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Бишкек шаарынын Свердлов районунун  №52 жалпы орто билим берүү  мектеби  КРнын 

«Билим жɵнүндɵ» мыйзамынын, КРнын билим берүү уюмдарынын нормативдүү  укуктук актыла-

рынын, №52 ЖОББ мектебинин локалдык актыларынын жана мектептин Уставынын негизинде 

иш алып барат. 

            2021-2022 -окуу жылына  мектептин  Окуу планы   Кыргыз Республикасынын жалпы билим 

берүү уюмдары үчүн түзүлгɵн окуу планынын негизинде жана билим берүүнүн мазмунун, ар бир 

тепкичтеги стандарттык билим берүүнүн кɵлɵмүн толук сактоо менен түзүлдү. Мектептин билим 

берүү программасы жана мектептин окуу планы  мамлекеттик милдетти аткарууга  – окуу                      

процессинде баланын ɵнүгүшүнɵ, орто жалпы жана негизги базалык билим берүүгɵ багытталган.   

Алдыга коюлган максатка жетүү үчүн эң негизгиси ар бир баланын жɵндɵмүнɵ жана 

мүмкүнчүлүгүнɵ карап билим берүү. Окуудагы ар бир тепкичтеги тапшырмаларды, милдеттерди 

этап менен аткарган учурда гана  алдыга койгон максаттарга жетүүгɵ болот.  

 2020-2021-окуу жылында мектептин ишин жана кɵйгɵйлɵрдү анализдɵɵнүн негизинде  

мектеп ишинин негизги багыттары жана милдеттери, 2021-2022-окуу жылына мектептин                 

Планы түзүлдү. 

 

SWOT-окуу-тарбия процессинин анализи 

Күчтүү  жактары Начар  жактары Мүмкүнчүлүктɵр Коркунучтар 
Мектептин педагогикалык кол-

лективи  стабилдүү жана че-

берчилик менен эмгектенишет : 

 Педагогдордун 92% 

жогорку кесиптик би-

лимге ээ; 8 % - орто 

кесиптик билимге ээ; 

4% - жогорку окуу 

жайларда билим алып 

жатышат . 

Мектепте педа-

гогдордун професси-

оналдык компе-

тенттүүлүгүн 

ɵнүктүрүү жолго 

коюлган. 50% тен 

ашык мугалим ɵз че-

берчиликтерин ар 

дайым ɵнүктүрүп ту-

рушат. 

Айрым педагогодор 

пассивдүу болушуп,  

инновациялык жаңы-

ланууларды алып кете 

албай жатышат.. 

Квалификациянын 

жаңы түрүн киргизүү  

(онлайн-курстар,        

вебинарлар, т.п.) 

Айрым предметтер 

боюнча мугалимдер-

дин жетишсиздиги-

нен   педагогдор үчүн 

окуу жүктɵмүнүн  

кɵптүгү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Бүтүрүүчүлɵр МЖАда жана 

ЖРТтен ɵтүп ɵз билимдерин тас-

тыктап турушат. 

Жɵндɵмдүүлүгү ар кандай               

болгонуна карабастан окуучулар 

менен иштɵɵ системасы жɵнгɵ 

салынган. 

Мектеп  компоненти 

боюнча жана кружок-

торду ачууга  окуучу-

лардын талабын атка-

рууга толук 

мүмкүнчүлүк болбой 

калып жатат.  

Окуучулардын  би-

лимин баалоодо баа-

лоо системасын 

жакшыртуу.  

Окуучулардын би-

лим  алууга болгон 

кызыгуусунун 

ɵзгɵрүүсүнүн на-

тыйжасында диагно-

стиканын начардыгы 
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 Мамлекеттин жана коомчулук-

тун жардамы менен мектептин 

материалдык-техникалык базасы 

жакшырууда. 

 

Ар дайым толукталып 

турганына карабастан 

мектептин  ресурстук 

базасы ɵнүгүүнү жана 

билим берүү процес-

синин бардык каты-

шуучуларына толук 

кɵңүл бурууну талап 

кылат (мектептеги 

окуучулардын саны-

нын кɵптүгү да таасир 

тийгизет). 

Материалдык-

техникалык процес-

сти жакшыртуу   

 

Экономикалык              

тобокел 

 

Мектептин маалыматтык базасы 

ɵзгɵрүүдɵ: мектептин сайты, 

электрондук күндɵлүк, электрон-

дук журнал иштеп жатат. 

 

Маалыматтык                          

ресурстар менен 

иштɵɵ системасынын 

жоктугу. 

Билим берүү процес-

синин бардык каты-

шуучуларына маа-

лыматтардын жетки-

рилиши, тааны-

шуусу.Маалыматтарг

а карап иш алып ба-

руусу. 

