
кАрАлды
педагогикалык кенештин

Nп7 _ протоколунда
< -!:_ >> ап/r) e-L42022 _ж

{

Окуучулардын дептерлеринин жyргyзyлyшy жана аларды текшерIyнy
тартиби жонyндо жобо

1. Жалпы жоболор.

1.1.Мектепте предметтер боюнча жумушчу дептерлерди уюштуруу 1 -l 1 -класстын

ар бир окуучусуна милдеттyy тyрдо жyрryзyлот.

1.2.Предметгер боюнча жумушчу дептерлердин саны жана алардын предметтик

мугалимдер тарабынан текшерилиши ушул жобого ылайык жонго салынат.

1.3.Предметтик мугалимдер окуучулардын жумушчу дептерлеринин жалпы абалын,

бир.ликтуу орфографиялык режимдин сакталышын, туура жана так жазууларды

козомолдоого милдеттyy.

1.4.Жумушчу дептерди текшерyy yчyн мугалим кызыл пастаны гана колдонушу

керек .(кызыл сыя калем сап)

2. Предметтер боюнча жумушчу дептерлердин саны

2.1.Предметтер боюнча жумушчу дептерлердин саны топlондегудей :

2 кенугуу деп,герлери,
(12 барак , туз сызык )

1 жат жазуу (48

барак, туз сызык )
1 дил баян, ба,яндама

yчyн дептери
(96 барак ,туз сызык )

Тушундурмо создyк
( 9б барак,туз сызык)

.Щептерлердин саны

2 конугуу дептер ,

l2 барак,тузсызык)
1 жат жазуу дептери
( 48 барак туз сызык)
1 дил баян, баяндама

96 барак,туз сызык)
ндYрмо создYк

96 барак ,туз сызык)

Кыргыз тили конyгyy дептерлери,

12 барак , атайын

1 жат жазуу дептер}t

(12 барак, атайын

, конYгYY дептерлери,

l2 бараrt туз сызык ),

l жат rказуу дептери

I2 барак тчз сызык

Предпrет

1-3 5-8 9-11

4 кл.



Орус тили z конyгyy дептерлери

, (l2 барак, атайыI

5ашталгыч кл. yчyн
l жат жазуу дептерI

(|2 барак, атайыl

башталгыч кJI. yчyн

Создук дептери

[48 барак )

2 кенугуу дептэрлери, l
1жат жазуу дептери
12 барак,туз сызык )

Создyк дептери
(48 барак )

2 жумушчу дептер,
l жат жазуу дептери
(12 барак)
Создук дептери
(48 барак )

математика 2 конугуу дептерлери,
( 12 барак ,торчо
сызык )
1 текшеруу иши

дептери
( 12 барак,
торчо сызык )

5,б- класстар yчyн
2 кенугуу дептерлери,
(12 барак ,торчр сызык )
1 текшеруу иши

дептери (12 барак,
ТОDЧО СЫЗЫК )

1 кенугуу дептер ,

(96 барак ,торчо сызык )
1 текшеруу иши

цептери

i 12 барак,торчо сызык)

7r8 класстар yчyн ,

(48 барак,торчо сызык
l текшеруу иши

дептери
(l2 барак,торчо сызык )

АНГЛИС ТИЛИ 2 конугуу дептери
[ 12 барак, атайын
5ашталгыч кл. дептер)

1 создукдептери
(48- барак ,торчо
эызык )

2 конугуу дептсри
( 12 барак, туз сызык )

1 тест дептери
( 12 барак, туз сызык )

1 сезлукдёптери
( 48-96 барак ,торчо
сызык )
1 эссе r{yн дептер
( 12 барак, туз сызык)
терецдетилген

окутулган класста)

конyгyy дептери
12 барак , туз сызык )

тест дептери
12 барак, туз сызык )

создyк дептери
48-96 барак,торчо сыз

l эссе r{yн дептер
( 12 барак, туз сызык)
герецдетилген окугулган
класста)

Немец тили l кенугуу дептери
( 12 барак, атайын

башталгыч кл. дептер)
l конугуу дептери
( Arbeitsbuch

1 созлук дептери
( 48- барак ,торчо
сызык )

l кенугуу депгери

iArbeitsbuch)

1 сездукдептери

i96 барак ,торчо
эызык)

1 дептери

il2 барак, туз сызык )

l Testbuch (Kopien)

1 кенугуу дептери
( Arbeitsbuch)

1 сездукдептери
( 96 барак ,торчо
сызык)

1 дептери (12 барак,

туз сызык )

l Testbuch (Kopien)



