
САБАКТЫ НАЧАР ОЗДОШТYРГОН ОКУУЧУЛАР МЕНЕН ИШТОО
}коБосу

l. Жалпы жобо

Бул Кыргыз Республt{касынын "Билим беруу жонyндсгy" Мыйзамына, Кыргыз
Республlrкасынын Минrtстрлер Кабlrнетинлlн2022-жылдын 22-июлундагы ЛЪЗ93 токтомy
менен бекитrrлген "Кыргыз Республlrкасынын мектептик жалпы билим беруунун
стандартынын негtIзинде жетишпеген окуучулар менен иштоо жобосу ttштелип чыккан.

Окуучулардын сабактан жетllшпегендиктин yч негизгlr себеби бар:

1. физlrологиялык проблемалар (тез-тез ооруп калуу, ден соолуктун жалпы алсыздыгы,
жуryштуу оорулар, нерв системасынын оорулары, кыймыл-аракет функцияларынын
бузулушу);

2. психологиялык абалы ( эс тутумдун, коцyл буруунун, ой- жугуртуунyн онyгyшyнyн
оЗгочолyкторy, тyшyнyктyн жай болушу, суйлоонyн онyгyyсyнyн жетишсиздигl{, таанып-
билуу кызы кчылы ктары нын кaлл ыптанбагандыгы, тарды гы) ;

3, социалдык (жашоо шарттарынын жоктуry, ата-эненIlн татыксыз жyрyм-туруму, уir
режиминин жоктуry, баланын кароосуз калышы).

Начар окуучу- чейрек ичлlнде (же андан узак моонотто) предмет (прелметтер) боюнча
даярдыктын томон децгээлtrн жана сапатын корсоткон, чейtрек t{чttнде предмет (бир нече
предметтер) боюнча yчтон ашык канааттандырарлык эмес учурдагы баага ээ болгон,
аларды чеЙректин аягында жоЙгон жана жылдын аягында баалоодон rrЙгиликтyy откон
окуучу.

Жетlлшпегендик-чейрек ичинде (же андан узак моонотто) предмет (прелметтер) боюнча
даярдыктын томон децгээлин жана сапатын корсоткон, чеriрек ичинде предмет (бир не,,,.
предметтер) боюнча бештен ашык канааттандырарлык эмес учурдагы баага ээ болгон
жана орто аттестацrшнын жyрyшyндо бир }ке андан коп канааттандырарлык эмес баа
алган окуучу.

2. Максаты:

2,l Жетишпеген окуучулардын сабакка окуусун камсыз кылуу.
2.2. 1^йpblM окуучулардын жана жалпы эле мекгеп окуучуларынын бlrлим децгээл}tн

окуу сапатын жогорулатуу.



3. Милдеттери

3.I . ОкУУчУлардын окуу lrшине карата жоопкерчиликтyy мамилесин калыптандыруу
3 . 2. Балларды ок)/туу yчyн ата-энелердин (мыйзамлуу окyлдордун) жоопкерч}lлt{гt{н

жогорулатуу.
3.3 Начар окуган окуучулар менен иштоонyн комплекстy{ системасын тyзyy

4. Негизги багыттары жана ишмердl.yлyгy

НачаР Окуган окуучулардын негизги окуу иш-аракеттерrr сабактын тyрyно, мазмунуна
жана баскычына жараша методдор, ыкмаJIар, кара}каттар жана формалар аркылуу
аЛаРДын мyмкyнчyлyкторyн эске алуу менен уюштурулат. Начар окуган окуучулардын
аР КандаЙ типтеги жекече окутуу-коррекциялоо программаларын иштеп чыryу жана
ИШке ашырУу боюнча мугtLлим менен окуучунун биргелешкен иши ToMoHKy этаптарды
камтыйт;
l. Мугалtrм тарабынан типологиялык топторду (кучтуy, орто, начар) болуп кФрсотyy

Жана начар окуган окуучулардын типтерlrн (интеллектуалдык яtондомдорy начар
калыптанган же окууга туура эмес мамIrлеси бар) аныктоо максатында
Окуучулардын жекече жетлlшкендl{ктерrlн жана начар бlrлиминlлн себептерrtн
диагностикалоо;

2. Мугалrtм тарабынан пландaпып жаткан }lшинItн тyрy, татаалдыгы, мyнозy боюнча
ар тyрдyy тапшырм:lларды иштеп чыгуу; чыгармачылык тапшырмаларды тандоодо
ОкУУЧУнун озyн озy аныктоо" окуу материалын сздоштyрyyдогу кыйынчылыкты;:
децгээлин аныктоо;

3. Мугалrrм тарабынан окуучулардын ар кандай типтери менен Irштоонy
пландаштыруу жана алардын жеке жет}Iшкенд}tктерIrн эсепке алуу,, мектеп
окуучулары тарабынан окутуу программаларын ишке ашыруу, оз IIшI{н
чагылдыруу.