Экономикалык                     

тобокел 

 

 
Индикаторлор Аткарыла турган                         

иш-чаралар 

План боюнча аткарыла тур-

ган иштер күтүлүүчү 

жыйынтык 

2020-2021-окуу жылына   индика-

тордун аткарылышы жɵнүндɵ 

маалымат,  2021-2022- окуу жы-

лына милдеттер 

Окуу -тарбия про-

цессинин 

жыйынтыгы жана 

билим сапатын 

кɵтɵрүү.   

 Окуу 

жɵндɵмдүүлүгү 

ар башка бол-

гон окуучулар 

менен иштɵɵ 

системасы.  

 Педагогдордун 

жана окуучу-

лардын-

изилдɵɵчүлүк 

жана экспери-

ментал-дык 

иштери үчүн 

шарт  түзүү. 

 Окуучулар үчүн 

сырттан баало-

ону уюшту-

руучу билим 

берүу уюмдары 

менен байла-

ныш түзүү. 

 Кошумча жана 

кесиптик билим 

берүүчү сырткы 

 Билим берүү 

сапаты 

56%ке чейин,         

ОЖД –  

70%ке чейин. 

 Окуучу-дын 

билимин 

сырттан баа-

лоодо 10-

15%чейин 

кɵтɵрүү.    

 Билим сапаты 

52%ке чейин,         

ОЖД –   54%. 

 ЖРТтин 

жыйынтыгы – 

стабилдүү.   

 

   Окуу процессинде бе-

рилген предметтер боюнча 

билим сапатын кɵтɵрүүгɵ 

жетишүү, резервдерди эске 

алуу жана алар менен 

иштɵɵ. 
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уюмдар менен 

байланыш 

түзүү. 

Педагогдордун 

профессионалдык 

компетенттүүлү-

гүн жакшыртуу;  

 

Окуучулардын 

жана педагогдор-

дун компе-

тенттүулүгүн жо-

горулатуу. ИКТ 

 Чыгармачыл муга-

лимдердин иштерин 

практика жүзүндɵ 

кɵрсɵтүү жана 

жайылтуу. 

 Конференцияларды, 

методикалык семи-

нарларды ɵткɵрүү 

системасын жайыл-

туу жана жакшыртуу. 

 Санариптик плат-

форманы колдонуу 

менен педагогдордун 

квалификациясын 

тынымсыз жогорула-

тууга шарт түзүү. 

  100%. ке чейин 

   

  

   

 

-  МКТ, СББКти-

мугалимдер 100% 

толугу менен кол-

донуп иштешет ; 

- Мугалимдердин 

70% ɵздɵрүнүн 

ишинде санарип-

тик платформаны 

кеңири колдону-

шат. 
- Кɵрсɵтүлгɵн индика-

торлор менен 
иштɵɵнү улантуу ке-
рек. 

Окуу-тарбия 

процессинин 

бардык каты-

шуучулары-нын 

ɵмүрүн, ден-

соолугун,   ко-

опсуздугун 

сактоого жана 

дени сак жашоо-

го калыпта-

нышына шарт 

түзүү.  

 Эмгектенүү жана 

окуу убагында ко-

опсуздук эрежелерди 

жана локалдык акты-

ларды сактоо. 

 Коопсуздук эрежеле-

рин сактоо боюнча 

кɵзɵмɵлдү ар дайым 

жүргүзүү.   

 Сергек жашоого 

үгүттɵɵ жана ар кан-

дай ооруларды алдын 

алуу. 

 ОТПнин катышуучу-

ларынын ден-

соолугуна кам кɵрүү 

максатында медици-

на кызматкерлери 

менен бирдикте иш 

алып баруу. 

 Мектептин ба-

засындагы 

спорттук секци-

яларды, кру-

жокторду 

кɵбɵйтүу. 

 Спорт менен 

машыккан 

окуучулардын 

санын 

кɵбɵйтүү. 

 Ооруларды ал-

дын алуу жана 

оорунун себе-

бин билүү мак-

сатында меди-

цина кызмат-

керлери менен 

кызматташ -

тыкта  болуу.  

 Мектептин  инфраструк-

турасы жакшырууда, про-

екттин алкагында мектептин 

айланасын тосуу иши аякта-

ды. 

 

КК, АЭК ишин активде-

штирүү менен гранттык про-

ектлерге катышуу жагын да 

кароо              керек.  

Мектеп ишини 

эффективдүү 

жүрүшү үчүн 

ОТИнин бардык 

катышуучулары-

нын ролун 

кɵтɵрүү.  

