишлимий изилдөө 



долбоорлорунун жабылыш аземинде ийримдер өздөрүнүн 

өнөрлөрүн тартуулашты. 

➢ “Манас таануу” интеллектуалдык оюнунда гимназиябыздын  

“Өзөк” тобу шаарда 2-орун, республикада 2-орунга ээ болуп 

диплом жана баалуу сыйлыктар мене сыйланды. 

2021-2022-окуу жылында тарбия иштери   мамлекеттик программа, 

закондордун, нормативдин жана тарбиянын багыттарынын  негизинде 

улантылды. Нравалуулук, патриоттуулукка, эмгекке, кесипке 

тарбиялоо, эстетика, экология, укуктуулукка, ден соолук багытында 

ар бир айга иш-чаралар пландаштырылган. Карылар күнү жана 

инвалиддерге, 9-май ветерандарга акциялар уюштурулуп бардык 

класстар активдүү катышты.  

4-11-класска чейин класс жетекчилер тарабынан класстык тарбиялык 

сааттын пландары иштелип чыгып, метод кеңеште каралып 

бекитилген. Окуу жылы ичинде жумасына бир жолу расписаниеге 

класстык сааттар  коюлуп класс жетекчи тарабынан өтүлдү. Класстык 

журналга класстык сааттар да киргизилип өтүлгөн темалар жазылып, 

34 сааттык программа аткарылды.  Класс жетекчилердин кеңеши 

иштеп айына бир жолу кеңеш өткөрүлүп турду. Тарбия ишин 

жүргүзүүдө соц. педагог, психолог, уюштуруучу, ИДН кызматкерлери 

бирдиктүү иш алып бара алышты. 

Тарбия иштеринин жүрүшү боюнча 3-чейректен кийин 

“Педагогикалык кызматкерлердин билимин  өркүндөтүү менен 

туруктуу өнүгүүнүн негиздери болгон экологиялык жана тарбия 

берүүнүн жогорку натыйжалуулугуна жетишүү” деген темада  

педагогикалык кеңеш өткөрүлүп төмөндөгүдөй чечим кабыл алынды. 

1. Тарбиялоо процессинде заманбап педагогикалык технологияларды 

колдонуу улантылсын. 



2. Көндүмдөрдүн топтомуна негизделген көйгөйлөрдүн 

инновациялык процесси болгон дизайн ой жүгүртүүсүнүн 

элементтери окуучулар менен долбоордук иштерди аткарууда 

колдонулсун.  

3.  Окуучуларды тарбиялоодо, кызыгуусун арттырууда 

чыгармачылыктуу мамиленин негиздери жана техникалары максаттуу 

колдонулсун. 

4. Окуучуларды  тарбиялоодо технологиялык каражаттарды туура 

колдонууну (мобилдик телефон) ишке ашырууда, ар бир мугалим 

электрондук оюндарды түзүүнүн программаларын өздөштүрүп  

сабактарда максаттуу колдонуу ишке ашырылсын.  

5. Окуучулардын кол өнөрчүлүк жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу менен 

туруктуу өнүгүүнүн негиздери болгон экологиялык жана салтуу 

билимдерин жогорулатуу иштери ар бир сабакта улантылсын.   

Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарынын базалык окуу 

планына ылайык иштелип чыккан “Сергек жашоо образы” класстык 

сааттарынын эксперименталдык программасынын негизинде 6-9-

класстарга жыл ичинде 10 саат 10-11-класстарга жыл ичинде 5-сааттан 

класстык саатар өтүлдү. 

Программанын максаты: Шарт түзүү, балдардын жана өспүрүмдөрдүн 

күч-кубатын ден соолук жана өнүгүү жагында толук кандуу пайдалана 

билүү. Милдети: балдардын жана өспүрүмдөрдүн ден соолугун 

чыңдоо жана сактоо, алар- да ден соолуктун жана сергек жашоо 

образынын баалуулуктарын түзүү. “Сергек жашоо образы” класстык 

сааттарын жүзөгө ашыруунун жыйынтыгы менен окуучулар сергек 

жашоо образы боюнча турмуштан өз алдынча алган билимдеринин 

универсалдык окуу көндүмдөрүн алат.   

 Германия кызматташтыгы менен GIZ проектисинин «Кесипке багыт 



берүү» боюнча 5 тепкичтүү  пилоттук програмасы менен иш алып 

бардык. Бул программа 9-класстар арасында 17 теориялык 8 

практикалык (чыныгы жолугушуу, окуу жайларга жана мекемелерге  

экскурсия) сабактары өтүлдү. Бул сабакта окуучулар өздөрүн таанууга 

(кызыгуулар жөндөмдүүлүктөр, көндүмдөр, баалуулуктар ж.б.), кесип 

жана карьера тууралуу билишти о.э. практикалык билимдерди алууга 

жана эмгектин чыныгы дүйнөсү менен жолугушуу аркылуу кесипти 

сынап көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Жыл бою расписаниеге 

коюлу менен бардык 9-класстын окуучуларына сабак катары өтүлдү. 

Кесипке багыт берүү боюнча бир нече кесиптик окуу жайларга, 

лицейлерге, колледждерге экскурсияларга барып келишти. 

 Окуучулардын сабактан кийин жана сабакка чейинки бош 

убактыларында акысыз эстетикалык, спорт, келечектеги кесип 

багытында ийримдер иш алып барышты.  

Жыл ичинде төмөнкү ийримдер иш алып барышты: 

№ Ийримдин аталышы Жетекчилер 

1.  Комузчулар Чынгышева Э. А. 

2.  Комузчулар  Сагынова Г. С. 

3.  Фольклор Үсөнбек уулу Э. 

4.  Фольклор Токсонбаева Н. Т. 

5.  Вокал Букалаев К. И. 

6.  Актердук чеберчилик Бостонов О. Ж. 

7.  Актердук чеберчилик Джарашев Э. Ж. 

8.  Бий (элдик) Закирбекова А. З. 

9.  Бий (заманбап) Керимбаев Э. М. 

10.  Кикбоксинг Советбеков Б. К. 

11.  Шахмат Сагынбаев Р. С. 

12.  Тогуз коргоол Сагынбекова Ж. С. 

13.  Ооз комуз Султанбеков К. М. 



14.  Ооз комуз Масылкадыров М. Э. 

15.  Ооз комуз Табылдиев Т. Т. 

16.  Ооз комуз Рысбек уулу Б. 

17.  Дастан  Токтоболот уулу У. 

18.  Дастан Көчөрбаев  С. Б. 

19.  Вокал Токтобекова Б. Т.  

20.  Вокал  Азат уулу А.  

21.  Чопо чоор Шаршенбек кызы М.  

22.  Хор Маматова К. К. 

23.  “Кийиз дүйнө” көчмөн 

маданияты 

Рыспай уулу Д. 

24.  “Карек” Дайырбеков А. 

25.  “Кыргыз таануу” Мураталиев М. 

 Чыгармачыл ийримдер менен иштөөдө «Устатшакирт» борбору, 

"Кийиз Дүйнө" коомдук фонду, “Бакдөөлөт” фонду  менен 

кызматташтык. Тарбия иши боюнча жыл ичинде төмөндөгүдөй иш-

чаралар болуп өттү. Ийримдин окуучулары мектеп ичинде, райондук, 

шаардык, республикалык көптөгөн иш –чараларга катышып келишти.  

 Гимназиябызда 2022-жылдын 9-июнунда “Акыркы коңгуроо” 

салтанаты болуп өттү. Салтанатка КР нын президентинин 

администрациясынын чечимдерди даярдоо башкармалыгынын 

башчысы Эргешов Алтынбек Калдарович, Бишкек шаарынын 

вице-мэри Байгончоков Мирланбек Конушбекович, Бимринчи 

май администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын 

мэриясынын муниципиалдык администрациясынын башчысы 

Сазыкулов Максатбек Шекербековичтер катышты. Бул 

салтанатта актердук чеберчилик ийриминин бүтүрүүчүлөрү 

чакан композицимясын тартуулашты. 

 2022-жылдын 2-июнунда №29 окуу-тарбия комплекс мектеп-

гимназиясында “Наристе” эл аралык балдардын фольклордук 

фестивалынын делегаттары үчүн иш-чара болуп өттү. Санкт-



Петербург, Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарынан келген 

делегацияны Бишкек шаарынын вице-мэри Виктория 

Мозгачева жана .гимназиябыздын 100 окуучудан турган 

комузчулар ансамбли тосуп алышты. Жетектеген жетекчилери 

Чынгышова Э., Токсонбаева Н., Каныбек кызы Н., 

Максылкадыров М. 