4. Начар окуган окуучуларжана алардын ата-энелери менен предметтик
мугалимдин иш программасы:

5.1. Окуучулардын бrrлrrм децгээлин аныктоо максатында жыл башында д}Iагностика
жYргYзYY.
5.2. Изилдоонyн ар кандай тyрлорyн (оозеки" жазуу жyзyндо, жеке ж.б.) сабактын
жыйынтыгынын объективдyyлyгy yчyн колдоrryу.
5.3. ,Щайыма жана системалуу тyрдо сурамжылоо жyргyзly, оз убагындабаа бер}ry,

чеitректин аягында окуучунун оцдоого мyмкyнчyлyгy жок болгондо бааларлын
тОпТолушуна жол бербео (сабакта сурtlJIгандардын саны класста окуучуларлын l/4
болуryнон кем болбошу керек). Сурамжылоо окуучулар жок дегенде 1 жолу ар бпр 2-З
сабактарлы жyзого ашырылат.
5.4. Окуучулардын окууга болгон мотивациясын жOгорулатуу yчyн кемчиликтерди жана
ltЙгиликтерди жоюу максатында окуучулардын баасына комментарил'r берlry керек.



5,5. Мугалим текшерYY жана диагност}lкалык иштердин жYрYшYндФ аныкталган
окуучулардын билrrмllндеги кемч}lликтердtr жоюп, андан кийин каталарды иштеп чыгып,
билимди кайталап козомолдошy керек.
5,б. Предметтик мугалим начар окуган окуучу теманы оздоштyрyyго тrrйиш болгон

убакытты аныкташы керек, кыйынчылык болгон учурда ага окуучунун жондомyн эске
алуу менен консультация жана тапшырма берrrши керек.
5.7. Эгерле канааттандыраарлык эмес баалаРДын топтолушу (уч же андан коп "2") жана yli
жумуштарын систем:lJIуу аткарбагандыгы баliкалса, предмет боюнча мугалим класс
жетекч}lсtlне жана окуучунун ата-энесине (мыйзамдуу окyлдеруно) тyздон-тyз
биллирууго мIrлдеттyy.
5.8. Мугалt{м класстагы жаман жyрyм-туруму yчyн окуучунун баасын томондотпошy
керек, мындай учурда ал башка Taac}rp этyy ыкмаларьiн колдонушу керек.
5.9. ПрелметтIlк мугал}rм томонкY документтерди жYргYзот: начар окугандар менен окуу
жылына жекече иштоо графигин тyзyу;
блrлirмдегrr кемчиликтерди жоюу боюнча тапшырмалар;
кошумча сабактар yчyн х(еке дептерлер;
5,l0. Жогорудагы пункттарды аткарууда айрым окуучулардын жетишпестигин жоюунун
жyрyшyндо оц натыliжа болбогон учурда, мугалIrм мектеп админtrстрацllясына
аткар ылган иштер хtонy ндо кьв маттык баяндаl"tт.

б. Класс жетекчинин ишинин программасы:

6.1. Класс жетекчиси жекече ацгемелешyy аркылуу окуучунун жетишпегенд}tгинllн
себептерин аныкгоого милдетгYY, зарыл болгон учурда психологго, соц}titJlдык педагогго
каirрылуу менен (иш методдору . окугандарды, ата-энелерд1I анкеталоо, ацгемелешуу)
MyMKyH болгон себептерге томонкyлор кирет:
- сабакгарлы каJIтыруу (себептуy жана себепсиз;)
- уй тапшырманы жетtrштyy децгээлде даярдабагандыгы;
- жондомYд\,YлYгYнYн томондYгY;
- окуryсу келбегендrrгrt;
- сабак учурунда да даярдыгынын жоктуry;
- сабакта баа коюунун объектrrвдyyлyry сакталбагандыгы;
- уй тапшырманын ксломyнyн чоцдуry;
- материалдын татаалдыгынын жогорку децгээли;
- башка себептер.

6,2. Эгерле начар окуу сабакгы калтыруунун кесепети болсо, класс жетекчисIt сабакты
калтыруунун себептеринтабышы керек (себептуу,себепсlrз). Себептуу сабакгы калтыруу:
а) 3 кунден ашпаган моонотко дарыгердин маалымкаты же ата-энесинr{н каты менен
ырасталган оору;
б) маалымкат, чакьiруу, бул иш-чараны сткорyп жаткан мекеменин буйругу менен
ырасталган иш-чаралар;
в) прелметтllк мугалимдин же класс жетекчисинин эскертyyсy менен озyн жаман сезген
учурда окуучуну сабактан бошотуу;
г) Уй-булолyк жагдаli боюнча (ата-энесинин (мыйзамдуу окyлдорyнун) арызы боюнча
окуучунун катышпагандыгынын жуйолуу себеблrн ырастаган тиешелyy документтерсиз
сабакты же сабактарды калтырбоо жулiоолуу эмес себептер болуп эсептелет;
класс жетекчиси ата-энеге (мыйзамдуу окYлдорге) окуучунун катышпагандыгы (эгерле

