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2, Сабактын жyгyртьlосy кар]сы убакта туура депэсептелет? Сабакr-ынжyгл1|),lмосy:

fl:ii:"у.ж::,,l .]j . "уеJIада:.ы 
окуучулар жана мугалимдер YчYнтYзYлгон сабактын }кYl.Yртмос1, бирлей rу.уп.";
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Ъ uo а*Ьр у даЬкоюлушу м yмкy н ;КеНЖе МеIfгептин окуlzrlулоры уllуцlп Uкyyllyjlapы Y.lyH негизги сабакгар 2-З- сабактарга,ал эN{и ортоцкУ жана)I(огорку t(ласстарга2-4- сабактар.u noanur;t,

;х1I^,JJ".Ёу;;нж_ j:T::1 сlбактын жyгyртмосy менен окуу
йй;i".;;ъ;"о,

Эг,ерле:

. "оор" сабактар yllaa кOtOлса;

. "оор"сабактар ка,lары \teHeH K()t()Jlca;, "оор"СабактаР l-чи rKe ?}кыркьl сабактарда коюлса;, yй тапшырмасын даярдоону' саны сабактардын санына туура келсежyгyртмо туура эмес .I y.зулгон бtr:roT.

}куктомдордy туура болушr"урyyдtr ;

. уй тапшырмасы}{ аткарууга l{O]t эмгекти тапап кылган
бир кунгс коюуга,

, I, Ш сменадагы сабакr,ардын х(YгYртмосун макулдашпай

сабактын жyгyртмосун тyy]yyдо т,омонку факторлорду эске алуу керек:

о иш жондомдyyлyгу окуучуну}l )liаш езгочyлyгyно жараша болуусу;, мугuulимДеР менеН окуучулардыН биР *У*оуО чарчоосуН эске aJryyменен менен сабактарды туура болуштурулушу;

предметт,ерди

коюуга;



ОЧrу лредметтеринин атаJIышы сабактардын
планында бирдей болбоосуна il(ол ОерrлОеri

жYгYртмосYндo окуу

3. Сабактын жyгyртмосyн тyзyyr,о томоцкyлордy эске алуу керек:
. жуманын кyндорyно окуу жyктOýлyн туура болуштуруу;, биР кYндYК окуУ х(Yктомдоруп, туура болуштуруу;. ПреДметтерди ар тYрдYY ишмердYулYк менен аJIмаштыруу;о ГИГИеНаJIЫК ТZUIаПТаРДЫ СаКТОО.

сабактарды болуштyрyy боюнча ltopcoTмo:
СабакгаРдын ооРчулугУ жуманын башында жана €игында азыра€к болушкерек

1 Текшеруу иштери жуманын ортосУнд а2-4 саатта аLпынат.2' 
Жr,#;:'" 

КЛасстарга бир ""' ,р*ометти катары менен коюуга

з, 5-класстарла бир предп.{етти катары менен коюуга жол берилет, жецилпредмет менен аJIмаш]"ыргандi} га,на
4, Ортоцку, жогорку кJIасстарда I(атары менен сабактарДы окуу процессимодулдук технологиянын неги:]инде коюуJIуп, о*ууrУrrардын ден-соолугун сакгоого жардам береr..
5, Акыл эмгегин таJlап кылган сабактар (математика, физика, химия, орустили) ]-2 сабак болуп ФтуJтот, Сурот, табият таануу, мекен таануу 3-оyсабакгарга, ап эми дене тарбшr onrpr., сабалстарга коюлат6, 2-чИ сменадаГы сабаК I-cMeHaHu,o u*urpnui сабаr", бркендон кийин б0мyноттон кийин башталат.
7, НулеВой сабаКтардЫ ет"корYYдсl кошумча сабактарга гана жол берилет.8. СабактыН жYгYртМосYL' тYзYYдО базистиК окуУ планынДагы саат'ардын

санын, уй тапшырмаJIарды аткilрууга кеткен убакгысын эске аJIуу керек.