 Борбор калаада “Наристе” балдардын эл аралык фольклордук 

фестивалынын катышуучуларынын парады өттү. Фестивалдын 

катышуучулары түркүн түстүү кийимдери менен борбор 

калаанын мэриясынан Эмен паркына чейин жөө 

басышты.«Ала-Тоо» кинотеатрынын алдындагы аянтчада 

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаровдун 

катышуусунда иш-чаранын салтанаттуу ачылышы болду. Бул 

парадка 8-К классынын ооз комузчулар ансамбли Рысбек уулу 

Бекболсундун жетектөөсүндө катышып келишти. 

 01.06.2022 . DSD II тил дипломун тапшыруу аземи болуп өттү. 

Дипломдорду тапшыруу үчүн Германия мамлекетинин 

Кыргызстандагы элчиси Габриела Геллил айым жана немец 

тили боюнча координатору Ребекка Вагнер айым Т.Сатылганов 

атындагы № 69 окуу- тарбия комплекс- гимназиясына келип, 

окуучуларга салтанаттуу тапшыруу аземи өттү. Бул аземде 

Үсөнбек уулу Эдил жетектеген Устат шакирт фольклордук 

ансамбли жана Керимбаев Эрмек жетекстеген бий тобу өз 

өнөрлөрүн тартуулашты. 

 Коканд шаарындагы CONTEMPORARY ART WEEK аттуу эл 

аралык искусство фестивалына Устатишакирт борбору менен 

бирдикте   ”Актердук чеберчилик” ийриминин катышуучусу, 

таланттуу окуучубуз Тешебаев Эмир барып катышып келди.  

 14-майда Үсөнбек уулу Эдил жетектеген фольклордук 

ансамбль, Бостонов Өмүрбек жетектеген актердук чеберчилик 

ийримдери окуучулар менен менен иштеген ишинин 

жыйынтыктары боюнча отчеттук чакан иш-чарасын 

өткөрүштү. 



 23- апрелинде “ Туруктуу мектептерди глобалдык издөө “ 

долбоорунун алкагында пилоттук мектептер үчүн 

республикалык семинар болуп өттү. 

Семинарга Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 

министринин орун басары Улан Эсенбекович жана “Туруктуу 

мектептерди глобалдык издөө “ долбоорунун координаторлору 

Жылдыз Кадыркуловна , Калиман Кеңешбековналар 

катышышты. Ошондой эле республиканын “ Туруктуу 

мектептерди глобалдык издөө “ долбоорунун пилоттук 

мектептеринен Нарын областындагы Түгөлбай уулу Усупбай 

атындагы орто мектебинен, Талас областынан Жунусов 

Баратай атындагы орто мектебинен, Чүй областынан Буденовка 

орто мектебинен келишти. Семинардын катышууучуларына 

“Салтанат шыңгырама” күүсүн ““Эргиме” фольклордук 

ансамбли жетекчиси Үсөнбек уулу Эдил ,“Кийиз дүйнө-көчмөн 

маданияты” – аттуу темада 4-7- класстарга кол өнөрчүлүк 

ийриминин жетекчиси Рысбаев Дөөлөт Шамшыбекович , “ 

Тасма жаратуу “ – аттуу темада 8-11- класстарга “Карек” 

ийрими жетекчиси Дайырбеков Айбек Үсөнбекович кызыктуу 

сабактарды өтүп беришти. 

“Ч. Айтматовдун чыгармаларынан композиция ” – “Актердук 

чеберчилик “ийрими катышуучулары аткарып беришти . 

Ийрим жетекчиси Джарашев Эльдияр Жороевич. 

 Люксембург айылындагы “Билимкана” мектебине япон 

тилинин окутулуп жаткандыгына 5 жыл болгондугуна 

байланыштуу япон элчиси келди. Бул 22-апрелдеги иш-чарада 

гимназиябыздын Чынгышева Элмира жетектеген “Кербез” 

комузчулар ансамбли жана Үсөнбек уулу Эдил жетектеген 

“Эргиме” фольклордук ансамбли өз өнөрлөрүн тартуулап 

келишти. 

 Тогуз коргоол боюнча шаардык “Мектеп лигасы” оюну 

өткөрүлдү. Бул оюнга гимназиябыздын “Тогуз коргоол” 

ийриминин кыздар командасы катышып оюн көрсөтүштү. 



Жыйынтыгында команда 2-орунга ээ болду. Катышкан 

окуучулар 9-з классынын окуучулары Талгатбек кызы Аяна, 

Маматова Аяна, Бактыгул кызы Уулкелсин, Үмөталиева 

Мээрим, 8-ж класстын окуучусу Сабыралиева Сезим. 

Жетекчиси Сагынбекова Жаңыл. 

 Таланттуу окуучуларыбыз Русланбекова Аруузада  «Согуш 

жылдарындагы ырлар», Айдаралиева Сайкал, Таалайбекова 

Жылдыз «Патриоттук ыр» жана Саатарова Акмаанай «Көркөм 

окуу» номинациялары боюнча ат салышты.    Сынак жаштарды 

руханий, адеп-ахлактык, аскердик-патриоттук тарбиялоо, өз 

мекенине болгон сүйүү максаттарын көздөп, облустун жогорку 

класстарынын окуучуларынын көркөм дараметин өнүктүрүү, 

аскердик-патриоттук ырларды пропагандалоо жана жайылтуу 

милдеттерин койду.  Мыктыларды Биринчи Май райондук 

аскер комиссариатынын, билим берүү борборлорунун, балдар 

чыгармачылыктарынын өкүлдөрүнөн түзүлгөн калыстар тобу 

аныктады.  Русланбекова Аруузада, Саттарова Акмаанай 

райондун, шаардын атынан жеңүүчү деп табылып 

республикалык конкурска катышып келишти.  

 Ак калпак күнүнө карата К. Молдобасонов атындагы Кыргыз 

улутук консерваториясында «Ала-Тоо айымдары» коомдук 

экологиялык кыймылынан майрамдык иш-чарасы болуп өттү. 

Бул иш-чарага гимназиябыздын темир ооз комузчулар 

ийриминин 70 окуучусу Султабеков Кутманаалы, Үсөнбек 

уулу Эдилдин жетектөөсүндө өз өнөрлөрүн тартуулап 

келишти.  

➢ Бишкек шаарындагы “Сейтек”  борборунда 4-мартта  “8-март 

айымдардын эл аралык майрамына” карата Биринчи май 

администрациялык району тарабынан уюшулган салтанаттуу 

кече болуп өттү. Салтанаттуу кечеге гимназиябыздын “Кербез” 

комузчулар ансамбли жана темир ооз комузчулары өз 

өнөрлөрүн тартуулашты. 

Ийрим жетекчилери Чынгышова Элмира, Масылкадыров 



Максат жана Табалдиев Талант, көркөм жетекчиси 

Султанбеков Кутманаалы. 

➢ Эсенгулов Ырыскелди 14 жашка чейинки жаш өспүрүмдөр 

арасында  уюштурулган “Кышкы каникул” аттуу турнирде 3-

орунга ээ болду. Сатылганов Алихан 23-февралга карата 12 

жашка чейинки жаш өспүрүмдөр арасында  уюштурулган 

шаардык турнирге катышып 1-орунга ээ болду. 

➢ Бул окуучулардын машыктыруучусу Сагыналиев Рамил. 

➢ 2022-жылдын 5-январында  Бишкекте Кыргызстан менен 

Кытайдын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин 30 

жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү.Мамлекеттик 

деңгээлдеги иш-чарага  Кыргыз Республикасынын президенти 

Жапаров Садыр Нургожоевич жана Кытайдын 

Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвэн катышты.Бул салтанатта  

өнөрпоздор өз өнөрлөрүн тартуулашты. Гимназиянын 

окуучуларынын аткаруусунда “Өлкө” аттуу  хор жана 

”Шаосин”  бийи тартууланды. 

“Хор” ийриминин жетекчиси Маматова Кулбара 

Казакбаевнага, “Бий” ийриминин жетекчиси Абаева Алина 

Закирбековна. 

➢ 2021-жылы 20-декабрда  Түрк Кызматташтык жана 

координация агенттигинин Бишкек кеңсесинин өкүлү (TIKA), 

түрк 

элчилигинин биринчи орун басары жана түрк окуу 

жайларынын жетекчилери менен бирдикте Т. Сатылганов 

атындагы окуу-тарбия комплекс-гимназиясы кызматташуу 

тууралуу жолугушуу өткөрүлдү. Ийримдин окуучулары өз 

өнөрлөрүн тартуулашты. 

➢ Asia Mal l соода жана оюн-зоок борбору менен бирдикте  Т. 

Сатылганов атындагы окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын 

ийримдери “Адабият күнүнө” карата иш-чара өткөрүштү. 

➢ Ч. Айтматовдун  чыгармаларын жана идеяларын 

пропагандалап, илим, билим жана  маданият тармагында 



келечектин лидерлерин тарбиялап, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө зор 

салым кошкондугу үчүн Эл аралык коомдук Айтматов 

Академиясынын Ардактуу академик деген наамы академик А. 

А. Бөрүбаев, академик А. Т. Жунушов, академик М. М. 