учур жitлгыз болсо), ата-энелер менен ацгемелешуу (эгерле откорyyлор бир нече жолу



болсо), чакан педагогикалык кецешке tlыгаруу (эгерле сабакка келбей калуулар
системалуу болсо).
6,3 Yй ТаПШЫРМаСынЬш так, туура аткарылгандыгы же сабакта иштин жетишсиздIlгt{
аныкталган учурда класС жетекчl-{сИ окуучунуН ата-энесИ (мыйзамдуу екYлдорy) менен
алдын алуу иштерин жYрryзYYго милдеттYу, ата-энеси (мыйзамдуу екулдору) оз
милдеттеринен баш тарткан учурда психологдон же социалдык педагогдон жардам сурап
каilрылат.
6 4 Yft таПшырмасынын коломy ашып кеткен учурда класс жетекчtlсI{ предметтt{к
мугzullrм менен маселен[t талкуулоого же уй тапшырмасынын колбмyнyн Санпин
ченемдер}rне ылаriык келtlш}tн текшерyy yчyн д}rректордун орун басарына кайрылууга
милдеттYY.
6.5. Класс жетекчис}t класстын aKTI{Bll тарабынан начар окуган окуучуларга жардам
корсето алат. Начар окуган окуучулар менен Ilштоо боюнча класс }кетекч}lнIlн
отчету(чеriрек (жыЛ) аяктаганДан KrrrirrH дIrректордун окуу-тарбltя иштери боюнча орун
басарына берилет). оц натыйжа болбогон учурда класс жетекчttслl мектептLtн
адм[lнt{страциясына аткарылган иштIlн жыйынтыгы, анын жYрYшY жонYндо кызматтык
кат тyрyндо бlrлдlrрет,

7. Окуучунун иш программасы:

7, l. Окуучу уГl тапшырмасын аткарууга, жазуу }lштерI{н текшерYYго мугалrlмге оз
убагында берууго жана мугалIIмд}lн талаптарын так аткарууга мt{лдеттyy
7,2. Стулент сабакта жYрYм-турум эрежелерr{н аткарууга, сабак бою rtштоого }кана
конYгYYлордYн х(ана тапшырм€Lлардын барлык тYрлорYн аткарууга мIiлдеттYY.
7.3 Сабакты калтырган окуучу (себептуу жана себепсиз) окуу материалын оз алдынча
окуп-уйрОнYYгО милдеттYY . ЭгеР кыliын.tыЛык болсо, аJI мугалtIмден кецеш сурашы
MYMKyH.

8. Ата-энелердин иш программасы:

8.1. Ата-энелер (мы}iзамдуу окYлдор) педагогдун, класс жетекчtlсинин, мектеп
администраторунун бирlлнчи талабы боюнча мектепке келyyго милдеттyy,

8.2. Ата-энелер (мыйзамдуу окулдор) окуучулардын уй тапшырмасын аткарышын я(ана
ан ын мектеп ке кел l{ ш ин козомолдоого милдет.ц/y.

8.З. Ата-энелер (мыйзамдуУ екулдер) балага сабактан каJlган окуу матерt{алын
оздоштyрyyдо оз алдынча сабак отyy же предметтик мугалим менен кецешyy жолу менен
(бала ооруга же башка жуr'iелуу себептерге баliланыштуу сабакка келбей *ал.ап учурла)
жардам берууге милдеттyy,

8.4. Ата-эНелер (мыйзамдуУ екулдер) класС жетекчисинен, психологдон, соц}Iалдык
педагогдон, мектеп администрациясынан жардам сурап кайрылууга уку ктуу.

9. Мектеп администрациясынын иш программасы:

9. L НачаР окугаН окуучулаР менеН иштоО боюнча окуу процессин}lн барлык
звенолорунун }{шин козомолдоriт;
9. 2, мектептин адм}Iн истрациясы томонкYДОЙ д9цуrенттерд }{ жYр гYзот :



- начар окуган окуучулар менен иштео жснyндо жобону тyзстот (зарыл болгон учурда);
- начар окуган окуучулардын жалпы тизмесин ryзот;
- начаР окугаН окуучулаР менеН жекече сабактарлы откорYYнун графигltн бекитет;
-начар окуган предметтик мугалимдердин жеке сабактарына админI{страц[lянын катышуу

графrrгrrн бекитет;
- жеке сабактарга катышуунун жыliынтыгы боюнча аналитикалык маалымкаттарды тyзот;

9,3 мектептин админlrстрациясы начар окуган окуучулар менен педагогикалык жамааттын
llmlt ЖОНYНДО ЖЫЛДЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ бОЮнча анаJIитикалык маалымкатты тyзот.
9,4 корулгон чарrLлар натыI"lжасыз болгон учурда мектептин адм}lнл{страциясы
педагог}lкалык консилиумдун жана кецештин Ilшин уюшryрат, ага окуучу жана анын
мыйзамдуу окyлдорyно андан ары билим беруу боюнча сунуштарды алуу yчyн
чакырылат.


