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Т.Сатылганов атындагы ЛЪб9 окуу- тарбия комплекс - гимназиясынын
мугалимдеринин ез билимин онYктYрYY темасынын YстYндо иштоосY боюнча жобосу

1.Жалпы жобо.

1.1.Бул жобо мугалимдердин оз билимин оркундотyyсyн жонго сЕtлуучу,
квалификациясын жогорулатуучу иштин бир формас:ы болуп эсептелет.

1.2.Мугалимдердин оз билимин оркyндотyy темасынын yстyндо иштоосy зарыл болуп
эсептелет.

1.3.Эгерле мугалим эки же андан коп предмет боюнча сабак бере турган болсо,оз
билимин оркундотly темасы ар бир иш аракетинин Tyl)yнo жараша аныкталат.

2. Максаты:

Мугалимдин кесиптик децгээлин системалуу жогорул:туу.

2.1. Милдеттери:

о Мектептеги мугi}лимдердин педагогикалык чебёрчилигин онyктyрyy;
о окуучуларды окутууда жана тарбиялоодо усулд(ардын жана ыкмчrлардын жацы

формаларын уйронlry
о ПедагогикаJIык,психологиялык жана башка кесIlптик билимдердин,педагогикалык

технологиялардын жетишкендиктерин,шIдыцкь, педагогикалык тажрыйбаларды

уйренуу жана практик€rлап жайылтуу.

3. Оз билимин онyктyрyyнyн yстyндо иштоонун тартиби:

3. i .Оз билимин oHyKTypyyHyH темасы томонкyлорлун негизинде аныкталат

Оз билимин оркyндотyу темасы мектептин бирликтуу методикалык темасынын
негегизинде аныкталат.

о Мектеп yчyн теманын актуалдуулугу;
о Мектептин методик€tлык темасы;
о Мугалимдердинкойгойу;
о МугалиN{дердин кесипкой компетенттyyлyкдlецгээли;
о Алардын жеке озгочолyкторy жана кызыкчылыктары;

о T'eMaHbrH yстyндо иштоо N{угалиI\{ тарабынан 2 хtылдан 7 хtылга чейин жeкetle
аныктаJIат.

. Ар бир п,rуга,чI-{]\{ оз билимин оркyнлФтyy те},{ilJы боюн.lа жеке планын иIIIтеп

чыгат.



о оз билимин оркyндот\y боюн.rа иштеп чыккаII материалдар боюнча ишин
корсотот.
Ишти корсотyyIIуп форrпrал€ры томоцдогyлоiл болушу мyмкyн:
- Педагогикалык кецешме.це, lчIетодикалык кецешмеде, УБ кецешмесинде отчёт
берет;
- теориялык , методикаJIык же практикаJIык семинар;
_ тренингдер;
- мастер - класс;
- ачык сабактар.
-Методикалык корсотIчlолор
-Илимий -методикалык иштелмелер,
-[идактикаJIык IчIатериялдар
-Щоклаллар

3.2Мектептеги МУБдун жетекчиси }кана УБ хсетекчиqи мугаJIимдин методикаJlык
темасынын YстYндо иш,гоонY ишке ашыруусуна комок карсо,гYп жонго с€tJIып,

методикалык жактан я(ардам корсотФт,.
3.З. Иштелип чыккан N,Il1териалдар .бatrrKa мугалLrNtдер коллонушу yчyн методикitлык
кабинетке тапшырылат.
З.4. Мугалимдин иш тах(рыйбасын жайылтуу
З.5, Жобо тиркемелер менен тиркелет:

а) Оз билиJчIиII оркy}Iдотyy боttlнча мугаJlиI\{дин болхсолдуу планы(тиркеме)
б) оз билимин оркyндотyy боюнча болжолдуу отчёттун планы(тиркеме)

в) Оз билимин оркyндотlт папкасыньш болжолдуу мазмуну(тиркешrе)

о окуучулардын билим децгээлин аныктоо максатында тест борборлору менен
келишимдик мамилелерди тyзyy.

о Жыл ичинде предметтер боюнча начар оздоштyргон окуучуларды аныктоо жана

алар менен иштоонy уюштуруу.
. окуучулардын билим сапатын жогорулатуу yчyн мугчrлимдердин методикалык

децгээлин котор\yго шарттарды тyзyy. (мугалrrмдердин билимин жогорулатуу,
теориялык ,практикаJIык,уйротуучY семинарларды, пед окууларды,тренингдерди

уюштуруу)
мугалимдин оз билимин оркyндот\yсу боюнча болжолдуу иш планы

Этаптары боюнча
1.1-2 жылы . Диагноздоо -изилдоо.
2. З-4 жыJIы .Суроолорду жана теорияларлы уйронуу }iaнa изилдоо.

З.4-5 жылы Практикалык изилдоо колдонуу
4.6-7 жылы Жыйынтыктоо ,жайылтуу .

Мазмуну

. Кабыл алган теманын yстyндо иштоосy

. yчyн мугалимдердин дtшрдык денгээлин аныктоо тактоо.

. А) анкета жyргyзyy.
, Б) диагноздоо.. В) жекече ангемелешyy
. Г) иш кагzLздарын уйронуу
. Д) Сабактарга катышуу
, Ж)Мониторинг
. З) кабинет жабдуу

оз билимин оркYндотYYI{YЕI YстYIrдо иштооIIy lIшке ашыруу боюнча отчёттун

болжолдуу планы



Практикалык этаптын иш чарасын ишке ашыруу.

о l.Теманы негиздоо.
о 2. Максаты ,N[иJIдети х(ана Moo[IoTy.

о 3. Алынган тая(рыйба бсlюнча койгейду чечyyнyн жолдорун анализдоо.
о 4. Педагогдун проблемасын чечyyдо кандай конкреттyy шарттар карzrлат.