Кидибаевге салтанаттуу түрдө тапшырылды. Мындан тышкары 

Эл аралык коомдук Айтматов Клубунун жаңы мүчөлөрү кабыл 

алынып, клубдун Төш белгиси менен Бишкек шаарынын 

Токтогул Сатылганов атындагы №69-мектеп-гимназиясынын 

директору, КРнын Эмгек сиңирген мугалими С.Т. Атаева 

сыйланды. Гимназиябыздын “Актердук чеберчилик” 

ийриминин 13 мүчөсү, Жоробаева Айтунук 8-Е класс, 

Качкынова Жаңылай  8-Е класс, Мамбетакунова Назима  8-Е 

класс, Табылдиева Сейил  8-Д класс, Акылбеков Байтур  9-И 

класс, Муканбетжусупова Анара  10-В класс,    Матаев 

Жакшылык, Муктар уулу Алинур 10-А класс,    Эсенбеков 

Залкар  10-А класс, Тешебаев Эмирбек  11-Г класс, Съезбек 

уулу Сыймык 10-Е класс, Нурланова Айлун 7-Д класс, 

Арсыматов Аксуубай  7-А класс жана мектеп менен ийримдин 

Айтматовдун чыгармачылыгын пропагандалоого кошкон 

салымы үчүн ТИ боюнча директордун орун басары  Рахат 

Байшериева жана ийрим жетекчилер Элдияр Джарашев, 

Өмүрбек Бостонов, Эдил Үсөнбек Айтматов клубунун 

мүчөлүгүнө катталды. 

➢ Иш-чаранын алкагында гимназиябыздын “Актердук 

чеберчилик” ийрими Айтматовдун чыгармаларынан түзүлгөн 

чакан сахналык көрүнүштү тартуулап, фольклордук ансамбли 

концерттик чыгармаларды аткарды.  

➢ Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук 

китепканасында 11-декабрда “ОКУ!” долбоорунун 

алкагындагы республикалык китеп окуу конкурсунун 

жыйынтыктоочу аземи болуп өттү.  Иш-чаранын алкагында 

гимназиябыздын “Актердук чеберчилик” ийрими Айтматовдун 

чыгармаларынан түзүлгөн чакан 



сахналык көрүнүштү тартуулап, фольклордук ансамбли 

концерттик чыгармаларды аткарды. 

➢ Гимназиябызга 18-ноябрда Татарстан республикасынын билим 

жана илим министри Ильсур Хадиуллин иш сапары менен 

келип кетти.  Ийримдин окуучулары өз өнөрлөрүн 

тартуулашты. Айрыкча Джарашев Элдияр жана Бостонов 

Өмүрбек жетектеген актердук чеберчилик ийриминин 

окуучуларынын аткаруусундагы “Ч. Айтматовдун 

чыгармаларынан коюлган композицияна” жогорку баа берип, 

бул ийримдин окуучуларын Татарстан мамлекетине 

чакыраарын белгиледи. 

➢ Бишкек шаарынын  ОРХУС борбору ЕККУ нун Бишкектеги 

программалык кеңсесинин колдоосунда Бишкек шаарынын Т. 

Сатылганов атындагы №69 окуу-тарбия комплекс-

гимназиясынын  окуучуларынын арасында өткөрүлгөн 

“Жаратылыш жана биз” аттуу конкурстун жыйынтыгын 

чыгаруу аземи болуп өттү. Бул аземде ийримдин окуучулары 

да өз өнөрлөрүн тартуулашты. 

➢ А. Токомбаев атындагы №24 мектеп-гимназиясында өткөн 

Биринчи Май районун «Жыл мугалими» кароо-сынагынын 

жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи биздин гимназиянын “Актердук 

чеберчилик” ийриминин окуучуларынын Ч. Айтматовдун 

чыгармаларынын коюлган композициясын тартуулашты. 

➢ Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзамынын кабыл 

алынгандыгынын 32 жылдыгына карата жыйынтыктоочу  

салтанаттуу  иш-чаранын   жабылышы  Билим берүү 

башкармалыгы тарабынан болуп өттү. 

Конокто Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук 

комиссиянын төрагасы Мусаев С.Ж.  ,  Бишкек шаарынын 

мэриясынын Мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн 

башчысы Ниязбекова Э.К. жана шаардык дил баян ж.б.  



сынактын жеңүүчүлөрү ,  мектеп директорлору, мугалимдери 

болушту. 

Конокторду  гимназиянын  ооз комузчу,  комузчу, чопо 

чоорчулары тосуп алышты. 

Ч. Айтматов чыгармаларынан композицияны   «Актерлук 

чеберчилик» ийриминин окуучулары   жогорку деңгээлде 

аткарышты.  

➢ Бишкек шаарында 24-сентябрдан, 27-сентябрга чейин 

Мамлекеттик тил күнүнө карата шахмат боюнча кыздар, 

балдар арасында турнир болуп өттү. Турнирге биздин 

гимназиядан 7-В классынын окуучусу Аяна Карбозова 

катышып 1-орунга ээ болду. Жетекчиси Сагыналиев Рамил. 

➢ Мамлекеттик тил күнүнүн  32 жылдыгына карата иш-чараны 

«Устатшакирт» борбору менен биргеликте өткөрүлдү. 

Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана 

адабият институтунун  жамааты  менен филология илимдеринин 

доктору, профессор Абдылдажан Акматалиев Амантурович, 

шаардык Билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Сапалова 

Жайнагул Асановна  гимназияда конокто болушту. 

 

Психологдун иши 

(3 жылдын маалыматы) 

             Диагностика иштери 

 Анализдөө иштери  

 Коррекциалоо иштери  

 Эксперттик иштер 

 Семинарларды, тренингдерди өткөрүү  

 Аңгемелешүү жолу аркылуу жыйынтык чыгаруу 

  

2019-2020-окуу жылында №69 ОТКГнын психологдору төмөнкү 

багыттарда иштер жүргүзүштү: 

1.Жыл бою окуучулар менен анкеталар, тесттер, тренингдер, 

суйлөшүүлөр жана жеке кабыл алуулар менен иш жүргүзүлдү. 

2.Мектепке жаңы кирген 1–класстардын ар бирине, атайын окуучунун 

кулк – мүнөзүн таануу методикасы жүргүзүлүп, психологиялык карта 

Көпчүлүк ата-эне 

баланын тарбиясын 

мектепке гана 

тиешелүү деп 

ойлошот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 



ачылды. 

3.Сентябрь жана октябрь айларында 1 – класстардын окуучулары 

жана ата – энелери үчүн адаптация программасы эки этап менен 

өтүлдү. 1-этап сүйлөшүү иретинде, ал эми 2 - этап анкета иретинде. 

4. Мектепке жаңы келген ар бир окуучунун мектепке көнүүсү үчүн 

окуучу, ата – эне жана класс жетекчи менен беседалар жүргүзүлдү. 

5. Социометриалык анализ атайын белгиленген класстарында 

жүргүзүлдү.  

6.Мугалимдерге окуучулар, ата – энелер үчүн анкеталар, тренингдин 

программалары берилди. 

7.Ар бир алынган методиканын жыйынтыгы чыгарылып, мектеп 

администрациясына, класс жетекчиге, ата – энеге билдирилди. 

8.Башталгыч класста, “Кооптуу топ” менен иштөөдө коопту топто 

турган ар-бир окуучунун класс жетекчиси жана  ата-энеси менен 

тыгыз байланышта болуп жана үйлөрүнө барылды. Окуужылдын 

башында 10 окуучу болсо,  окуу жылдын аягында 12 окуучуга жетти.   

8 окуучу жүрүм-туруму жана психологиялык абалынын туруксуздугу 

менен, 3 окуучу ден-соолугуна байланыштуу, 1 окуучу социалдык 

абалы боюнча коопту топко киргизилинген. 

9.Анын ичинен 7 окуучу РЦЗПнын комиссиясынан өткөзүлдү жана 

окуучуларга жардам берилди. 

10. Балдардын көңүл буруусун, эс – тутумун жакшыртуу максатында, 

2 – чейрек толугу менен 2 – 3 – класстардын бардык паралелдерине, 

жумасына 1 жолу атайын “Графикалык диктант”  кичи – сабагы 

өтүлдү. 

11.Жардамга муктаж болгон 8 окуучуга, жумасына бир жолудан  

жекече сабак өтүлүп турулду. 

12.Социалдык педагогдун жардамы менен, ондогон окуучулардын үй 

шарттары менен таанышылып, актылар түзүлдү. 

13.Окуучулар менен анкеталар, тесттер, тренингдер, кеңештер жана 

жеке кабыл алуулар менен иш жүргүзүлдү. 

14.Мугалимдер менен кеңештер жана класс жетекчилерге ата-энелер, 

окуучулар үчүн анкеталар, тренингдин программалары берилди. 