кытай тили lкенугуу дептери
(12 барак торчо)

1 сездукдептери
(48 барак торчо)

1 иероглиф жазуу
дептери

(48 барак торчо)

1 кенугуу дептери
(12 барак Top.lo )

l создук дептери
(96 барак торчо)

1 иероглиф жазуу
дептери

(48 барак торчо)
l жат жазуу дептери

(12 барак торчо)

l конугуу дептери
(12 барак торчо)

1 сездукдептери
(96 барак торчо)

l иероглиф жазуу
дептери

(48 барак торчо)
1 жат жазуу дептери

(12 барак торчо)

Биология 5- класстар yчyн
l кенугуу дептер,
б-9 класстар yчyн
1 кенугуудептер
(48 барак торчо сызык )

l лабораториялык иш,
(l2 барак, торчо )

1 конугуудептери,
( 48 барак.торчо сызык)

Химия 8- класс учун
1 кенугуу дептери,
1 текшеруу ишI{ дептери
практикалык иш дептери

1 конугуу дептер,
( 48 барак.торчо сызык
1 текшеруу иш дептери,
l практикалык иш

дептери

Физика, 2 кенугуу дептер,
( 48 барак )
1текшеруу иши

дептери
(12 барак )
1 лабораториялык иш,

2 кенугуу дептер,
( 48 барак )

1текшеруу иш
(12 барак) дептери
1 лабораториялык иш

География lкенугуу дептери
контурдук карта

l кенугуу дептери
контурдук карта

Окуу планында
корсотYлгон
калган

предметтер

l жумушчу дептер

1.4. Мугалимдин иш программасында окуучулар yчyн дептердин башка тyрлорy да

камтылышы мyмкyн: басма негизиндеги дептерлер, контурдук карталар ж.б.

1.5. Аралыктан окутуу учурунда мугалимдер окуучулардын

иштерин электрондук вариантта кабыл алып, текшерип, баалоо жyргyзо алат.

Окуучулардын жазуу иштеринин тyрлорy

3.1.Окуучулардын класстык жана уй иштеринин негизги тyрлорy:

l. Кыргыз тили, орус тили, чет тили, математика, физика,химия сабактарынаН

конyгyy иштери;



2. 5-1 1_класстарда география, адабият жана тарых, коом таануу сабактарынын

конспектилери;

З. 9-1 l-класстарда сабактар боюнча лекциялары;

4. аналитикалык жана жалпылоочу таблицаларды, схемаларды ж.б. тyзyy;

5. кыргыз адабияты, орус адабияты сабактарынандил баяндар.

3.2.Кыргыз тили, орус тили, математика,англис тили, физика, химия предметгеринен

учурдагы жазуу жyзyндоry текшер,yy иши жyргyзyлот.

3.3. Кыргыз тили) орус тили жана математикадан акыркы жазуу жyзyндо

текшерyy иши алынат. Жыйынтыктоочу кезомолдоо иштери ToMoHKy учурларда

жYргYзYлот:

о программанын маанилyt, темаларын изилдеп чыккандан кийин;

r чейрек аяктаганда, жарым жылдык, жылдык.

о Чейректин биринчи жана акыркы KyHy контролдук иштерди жyрryзyyго тыюу салынат.

4. Жумушчу дептерлерди жyргyзуу тартиби

4.1. 1-4-класстын окуучуларынын дептериндеги бардык жазуулар ToMoHKy эрежелерди

жана талаптарды сактоо менен жyрryзyлyшy керек:

4.2тыкан, тyшyнyктуy кол жазма менен жазууга;

4.3.дептерлин мукабасындагы жазууларды бир калыпта жyргyзyyго, ал эмнеге

арналгандыгын корсотyyго,мектеби, классы, номери жана окуучунун фамилиясы жана

аты. 1-класстын окуучулары yчyн дептерлердин сыртын мугалим же ата-энеси жазып

берууге укуктуу.
4.4.|-|1-класстын барлык окуучулары дептерлерин туура сактоосу керек, барактарын

айрып салууга уруксат берилбейт, дептерге толук жазылмайынча жацы дептерДи

баштоого болбойт. Бардык дептерлерге четинен солдон баштап так жана ЦУРа,

четтериндеги талаадан чыкпай жазуу керек.

4.5 Барлык окуучулар кызыл сызыкты сакташы керек.

4.6 Жумушчу дептерде жазуу ишинин акыркы сабы менен кийинки кyндyн датасынын

ортосунда 2 сап калтырылып жазылат.