о Иштl.tн жыйынтыгынла кандай жыйынтык коргозо алат жана аны кандай формада
корсотот.
4. Башкаруунун жана контролдоону уюшryруу

4.1.Мугалимдердин оз билимин оркyндот\y процессине мектеп администрациясы
жана методикаJIык кецеш козомолдойт жана демилгелейт.
4.2.Окуу }кылынын башында N{угалимдердин оз бrtлимин оркyндотyy темасы я(ана

жеке пла}Iы УБдун )Itетекчисине корсотyлот.
4.З.Др бир этап буткондон кийин мугалиN{дер оз билимин оркyндотly темасы боюнча
иштеген ишин ,тандаган формасы боюнча корсото алат.

4.4.Окуу хылынын аягында методикалык кенеш N{угалимдердин оз билипtин
оркyндотyyсу боrоtл.lа кезектеги кецешмеде жыйынтык чыгарат.
4.5.Мугалимдердин иlптеп LIыккан сабактарынын иILIтелI\{елери , материалдары

мектептин сайтына хсайгаштырылат жана аны баlэлык кызыккан h,{угалиМДер YчYН
таанышууга х(аflа колдOнууга N{умкYнчYJIYк тYзот.

4.6. МетодикаJIык Itш хtыл сайын lIелаI,огикалык кызматкерлердин Qз би.гtимин

оркyндот\yсу боюн.lа иш аракеттердин IчIониторингин тyзот. Тиркеме

5. Педагогикалык кызматкерлердин укуry ,милдети жана жоопкерчилиги
Укугу
5.1. I1едагогикалык кызIчIаткерлер оз билимин оркYндотlY темасы боюнча иш аракеттерин

ишке ашырууда томонкyлорго укуктуу.
Билипл беруy систеý{асыtлыtr бардык децгээлде уюштурган иш чарыIарына катышууга

укуктуу.
оз билимин онyктyр\ryнyн yстyндо иштоонyн темасын тандоо жана анын жыйынтыгынын

формасын тандоого укуктуу.

Милдети жана жоопкерчилиги :

оз билимин oHYKTYp\ryHYH YстYндо иштоонYн планын I{штеп чыгып мектеп

администРациясына корсот\YГо жана анын YсTYHoH иштоого милдетт\ry жана

жоопкерчиликтyy.
мектегтарабынан уюштурулган оз билимин онyктyрyyнyн yстyндо иштоо боюнча иш

чаршiарга катышууга милдеттyy жана жоопкерчиликт\y.
oi билимин оркyндот\ryнyн yстyндо иштоонyн болжо.пдуу планы жобого тиркеме

rdH Этап иштиII N{узN{уну моонотY

1 1-этап

Проблеманы тактоо ,

даярдоо диагноздоо
этабы Щиагноздоо
-изилдоо

Коюлган кыйынчылыкты,койгойду
анаJIиздоо
Тема боюнча иштооItyн N(aKcaT }кана

милдеттерин аныктоо

2018-2020-жыл

1-2-псьшы

2-этап

Суроолорлу жана
теорияларды

уйронуу жана
изилдоо.

Койгой боtолr.lа iшдыI{кы тажlэыйбалар
жонyндо адабият,тарды уйронуу.
Itейгойлу tlglцJго багытталган болжолдуу
ясыйынтыктардь]н иш чарасыньш системасын
LIштеII чыI,уу.

2020-2022,жьтл

3-4-жылы



2022-2024-жьlл[Iроблеманы чечyго багытталган иш

чараларды практикадаколдонуу жана мектеп

иt{и}tде хсайы,ltтуу

3-этап

негизги этап

Практикалык
изилдоо,

2025-2026-жьlлОз билимин оркyндотyy темасы боюн,Iа

иштин х<ыйынтыгы боюнча тажрыйба
алмашуу. МугаJIимдин озYнYн тажрыйбасын

kopcoTyy менен педагогикалык андан аркы иш
нде башкаларга жайьш

4-этап
Жыйынтыктоочу
Жыйынтыгын
баалоо жана
жайылтуу

Оз билимин оркYндотуу боюнча жыйынтык отчёry

1.Кызматы:
2.ATbi,жонy:
3.Билими:
4.,Щиплопл боюнча кесиби:
5.Оз билимин оркyндотly курсунан KatIaH ,жана кайда откон:

6.Мектептин N{етодикаJIык темасы:

7.Оз билимин оркyндот}y теI\{асы:

8.Те,rда MeHe[I иштоо качан башталган:

9. Тема менен иштоо качап бутот:

10.оз билимин оркYндотYY темасынын максаты:

11. оз билимин оркYндотYY тетиасынын милдети:

12.Yйронlry rryн негизги суроолор:

1 3.Кандай жыйынтыrс чыгат:

ffiнyнфopмacЬI:-TеopияльIк,метoДикErлЬIкжeпpaкTикшIЬIк
семинар;- тренингдер;- мастер - класс;- а,Iык сабактар,-Метоликалык корсотмолор,-

Илимий -методикалrп "-r"пrелер.-.ЩидактикаJIык 
материялдар,-Щокладдар

Мониторинг,rтрезентвция, коргозмо



<D -tDiDo

Жалпы педагогикалык кызматкерлердин оз билимин оркyндотyyсy боюнча
иш аракеттердин мониторингинин болжолдуу отчёту.

Оз билимин оркyндотyy боюнча х(обо IvIeHeH тааныштым:

к/н Аты,жену кызматы оз
билимин
оркYцлотYY
темасы

Тема
боюнча
иштин
MooHoTY

Отчёттун
формасы

Мугалимдердин
ишинин
озгорyшy }кана

динаI\4икасынын
жыйынтыгы