 

Мигранттардын 

балдары көйгөй 

туудурат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көбүнчө ата – энелер, 

балдардын жашы жете 

элек кезиндеги 

көйгөйүн 

байкабагандыктан, 

мектеп куурагына 

жеткенде 

жетишүүсүнөн 

кыйналат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучулардын 

эмоционалдык 

интеллектин 

өстүрүүчү 

билдирүүлөрдү 

иштеп чыгуу. 

 

 

 



15.Аралыктан окутууда, ата – эне менен баланын байланышы 

тууралуу; “Баланы тарбиялоодо 8 катачылык”, “ойдун күчү”, 

“Суицид”, “Кенже мектептин окуучуларынын ата – энелерине          

5 кеңеш”, “ата – эне жана бала” деген  слайд, роликтер вотсап, 

телеграм, классрум месенджерлери аркылуу ата – энелерге 

маалымдалынды. 

16. Ала Тоо 24 каналына “Бала менен ата – эненин ортосундагы 

байланыш” түз эфирде интервью берилди. 

17.Спутник сайтында “Кенже жаштагы окуучулардын ата – 

энелерине кеңеш” макаласына интервью берилди.. 

18.Телефон аркылуу ата – эне, мугалимдер менен байланышып, 

психологиялык жардам берилип турулду. 

19.Тарбия иштери боюнча директордун орун басары Байшериева Р. К. 

менен бирдикте окуу-тарбия иштеринде бирдиктүү тыгыз иш алып 

барылды. 

20.Ата-энелер үчүн тренингдер 4-5-класстардык бардык 

параллелдерине өтүлдү. 

Андан тышкары бир нече класстардын класс жетекчилеринин 

өтүнүүсү менен ата-энелердин жыйналышында атайын тренингдер 

өтүлдү. 

21.9- класстарынын ата-энелерине “Кесипке багыт берүү” сабагы 

боюнча ата-энелер жыйынында маалымат берилди. 

22.GIZ проектиси менен бирдикте “Кесипке багыт берүү” боюнча 

сабактар, тегерек столдор, семинарлар өтүлдү. 

23.“Кооптуу топ” менен иштөөдө кооптуу топто турган ар-бир 

окуучунун класс жетекчиси жана  ата-энеси менен тыгыз байланышта 

болуп жана үй шарттары менен таанышылды. Окуу жылдын башында 

10 окуучу болсо,  окуу жылдын аягында 12 окуучуга жетти. 8 окуучу 

жүрүм-туруму жана психологиялык абалынын туруксуздугу менен, 3 

окуучу ден-соолугуна байланыштуу, 1 окуучу социалдык абалы 

боюнча кооптуу топко киргизилинген.  

24.ИДН, соцпедагог менен бирдикте ондогон окуучулардын үй 

шарттары менен таанышылынды жана актылар түзүлдү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь жана октябрь айларында 4-5-класстар учун адаптация 

программасы эки этап менен өтүлдү. 1-этап сүйлөшүү иретинде, ал 

эми 2-этап анкета иретинде.  

8-11-класстын окуучуларын балдары  үчүн тарбия иштери боюнча 

завуч, психолог, соцпедагог, ИДН  бирдикте жүрүм-турум, тартип, 

тазалык тууралуу  атайын жыйын өткөрүлдү.  

5-7-класстын балдары учун тарбия иштери боюнча завуч,психолог, 

соцпедагог, ИДН менен бирдикте жүрүм-турум, тартип, тазалык 

тууралуу  атайын жыйын өткөрүлдү.  

8-11-класстын кыздары үчүн тартип, тазалык жана гигиена тууралуу 

маалыматтарды медайым, психолог, соцпедагог бирдикте атайын 

жыйын кылып түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.   

Социметриялык анализ  жүргүзүлүп , 8-9-класстардан социометрия 

тесттери алынды. 

9-класстар арасында жумасына эки жолу “Кесипке багыт берүү” 

сабактары өтүлдү. 

“Кооптуу топто” турган окуучулар менен тыгыз иштелип жана 

алардын үй-шарттары менен кайрадан таанышылды. 

Мектеп көзөмөлүндө турган окуучуларга анализ жүргүзүлүп жана 

алардын ата-энелери чакыртылып иш жүргүзүлдү.  

Класс жетекчилер менен класстары тууралуу маалыматтар алынып 

турду. 

Жаңы келген окуучулардын көнүүсүнө атайын тренинг өтүлүп, анкета 

алынып жана жыйынтыгы чыгарылды. 

6-класстын окуучулары үчүн “Биз ден соолукка зыяндуу заттарга 

“ЖОК”  дейбиз” темасында тренинг өтүлүп жана анкета алынып, 

жыйынтыгы чыгарылды. 

СПИД күнүнө карата   10-11-класстын окуучуларынын маалыматын 

билүү иретинде тест алынып, жыйынтыгы чыгарылды.  

5-11-класстарынан рекетчиликке каршы анкета  алынды. 

 5-11 класстарда окууда кыйналган  балдардын, жүрүм-туруму начар, 

тартип бузган окуучулардын ата-энелери менен мектеп 

администрациясы менен биргеликте профилактыкалык иштер 

Класс жетекчилер 

окуучулар  

арсында  аноним –

анкета 

жүргүзбөгөндүктөн, 

бала менен ата- 

эненин ортосундагы 

мамиле тууралуу 

маалымат жок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучунун жүрүм 

– турумунун 

натыйжаса үй – 

бүлөдөн көз 

каранды 

экендигин 

билдирүүчү, 

презентция иштеп 

чыгуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



жүргүзүлүндү. 

Класс жетекчилерге жана предметтик мугалимдерге жардам 

көрсөтүлүп,   анкеталар, тесттер, тренингдердин темалары берилип 

турду.  

Ата-эне жыйналыштарында окуучулардын жаш курактарына жараша 

кездешчү көйгөйлөр жөнүндө маалымат берилди. 

ИДНдин жана мектеп көзөмөлүндөгү ар бир окуучу менен 

диагностика иштери жүргүзүлүп, карточкалар ачылды.  

 

2020/2021-окуу жылынын №69 ОТКГнын психологу төмөнкү 

багыттарда иштерди алып барды: 

1.Окуучулар менен анкеталар, тренингдер, суйлөшүүлөр, тесттер жана 

жеке кабыл алуулар алынды. 

2.Мугалимдер менен тренингдер, кеңештер жана ата-энелер, 

окуучулар үчүн анкеталар, класс жетекчилерге тренингдин 

программалары берилди. 

3.Ата-энелер үчүн тренингдер өтүлдү. 

 

4.Окуучулар менен анкеталар, тесттер, тренингдер, суйлөшүүлөр жана 

жеке кабыл алуулар менен иш жүргүзүлүндү.  

5.Мугалимдер менен кеңештер жана класс жетекчилерге ата-энелер, 

окуучулар үчүн анкеталар, тренингдин программалары берилди. 

6.1- класстын окуучуларынын мектепке көндүмү боюнча тест алынды 

жана ата – энелери менен биргеликте жекече сүйлөшүүлөр болду. 

7.1 – класстын бардык параллелдеринин ата – энелерине 

“Гиперактивдүү окуучу” темасында доклад окулду. 

8.1-3 – класстардын бардык параллелдерине тренингдер өтүлдү. 

9.“Кооптуу топ” менен иштөөдө кооптуу топто турган ар-бир 

окуучунун класс жетекчиси жана  ата-энеси менен тыгыз байланышта 

болуп жана үйлөрүнө барылды. Окуу жылдын башында 8 окуучу 

болсо,  окуу жылдын аягында  

11 окуучуга жетти.  7 окуучу сабактан жетишүүсүнө байланыштуу,                    

2 окуучу жүрүм-туруму жана психологиялык абалынын туруксуздугу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көпчүлүк ата-эне 

баланын тарбиясын 

мектепке гана 

тиешелүү деп 

ойлошот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



менен,  

1 окуучу ден-соолугуна байланыштуу, 1 окуучу социалдык абалы 

боюнча коопту топко киргизилинген.  

10.Анын ичинен 1 окуучу РЦЗПнын комиссиясынан өткөзүлдү. 

11.Ата-энелер үчүн тренингдер 1-5-класстардык баардык 

параллелдерине өтүлдү. 

Андан тышкары бир нече класстардын класс жетекчилеринин 

өтүнүүсү менен ата-энелердин жыйналышында атайын тренингдер 

өтүлдү. 

12.9-класстарынын ата-энелерине “Кесипке багыт берүү” сабагы 

боюнча ата-энелер жыйынында маалымат берилди. 

13.GIZ проектиси менен бирдикте “Кесипке багыт берүү” боюнча 

пилоттук класстары чыгарылды жана  9 – класстардын 8 парралеллине 

“Кесипке багыт берүү” сабак – кружогу жумасына 1 жолудан 

жүгүртмөнүн негизинде өтүлүп жатты. 