4.7.окуучулардын каталарын томонкyчо оtцоо керек: туура эмес жазылган тамгасын же

тыныш белгилерин кыйгач сызык менен сызып салуу; создyн белугу - ичке

горизонталдык сызыктын ордуна KepeKTYY тамганы жазып;

4. 8..мугалим жумушчу дептерлерди текшерип чыккандан кийин, окуучулар

тийиштуу болгон ошол эле дептерге каталар YсTYHoH иштоо жYрryзYшY керек.

5.Мугалимдер тарабынан дептерлерди текшерyy тартиби

5. 1 .Окуучулардын жумушчу дептерлери предметгик мугалимдер тарабынан

томонкyдой тартипте текшерилет:

5.2 .1-4-класстарда кыргыз тили, орус тили жана математика предметтери боюнча

дептерлер ар бир сабактан кийин;
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5.3.5-6-класстарда кыргыз тили) орус тили жана математика предметтери боюнча

дептерлер жумасына эки жолу;

5.4.7-9-класстарда кыргыз тили, орус тили жана математика предметтери боюнча

дептерлер жумасына бир жолу, ал эми начар окуган окуучулардын дептери ар бир

сабактан кийин;

5.510-1 1-класстарда кыргыз тили, орус тили жана математика предметгери боюнча

дептерлер айына эки жолу, начар окуган окуучулардын дептерлери ар бир сабактан кийин.

5.бБашка предметтер боюнча дептерлер чейрек ичинде 1-2 жолу текшерилет.

5.7.Мугалимдер тарабынан контролдук иштер дептери контролдук иш алынган кyнy

текшерилет.

5.8.Контролдук иштерде кетирилген каталардын yстyнон иштоелер текшерyy иши

жазылган дептерге жyрryлет.

6.Жумушчу дептерлерде сакталуучу жалпы орфографиялык режим

б.l.Мектепте математикадан жумушчу дептерлеринде сакталуучу жалпы
орфографиялык режимдин талаптары

Мугалим дептерлердин тазалыгына, сырткы жасалгасына,

орфографиялык каталарга коцyл буруусу керек.

Математикадан 5-6-класстарга 2 жумушчу дептер l текшеруу иши дептери

колдонулат.

Окуучулардын жумушчу дептерине коюлган талаптар:
о Таза жана ryура жазуу;

о Щептердин сыртында эмнеге арналгандыгы ryуралуу жазуу, номери

корсотyлyшy керек. Мисалы:

ЛЬ1 жумушчу дептер

Бишкек шаарындагы Т.Сатылганов атындагы .}{Ь б9 окуу-тарбия комплекс-
гимназиясыпын 3-А классынын ок5.учусу Эсеналиева Раянанын математикадан

жазган дептери

. окуучулар стандарттык 12-18 барактан турган клетка дептерге жазуусу керек,

48-96 барактан турган жалпы дептер (общая тетрадь) 7-1 1-класстарга

колдонууга уруксат берилет;

о Класстык иштерди жазууда дептердин кызыл сызыгынан отпоо зарыл;

о Жумушчу дептерге кyндyн датасы барактын ортосуна коюлат;

. Ар бир чыгарылган мисалдын номери корсотyлyшy керек.

о Мисалдардын ортосуна 2ден клетка, ал эми уй тапшырмасы менен класстык

иштердин ортосуна 4 тен клетка калтыруу зарыл.
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2.2. Грамота , Дрдак грамота менен сыйлосlго отYнYч ка,гы х(ана сунуlIIтаманы, сыилоо

барагЫ , педагогИкаJIыК кецештин чечими . сыйлыtстаtрilын кочYрмосY}l , эмгеI(

китепчесинин кочyрмосyн директордун орун басары тyзот }кана ltаярдайт,

2,З. Грамота , Дрдак грамота менен сыйлосt YчYн етYнyч каты жа}Iа сунуштаманы 2 жума

мурун окуу- тарбия комllлекс - гимназиясынын директоруна жиберилеr,,

2,4, 'LСатылганов атындагы N9 69 окуу- тарбия комплекс-- гим}lазиясыНыII ДиРеКl'ОРУ

педагогикаJIык кызМаткерлерДи сыйлсlо )l(онYндо чечимди кабыл ала,т. 
\

2,5, ПедагогикаJIык кызматкерлерли Грамота , Арлаtt t,paмoTa Il{eLteH СЫЙЛаНГаtUlЫI'Ы

тууралуу эмгек китебине MooHoTY жана буЙруктун FlомериiI корсот\ry менен жазылат,

2,6. ГIедагогикалык кызматкерлерди сыйлttlо педагогикалык кецеш]те берилет,