14.“Коопту топ” менен иштөөдө коопту топто турган ар-бир 

окуучунун класс жетекчиси жана  ата-энеси менен тыгыз байланышта 

болуп жана үйлөрүнө барылды. Окуу жылдын башында 7 окуучу 

болсо,  окуу жылдын аягында 11 окуучуга жетти.  7, окуучу сабактан 

жетишпөөсү, 2 окуучу жүрүм-туруму жана психологиялык абалынын 

туруксуздугу менен, 1 окуучу ден-соолугуна байланыштуу, 1 окуучу 

социалдык абалы боюнча коопту топко киргизилинген.  

15.ИДН, соцпедагог менен бирдикте ондогон окуучулардын үй 

шарттары менен таанышылынды жана актылар түзүлдү. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь айларында 1 – класстардын окуучуларына 

жана мектепке    

жаны келген окуучуларга адаптация программасы эки этап менен 

жүргүзүлдү.  

Сентябрь жана октябрь айларында 4-5-класстар учун адаптация 

программасы эки этап менен өтүлдү. 1-этап сүйлөшүү иретинде, ал 

эми 2-этап анкета иретинде.  

 Ноябрь - декабрь айындан 1 – класстардын бардык 

паралелдеринин ата – энелерине онлайн түрүндө “Мектепке көндүм”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балдары менен  бир 

тараптуу 

сүйлөшүүлөрдүн 

айынан  мектеп 

жөнүндө 

маалыматтары жок 

ата-эне, балдарынын  

кандай алып 

жүргөнүн билбеген 

ата- энелер бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Гиперактивдүү бала” деген темада маалымдоо онлайн - тренинг 

болуп, ата – энелер менен суроо – жооп ирээтинде сүйлөшүү болду. 

8-11-класстын окуучуларын балдары  үчүн тарбия иштери боюнча 

завуч, психолог, соцпедагог, ИДН  бирдикте жүрүм-турум, тартип, 

тазалык тууралуу  атайын жыйын өткөрүлдү.  

5-7-класстын балдары учун тарбия иштери боюнча завуч,психолог, 

соцпедагог, ИДН менен бирдикте жүрүм-турум, тартип, тазалык 

тууралуу  атайын жыйын өткөрүлдү.  

8-11-класстын кыздары үчүн тартип, тазалык жана гигиена тууралуу 

маалыматтарды медайым, психолог, соцпедагог бирдикте атайын 

жыйын түшүндүрүлдү.   

Социметриялык анализ 3 – класстарда, 4-класстарга, 5-класстарына 

жүргүзүлдү .                                                                                                                                          

9-класстар арасында жумасына эки жолу “Кесипке багыт берүү” 

сабактары жүргүзүлдү жана окуучуларды окуу жайларга 

экскурсиялар, чыныгы жолугушуулар уюштурулду.  Калкты 

жумуш менен камсыз кылуу агенттигинин Кесипке багыт берүү 

борборуна балдардын жөндөмдүүлүктөрүн билүү максатында 9 – 

класстын 8 параллелинин окуучулары кесиптик тесттен өтүштү. 

         “Кооптуу топто” турган окуучулар менен тыгыз иштелип жана 

алардын үй-шарттары менен кайрадан таанышылды. 

          Мектеп көзөмөлүндө турган окуучуларга анализ жүргүзүлүп 

жана алардын ата-энелери чакыртылып иш жүргүзүлдү.  

         Класс жетекчилер менен класстары тууралуу маалыматтар 

алынып турду. 

         Жаңы келген окуучулардын көнүүсүнө атайын тренинг өтүлүп, 

анкета алынып жана жыйынтыгы чыгарылды. 

          СПИД күнүнө карата 10-11-класстын окуучуларынын 

маалыматын билүү иретинде тест алынып, жыйынтыгы чыгарылды.  

           Оффлайн түрүндө окуган 5 -9 – 11 – класстарга рэкетчилик 

боюнча, сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. 

Класс жетекчилерге жана предметтик мугалимдерге жардам 

көргөзүлүп анкеталар, тесттер, тренингдердин темалары берилип 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үй-бүлөнүн шартын 

изилдөө  аз 

жүргүзүлдү. 

Компьютердик оюнга 

кызыккан окуучулар 

менен тыгыз иш 

жүргүзүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кесип тандоодо 

баланын 

каалоосун дагы 

эске алуу шарт 



турду.  

            Ата-эне жыйналыштарында окуучулардын жаш курактарына 

жараша кездешүүчү көйгөйлөр жөнүндө маалымат берилди. 

           ИДНдин көзөмөлүндөгү ар бир бала менен диагностика иштери 

жүргүзүлүп, карточка ачылды. Көптөгөн ата-энелер кабыл алынып 

жана алар менен бирге иш жүргүзүлдү.  

Ар бир алынган методиканын жыйынтыгы чыгарылып, мектеп 

администрациясына, класс жетекчиге, ата – энеге билдирилди.      

Психологго муктаж болгон ата – энелери кайрылып, 2 окуучуга, 

жумасына 2 жолудан жекече сабак өтүлдү. Андан тышкары бир нече 

класстардын класс жетекчилеринин өтүнүүсү менен ата-энелердин 

жыйналышында атайын тренингдер өтүлдү. 

 Ондогон окуучулардын үй шарттары менен таанышылынды жана 

актылар түзүлдү.  

Мектеп көзөмөлүндө турган окуучуларга анализ жүргүзүлүп жана 

алардын ата-энелери чакыртылып иш жүргүзүлдү.  Класс жетекчилер 

менен класстары тууралуу маалыматтар алынып турду. 

Жаңы келген окуучулардын көнүүсүнө сүйлөшүү жана анкета 

алынып, жыйынтыгы чыгарылды. 

3 – 4 - класстардын окуучуларынан  рекетчиликке, клиптомания 

каршы сүйлөшүүлөр болуп,  анкета алынды. 

Мугалимдерге маалымат жана жардам берүү максатында  тренингдер 

өтүлүп, докладдар окулуп турулду. 

              Мындан тышкары онлайн окуутудагы балдардын 

көйгөйлөрү жана кайрылуулар тууралуу Ала Тоо 24 каналына, 

“Кенже курактагы балдарга жомок окуунун тийгизген таасири” 

деген темада ЭЛТР каналына, “Виртуалдык клетка” деген 

темасында NEW ТВ каналында жана Биринчи радиодо интервью 

берилди.   

       Ата-эне жыйналыштарында окуучулардын жаш курактарына 

жараша кездешчү көйгөйлөр жөнүндө маалымат берилди. 

       Кооптуу топтогу  ар бир бала менен диагностика иштери 

жүргүзүлүп, карточка ачылды. 

 

 

 

 

 

 

 

Кээ бир учурда, ата-

энелердин баланы 

тарбиялоодогу 

сабатсыздыгы, 

баланын кул-

мүнөзүнө чоң 

таасирин тийгизүүдө. 

Баланын атасы же 

апасы менен 

мамилесин 

алыстатып, 

түшүнбөстүк  

жаратат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экендигин ата-

энеге билдирүүчү 

маалымат иштеп 

чыгуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучуларды өз 

оюн кеңири, ачык 

айтууга 

көнүктүрүү үчүн, 



       Көптөгөн ата-энелер кабыл алынып жана алар менен бирге иш 

жүргүзүлдү. 

 

2021/2022-окуу жылынын №69 ОТКГнын психологу төмөнкү 

багыттарда иштерди алып барды: 

1.Окуучулар менен анкеталар, тренингдер, суйлөшүүлөр, тесттер жана 

жеке кабыл алуулар алынды. 

2.Мугалимдер менен тренингдер, кеңештер жана ата-энелер, 

окуучулар үчүн анкеталар, класс жетекчилерге тренингдин 

программалары берилди. 

3.Ата-энелер үчүн тренингдер өтүлдү. 

 

4.Окуучулар менен анкеталар, тесттер, тренингдер, суйлөшүүлөр жана 

жеке кабыл алуулар менен иш жүргүзүлүндү.  

5.Мугалимдер менен кеңештер жана класс жетекчилерге ата-энелер, 

окуучулар үчүн анкеталар, тренингдин программалары берилди. 

6.1-класстын окуучуларынын мектепке көндүмү боюнча тест алынды 

жана ата-энелери менен биргеликте жекече сүйлөшүүлөр болду. 

7.1-класстын бардык параллелдеринин ата-энелерине “Көндүм” 

(“Адаптация”), “Гиперактивдүү окуучу” темасында доклад окулду. 

8..“Кооптуу топ” менен иштөөдө кооптуу топто турган ар-бир 

окуучунун класс жетекчиси жана  ата-энеси менен тыгыз байланышта 

болуп жана үйлөрүнө барылды. Окуу жылдын башында 7 окуучу 

болсо,  окуу жылдын аягында  

12 окуучуга жетти.  4 окуучу сабактан жетишүүсүнө байланыштуу,                    

8 окуучу жүрүм-туруму жана психологиялык абалынын туруксуздугу 

менен,  

10.Анын ичинен 2 окуучу РЦЗПнын комиссиясынан сунушталды. 

11. Андан тышкары бир нече класстардын класс жетекчилеринин 

өтүнүүсү менен ата-энелердин жыйналышында атайын тренингдер 

өтүлдү. 

12. 9-класстарынын ата-энелерине “Кесипке багыт берүү” сабагы 

боюнча ата-энелер жыйынында маалымат берилди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балдардын 

гаджеттерде ойноосу, 
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13. GIZ проектиси менен бирдикте “Кесипке багыт берүү” боюнча 

пилоттук класстары чыгарылды жана  9-класстардын 8 парралеллине 

“Кесипке багыт берүү” сабак-кружогу жумасына 1 жолудан 

жүгүртмөнүн негизинде өтүлүп жатты. 

14.ИДН, соцпедагог менен бирдикте ондогон окуучулардын үй 

шарттары менен таанышылынды жана актылар түзүлдү. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь айларында 1-класстардын окуучуларына 

жана мектепке    

жаны келген окуучуларга адаптация программасы эки этап менен 

жүргүзүлдү.  

Сентябрь жана октябрь айларында 4-5-класстар учун адаптация 

программасы эки этап менен өтүлдү. 1-этап сүйлөшүү иретинде, ал 

эми 2-этап анкета жана сүрөттүү методиканын негизинде.  

 Ноябрь-декабрь айындан 1-класстардын бардык 

паралелдеринин ата-энелерине сүрөттүүметодиканын менен 

тааныштырылып, жекече сүйлөшүү (көзмө көз жана телефондук 

байланыш) менен суроо-жооп ирээтинде сүйлөшүү болду. 

8-11-класстын окуучуларын балдары  үчүн тарбия иштери боюнча 

завуч, психолог, соцпедагог, ИДН  бирдикте жүрүм-турум, тартип, 

тазалык тууралуу  атайын жыйын өткөрүлдү.  

5-7-класстын балдары учун тарбия иштери боюнча завуч,психолог, 

соцпедагог, ИДН менен бирдикте жүрүм-турум, тартип, тазалык 

тууралуу  атайын жыйын өткөрүлдү.  

8-11-класстын кыздары үчүн тартип, тазалык жана гигиена тууралуу 

маалыматтарды медайым, психолог, соцпедагог бирдикте атайын 

жыйын түшүндүрүлдү.   

Социметриялык анализ 4-класстарга, 5-класстарына жүргүзүлдү .                                                                                                                                          

9-класстар арасында жумасына эки жолу “Кесипке багыт берүү” 

сабактары жүргүзүлдү жана окуучуларды Авиациалык окуу 

жайы,  №56 кесиптик лицей, Чуйков атындагы сүрөт колледжи, 

Улуттук Университет, Техникалык университет жана башка окуу 

жайларга экскурсиялар, “Кыргыз мебель” ишканасына 

экскурсияга, чыныгы жолугушуулар уюштурулду.  Калкты 
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түшүнбөстүк  

жаратат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 

жетекчилердин 

жана предметтик 

мугалимдердин 

жоопкерчилигини

н болушуна иш 

жүргүзүү. 

 

 

 

 

 



жумуш менен камсыз кылуу агенттигинин Кесипке багыт берүү 

борборуна балдардын жөндөмдүүлүктөрүн билүү максатында 9-

класстын 8 параллелинин окуучулары кесиптик тесттен өтүштү. 

         “Кооптуу топто” турган окуучулар менен тыгыз иштелип жана 

алардын үй-шарттары менен кайрадан таанышылды. 

          Мектеп көзөмөлүндө турган окуучуларга анализ жүргүзүлүп 

жана алардын ата-энелери чакыртылып иш жүргүзүлдү.  

         Класс жетекчилер менен класстары тууралуу маалыматтар 

алынып турду. 

         Жаңы келген окуучулардын көнүүсүнө атайын баарлашуу, 

сүйлөшүү, психологиялык колдоо көрсөтүлүп турулду. 

           5-9-11-класстарга рэкетчилик, организмге зыян келтирүүчү 

заттар тууралуу билдирүү болуп, сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. 

          8-“Б” класстын ата-энелерине, ата-энелер чогулушунда 

“Балдарга зыян келүүчү заттар” деген темада доклад окулду жана 

суроо-жооп ирээтинде талкуу болду. 

          Бишкек шаарынын мектептеринин психологдоруна, шаардык 

семинар өткөрүлдү. 

Класс жетекчилерге жана предметтик мугалимдерге жардам 

көргөзүлүп анкеталар, тесттер, тренингдердин темалары берилип 

турду.  

            Ата-эне жыйналыштарында окуучулардын жаш курактарына 

жараша кездешүүчү көйгөйлөр жөнүндө маалымат берилди. 

           ИДНдин көзөмөлүндөгү ар бир бала менен диагностика иштери 

жүргүзүлүп, карточка ачылды. Көптөгөн ата-энелер кабыл алынып 

жана алар менен бирге иш жүргүзүлдү.  

Ар бир алынган методиканын жыйынтыгы чыгарылып, мектеп 

администрациясына, класс жетекчиге, ата – энеге билдирилди.      

Психологго муктаж болгон ата – энелери кайрылып, 3 окуучуга, 

жумасына 1 жолудан жекече сабак өтүлдү. Андан тышкары бир нече 

класстардын класс жетекчилеринин өтүнүүсү менен ата-энелердин 

жыйналышында атайын тренингдер өтүлдү. 

 Ондогон окуучулардын үй шарттары менен таанышылынды жана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



актылар түзүлдү.  

Мектеп көзөмөлүндө турган окуучуларга анализ жүргүзүлүп жана 

алардын ата-энелери чакыртылып иш жүргүзүлдү.  Класс жетекчилер 

менен класстары тууралуу маалыматтар алынып турду. 

Жаңы келген окуучулардын көнүүсүнө сүйлөшүү жана анкета 

алынып, жыйынтыгы чыгарылды. 

3-4-класстардын окуучуларынан  рекетчиликке, клиптомания каршы 

сүйлөшүүлөр болуп,  анкета алынды. 

Мугалимдерге маалымат жана жардам берүү максатында  тренингдер 

өтүлүп, докладдар окулуп турулду. 

1-июнь Балдарды коргоо күнүнө карата 7-“а”,”б” класстарынын 

окуучулары менен психолог, соцпедагог,  класс жетекчи менен 

бирдикте Азиз балдардар интернатына, балдарды колдоо жана 

көңүлүн көтөрүү максатында концерттик программа жана белектер 

тапшырылды. 

              Мындан тышкары балдардын көйгөйлөрү жана 

кайрылуулар тууралуу НТС каналында “Балдардын суицидге 

баруусунун себептери” темасында түз эфирде пссихологдун 

кеңеши берилди, NEWtv каналында “окуучу жана мугалимдин 

эмоционалдык интеллекти” темасында интервью берилди жана 

ушул эле каналда “Ачык айкын” телеберүүсүндө “Өмүрүнө кол 

салгандарга кол сунуу түйшүгү” темасында түз эфирде интервью 

берилди 

       Ата-эне жыйналыштарында окуучулардын жаш курактарына 

жараша кездешчү көйгөйлөр жөнүндө маалымат берилди. 

       Кооптуу топтогу  ар бир бала менен диагностика иштери 

жүргүзүлүп, карточка ачылды. 

       Көптөгөн ата-энелер кабыл алынып жана алар менен бирге иш 

жүргүзүлдү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көбүнчө ата-энелер 

жана окуучулар 

психологго 

кайрылуудан 

коркушуп же 

тартынышып 

көйгөйдү өздөрү 

чечүүгө аракет 

кылышат. 

 

 

Соц.педагогдун иши 

(3 жылдын маалыматы) 

 

№69 ОТКГнын социалдык педагогунун окуу жылдарындагы 

ишмердүүлүгү төмөнкү багыттарды  камтыды: 

 

Социалдык паспорт 

түзүүдө ата-эне 

 

 

 



-социалдык педагогдун бир жылдык ишин пландаштыруу; 

-социалдык педагогдун иш кагаздарын системага келтирүү; 

-№69 ОТКГнын социалдык паспортун түзүү; 

-планды ишке ашыруу боюнча аракет көрүү; 

-учеттогу окуучулар менен иштөө. 

    Социалдык педагогдун ишин пландаштыруу багытына  гимназияда 

буга чейин аткарылган жумуш анализденип, ал боюнча иш кагаздар 

изилденип , ар түрдүү булактар аркылуу таанышуудан башталат. 

Жылдык иш план түзүлүүдө  Кыргыз  Республикасынын балдарды 

социалдык коргоо жана билим берүү жаатындагы укуктук ченемдик 

актылар жана Биринчи май районунун билим берүү 

башкармалыгынын Жашы жете элек балдар арасында укук 

бузууларды алдын алуу ишмердүүлүгүн жүргүзүү боюнча бирдиктүү 

план эске алынды. Иштелип чыккан план мектеп ичинде  бекитилет. 

Жылыга сентябрь айында №69 ОТКГ окуучуларынын социалдык 

абалы класс жетекчилердин катышуусу менен изилденип,тийиштүү 

документери толукталат Атайын папкалар ачылып социалдык 

педагогдун иш кагаздары системага келтирилет. 

Гимназияда окуган жетим, жарым жетим, инвалид балдардын, 

аз камсыз, көп балалуу, толук эмес үй-бүлөлөрдүн балдары,  ата-

энелери  Баткен окуясына, Афган согушуна жана Чернобылдагы 

атомдук станциядагы авариянын кесепеттерин жоюуга 

катышкандардын балдарынын  саны аныкталат. Ошондой эле ата-

энелери ар кандай себептер менен Кыргызстандын башка 

аймактарында же башка мамлекеттерде иштеп жана жашап 

жүргөндөрдүн балдарынын саны тууралуу да маалымат алынып, бул 

маалыматтардын негизинде класстардын жана гимназиянын 

социалдык паспорту түзүлөт. 

2019-2020 окуу жылында 2958 окуучу аяктады, алардын ичинен 

социалдык паспортунун курамына 537 окуучу ,    2020-2021 окуу 

жылынын аягында 3040 окуучу аяктады социалдык паспортунун 

тарабынан 

справкалары же 

официалдуу түрдө 

тастыктаган 

документтери 

жоктугуна 

байланыштуу так, 

туура маалымат 

берилбей калган 

учурлар кездешет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тышкы миграцияда 

жүргөн ата-энелердин 

балдарына көбүрөөк 

 

 

 

 

 

Ар бир бала 

тууралуу так 

туура маалымат 

алуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



курамына 466 окуучу кирди. 2021-2022 окуу жылынын аягында 3201 

окуучу аяктады, соцпаспорттун курамына 497 окуучу катталды. 

категориялар 2019-2020 

окуу жылы 

2020-2021 

окуу жылы 

2021-2022 

окуу жылы 

Томолой  жетим  балдар 4 3 3 

Жарым жетим балдар 94 102 99 

Аз камсыз үй-

бүлөлөрдүн балдары 

35 30 25 

Ден-соолугунун 

мүмкүнчүлүгү 

чектелген балдар 

18 13 12 

Ата-энесинин ден-

соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү 

чектелген балдар 

28 21 27 

Толук эмес (ата-энеси 

ажырашкан) үй-

бүлөлөрдүн балдары 

159 148 151 

Көп балалуу үй-

бүлөлөрдүн балдары 

108 101 112 

Ата-энеси чет 

мамлекетте же 

Кыргызстандын башка 

аймактарында 

эмгектенгендердин 

балдары 

63 29 46 

Окуудан сырткары 

жумуш иштеген балдар 

- - - 

Ата-энеси Чернобыль 

АЭСсындагы 

жарылуунун 

кесепеттерин жоюуга , 

Афган согушуна, Баткен 

окуясына 

катышкандардын  

24 19 20 

көңүл бөлүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уй-бүлөө шартын 

изилдөөнү класс 



балдары 

Туулгандыгы тууралуу 

күбөлуктөрү жок балдар 

- -  

Кароосуз калган 

балдарды 

реабилитациялоо 

борборунда жана Тарбия 

жана билим борборунда 

жашаган балдар- 

4 - - 

Жогоруда аталган 

социалдык 

категорияларга кирген 

балдардын жалпы саны 

537 466 495 

 

Окуучулардын тигил же бул категорияга тиешелүүлүгү боюнча 

справкалар жана күбөлүктөр менен тастыкталган. Бул маалыматтар ай 

сайын такталып турат. 

   2019-2020- окуу жылынын башында 10 окуучу, жылдын аягында 13 

окуучу, 2020-2021 окуу жылдын башында 8 окуучу кирген, жылдын 

аягында 11 окуучу кирди.  2021-2022- окуу жылында “Кооптуу топ” менен 

иштөөдө кооптуу топто турган ар-бир окуучунун класс жетекчиси жана  ата-

энеси менен тыгыз байланышта болуп иш алып барылды. Окуу жылдын 

башында 7 окуучу болсо,  окуу жылдын аягында 12 окуучуга жетти.                   

4 окуучу сабактан жетишүүсүнө байланыштуу, 8 окуучу жүрүм-туруму жана 
психологиялык абалынын туруксуздугу менен. 

 Бул окуучулар менен психолог, соц.педагог, ИДН болуп бирдикте иш 

алып бардык, ошондой эле бул окуучулардын үй шарттары менен 

жакыныраак таанышып, ата-энелери  же болбосо колунда калган 

жакындары, туугандары менен сүйлөшүп иш алып барылды. Андан 

тышкары ар  кандай себептер менен тартип бузуп же социалдык 

жактан көйгөйлүү балдардын үй шарттары менен таанышып акты 

түзүлдүп, ИДН, психологдор менен бирдикте тыгыз иш алып барылат. 

Көйгөйлөрүнө жараша тиешелүү уюмдарга жолдомо берилип, иш 

жүргүзүлдү. 

жетекчи менен  

жүргүзүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Кооптуу топтогу “ 



№69 ОТКГда “Ишеним почта” иштейт, ал жерге түшкөн каттарды 

атайын түзүлгөн директордун тарбия иши боюнча орун басары,  

психолог,  социалдык педагогдон турган комиссия карайт. Ичине 

түшкөн каттарды ай сайын карап , түшкөн каттар болсо протокол 

жазылып , каттын мазмунуна карата  иш алып барылат. 

  Материалдык жактан муктаж болгон окуучуларга гимназияда бекер 

ысык тамак берилет. Алар 5-7 – класстын окуучулары.  Жылыга класс 

жетекчилеринин жардамы менен колдоого муктаж болгон окуучулар 

такталып, бекер тамакка киргизилет.  

Ар бир окуу жылында , ар дайым ар кандай кырдаалга кабылган 

окуучулар менен иш алып барылат. Мисалы, 2020-2021 окуу жылында 

5 класстагы бир окуучубузга, ден-соолугуна байланыштуу соцпедагог, 

профком, администрация тарабынан мектеп жааматы, окуучулар, ата-

энелери менен бирдикте материалдык жактан колдоо катары 

дарылануусуна акчалай колдоо көрсөттүк. классташтары жагымдуу 

маанай тартуулашып сүрөттөрүн, видео каалоолорду жиберишти. 

 Ата-энеси мектеп менен байланышпаган, көп сабак калтарган, ата-

энеси башка жакта иштешип, башка туугандарыныкында, чоң эне, 

тайэнелеринде жашаган ж.б.у.с. окуучулардын үйлөрүнө барып, 

жашоо шарттары  менен таанышып, ата-энелери, туугандары менен ар 

дайым байланышта иштелип турат. 

      2018 жылдын 12-14 ноябрь айында “КАДАП-6”доолборуна кирип, 

семинарына катышып,  жашы жете элек өспүрүмдөрдүн арасында 

баңги заттарды колдонууга карша болтурбоого карата түзүлгөн 

программа менен иш алып келгенбиз. 2019 жылдын апрель айында 

проектинин жыйынтыктап семинар өткөзүлүп  күбөлүк  тапшырылды. 

Бул программа менен азыр дагы иш улантуудабыз. 

    Германия  кызматташтыгы менен бирге “GIZ” тин «Кесипке багыт 

берүү» боюнча программасын улантып ,  9-класстарга сабак катары 

окуучуларга көзөмөл 

ата-эне тараптан 

көбүрөөк көңүл 

буруу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ийгиликтүү окутуп жатабыз. 

Бүткүл дүйнөлүк майыптар күнүнө карата мектеп парламенттинин 

окуучулары менен  бирдикте уюштурган  чакан концерттик программа  

жана белектерибизди тартуулап соцпедагог, завуч-уюштуруучу болуп 

республикалык азиздер жана дүлөйлөр мектеп-интернатына , 

карыялар – үйүнө барып иш – чара өткөзүп келебиз.  

   Мектепте уюшулган “Тимурчулар  кыймылы” ар дай өзүбүздүн 

аймакта жашаган жалгыз карыларга, Ата-Мекендик согушка 

катышкан ветерандарга  класстар болуп барышып, колдорунан келген 

жардамдарыбызды берип турабыз. Окуучулар ветерандардын 

үйлөрүнө барып, жардам көрсөтүп турушут, алардын кызыктуу 

аңгемелерин угуп тарбия алышат. 

Жыл ичинде “Биз зордук-зомбулукка каршыбыз”, “Ичимдик, баңги 

заттардын зыяндуулугу” боюнча түзүлгөн  класстар арасында  стенд- 

газеталар уюштурулат, класстык, тарбиялык сааттар өтүлүп турат. 

   Жыл ичинде ар кандай темаларда соц.педагог, психолог, ИДН 

инспектору, парламенттин окуучулары тараптан даярдалган  

класстарга  лекциялар, тренингдер өткөзүлүп турат. 

Атайын программалар 

менен иш улантуу. 

Китепканчынын иши 

(3 жылдын маалыматы) 

2019-2020-окуу жылында 1-11-класстар 86% окуу китеби менен 

камсыз болушкан 2020-жыл "Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү 

санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына" карата 

тематикалык бурч уюштурулган. Мугалимдер күнүнө карата “Менин 

сүйүктүү эжейим”, “Жаңы жыл келди жаш балбан”, “ Эр жигит эл 

четинде,жоо бетинде”, “Апакемдин майрамы”, “Китеп билим булагы” 

ж.б. бурчтар уюштурулуп турду.  

 

2020-2021-окуу жылында 1-11-класстар 82% окуу китеби менен 

камсыз болушкан. Окутуу онлайн форматта болгондуктан, 

Zoom,WhatsApp,Telegram социалдык түйүндөрү аркылуу окуучулар 

менен баарлашуу,көркөм окуу, слайддарды темага жараша жасоо жана 

чыгаруу иштери жүргүзүлүп турду. 

Эң башкы проблема  

бул окуу 

китептеринин 

жетишсиздиги, 

алардын саны,сапаты. 

Адабий китептердин 

жоктугу, болсо да 

алардын эскилиги 

жеткендиги.  

 

китеп менен камсыз 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуу китептери 

менен  бардык 

предметтерден 

толук камсыз 



 

2021-2022-окуу жылында 1-11-класстар окуу китептери менен 69% 

камсыз болушкан. 15-сентябрь-билим күнүнө карата, жаңы 

китептердин көргөзмөсү,Мугалимдер күнүнө карата “Мугалим 

мөмөлүү дарак”,12-декабрь Ч.Айтматовдун туулган күнүнө карата 

көргөзмөлөр уюштурулуп турду.  “Ата Мекенимди сүйөм”, 8-Март 

Аялдардын Эл аралык күнү, “Эне-үйдүн куту”, “Баатырларга таазим” 

темаларына виртуалдык жана сүрөт көргөзмөлөрү уюштурулду. 23-

апрель Дүйнөлүк китеп күнүндө 4-класстар менен шаардык китеп 

фестивалга катыштык. Дагы алдыда көптөгөн пландар ишке 

ашырылат деген ойдобуз. 

болуунун аздыгы 

(69%) класстардын 

көптүгү жана 

китептердин аздыгы 

болуп эсептелет.                      

 

болуу. 

Материалдык-

техникалык база 

(3 жылдын маалыматы) 

          2019-2020- окуу жылы 

  Т.Сатылганов атындагы № 69 окуу-тарбия комплекс –

гимназиясынын  материалдык базасын чыңдоодо  иштер жасалды. 

Мектептин алдындагы аянтчага жана  тротуарларга  1400м2 

брусчатка коюлду.  Окуучулардын ар тараптуу өнүгүүсү үчүн 

шарттарды түзүүдө,   мультимедиялык кытай тили кабинети ,  

мугалимдердин эс алуучу  бөлмөсү  жасалды  жана атайын 

ылайыктышкан эмеректер менен жабдылды. 

           Окуучулардын  билим сапатын жогорулатууда маалымат 

технологиялык каражаттар менен жабдууда көптөгөн иштер алып 

барылды. Окуу кабинеттери жаңы технологиялар менен камсыз 

болду. Алсак, компьютер,  ноутбук,  принтер, ксерокс, түстүү 

мультимедиялык  телевизор,  лингафондук аппараттар, наушниктер, 

музыкалык колонка , проектор, интерактивдүү панелдер, ж.б. 

          Мектептин коридорлору тематикалык стендер менен 

жасалгаланды. 

       КР Президенттинин демилгеси менен I корпуска 225 орундук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңы  

технологиялык 

каражаттарды 

камсыз кылуу 

менен мектептин 

материалдык-

техникалык  

базасын чыңдоо.  

 

 



кошумча корпус салынат. Учурда тендер өткөн, курулуш  

башталганга даяр, бирок азыркы кырдаалга байланыштуу 

(пандемия) убактылуу токтоп турат.  

  Программа ВВП ООНдун демилгеси менен  мектептин                          

I корпусунун ашканасы капиталдык ремонттон өткөрүлөт.                            

      Окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандырууда 

алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Алсак, мектептин оранжериясына 

тропикалык өсүмдүктөр отургузулуп, жашылча бакчасы 

уюштурулуп, жашылча азыктары өстүрүлүп жатат.  Мектептин 

ортосуна  Ачык асман алдындагы класс уюштурулду. 

2020-2021- окуу жылы 

        Т.Сатылганов атындагы № 69 оуу-тарбия комплекс –

гимназиясынын  материалдык базасын чыңдоодо көптөгөн иштер 

жасалды. Окуучулардын ар тараптуу өнүгүүсү үчүн шарттарды 

түзүүдө, немец тили ресурстук кабинети, 2  немец тили кабинети, 

соц. педагог, психолог кабинети, щахмат кабинети,  3 кытай тили 

кабинети, тест борбору, ресурс борбору, салттуу музыка кабинети, 

мультимедиялык немец тили кабинети, англис тили кабинети,               

I окуу корпусунда кире бериште фойе  жасалды. Мындан тышкары 

ийримдер үчүн  2 кабинет, бий залы, окуучулардын чечинүүчү 

кабинети уюштурулду.  

          Окуучуларга эстетикалык тарбия берүүдө чыгармачыл 

ийримдердин окуучулары  кытай формасы, темир ооз комуз, комуз, 

роял, пианино, ямаха, шылдырак, чопо чоор, ля пикала, ре пикала, 

сыбызгы, вальс көйнөгү, кыргыз улуттук формалары  менен камсыз 

Мектептин  

материалдык, 

техникалык базасын 

чыңдоону күчөтүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучулардын 

билим деңгээлин 

жогорулатуу үчүн 

шарт түзүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



болушту.  

           Окуучулардын  билим сапатын жогорулатууда маалымат 

технологиялык каражаттар менен жабдууда көптөгөн иштер алып 

барылды. Окуу кабинеттери жаңы технологиялар менен камсыз 

болду. Алсак, компьютер,  ноутбук,  принтер, түстүү принтерлер, 

ксерокс, түстүү мультимедиялык  телевизор, санариптик видео 

камералар, лингафондук аппараттар, наушниктер, музыкалык 

аппаратура, проектор, интерактивдүү доска, интерактивдүү система, 

видео камера, цифралык фотоаппарат, микрафондор, радио 

микрафондор,  комплект аудио пульт ж.б. 

          Окуу кабинеттери жана ийрим кабинеттери, китепкана, 

мугалимдер бөлмөсү  атайын ылайыктышкан эмеректер менен 

жабдылды. 

          Мектептин коридорлору тематикалык стендер менен 

жасалгаланды. 

2021-2022- окуу жылы  

Мектептин коридорлору тематикалык стендер менен жасалгаланды. 

Окуучулардын  билим сапатын жогорулатууда маалымат 

технологиялык каражаттар менен жабдууда көптөгөн иштер алып 

барылды. Окуу кабинеттери жаңы технологиялар менен камсыз болду. 

“ Келечек мектеби –Акылдуу мектеп “ долбоорунун алкагында  жаңы 

техникалык каражаттар  менен камсыз болду. Алар :              

Проектор-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектептин  

материалдык, 

техникалык базасын 

чыңдоону күчөтүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экран-60 

Компьютерлер-99 

Интерактивдүү панель-3 

Планшет-75 

WI-FI roulter - 3 

Видео көзөмөл- 1 система  

SMART TV – 1 

Өрт өчүрүчү баллондор-30 шт 

Мугалимдердин жумушчу  столу- 68 

Мугалимдер үчүн стул -68 

Физика, химия , биология кабинеттерине  эмеректер : 

Парта -45 

Стул-152 

Шкаф металический для реагентов-6 

Лабораториялык шкаф -14 

Стол для лаборатории-8 

Көрсөтмө куралдарды үчүн шкаф -12 

Доска школьная –3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңы  



 

Вытяжной шкаф -3 

Демонстрационный стол- 3 

Компьютерный стол-45  

     Ал эми ата – энелердин жардамы менен төмөндөгүдөй техникалык 

каражаттар менен камсыз болду. Алсак,  

Принтер 3/1-3шт 

Компьютер-1 

Колонка-6 шт 

Микрофон-1шт 

    Быйылкы окуу жылында кыргыз тили жана адабияты кабинетти 

уюштурулду. 

   Ч.Айтматов атындагы 12-кабинетти евро ремонт жасалып,  толугу 

менен жасалгаланып жатат. 

1-корпуста  225-орундук мектеп салынып жатат. 

 

технологиялык 

каражаттарды 

камсыз кылуу 

менен мектептин 

материалдык-

техникалык  

базасын чыңдоо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