 Жогорку класстар 

Кеңешинин , Камкор-

чулар Кеңеши-

нин,Ыкчам башкаруу 

Кеңешинин  мектеп 

иши үчүн ма-

анилүүлүлүгүн 

кɵтɵрүү.  

 Окуучулардын ɵзүн-

ɵзү башкаруу ишин 

колдоо. 

Окуучулардын жана 

ата- энелердин чогу-

лушунда карала турган 

суроолорду кеңейтүү.  

 

Камкорчулар Кеңеши, ата-

энелер комитети, жогорку 

класстын окуучуларынын 

Кеңеши мектептин про-

граммасын ишке ашыруу-

да активдүү катышып ке-

лишет. 
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 Мектеп ишинин соци-

умун кɵтɵрүү макса-

тында  проектлерге ка-

тышуу. 

Мектептин мате-

риалдык-

техникалык  ба-

засын кɵтɵрүү 

 Мектептин  материал-

дык-техникалык база-

сын чыңдоо максатын-

да билим берүү баш-

кармалыгы менен кыз-

матташтыкта болуу. 

  Материалдык-

техникалык базаны 

чыңдоо максатында 

социум менен кызмат-

таштыкта болуу . 

 Материалдык-

техникалык жабду-

уларды жакшыртуу 

максатында проектлер-

ге катышуу.  

Окуу кабинеттерин         

заманбап технология-

лар менен жабдуу. 

   
 

МЕКТЕПТИН  МИССИЯСЫ : 

Кыргыз Республикасынын ɵнүгүү стратегиясынын, мектептин ɵнүгүү Программасынын не-

гизинде 2019-2024- ж. иштелип чыккан:  

  Бишкек шаарынын № 52 жалпы орто билим берүү мектеби - бул   билим берүү про-

цессинин субъектилеринин бардык потенциалдык мүмкүнчүлүктɵрүн ɵнүктүрүүгɵ жана 

ишке ашырууга багытталган  ачык мейкиндик. 

Мектептин ишинин негизги максаты – окуучунун жеке инсан катары калыпта-

нышына, дени сак, чыгармачыл болуп ɵсүшүнɵ, компетенттүүлүккɵ, билимге кызыгуусуна, 

ɵз алдынча ички дүйнɵсүн байытууга аракет кылуу менен жашоодо нравалык жүрүш-

турушка ээ болгон, Кыргыз Республикасынын тарыхый баалуулулуктарын ɵздɵштүргɵн 

жана аларды баалаган инсан болушуна  жагымдуу жагдай түзүү. 

 

 

 

 

 АТАЛГАН   МИССИЯНЫ   АТКАРУУДАГЫ 

 МЕКТЕПТИН   НЕГИЗГИ   БАГЫТТАРЫ  

-билим берүүдɵгү мамлекеттик стратегияны жана КР коомчулугун ɵнүктүрүү принцибин 

ишке ашыруу; 

-билимди жеткиликтүү жана сапаттуу берүүгɵ жетишүү  

-мамлекеттик жалпы билим берүү стандартынын  негизинде мектепте билим берүүнү                    

жаңыртуу; 

- мектептеги билим жана тарбия берүүнүн  эффективдүүлүгүн жогорулатуу ;  

- окуучунун социалдык маанилүүлүгүн ɵстүрүү; 

-мектептин ийгиликтүү иштеши үчүн педагогикалык кадрлардын квалификациясын жого-

рулатуу; 

- окуучулардын ден -соолугуна кам кɵрүү менен, сергек жашоого багыт берүү; 

- ЖМАга, КСна жана окууучулардын билимин сырттан баалоого даярдоо иштерин 

жүргүзүү. 
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МЕКТЕПТИН  ПСИХОПЕДАГОГИКАЛЫК  КƟЙГƟЙҮ: 

 Педагогдордун жана окуучулардын ɵзүн-ɵзү аныктоосуна, коомчулукта ɵзүн алып 

жүрүүсүнɵ шарт түзүү . 

 

ИШТИН  МАКСАТЫ: 

  Билим берүү процессинин бардык катышуучулары үчүн ɵз ара жагымдуу  мамиле түзүүгɵ, 

окуучунун жеке ɵнүгүүсүнɵ, анын билим алуусуна жана чыгармачыл ɵсүшүнɵ ошондой эле мез-

гилдин талабына ылайык калыптанышына шарт түзүү.  

Алдыга коюлган милдеттерди ишке ашыруудагы баалоо индикатору:  

 Окуу-тарбия процессинин сапатын кɵтɵрүү;   

 Педагогдордун профессионалдык компетенттүүлүгүн кɵтɵрүү;  

 Окуучулардын жана педагогдордун компетенттүүлүгүн жогорулатуу  

 Окуу-тарбия процессинин бардык катышуучуларынын ден- соолугун чыңдоого жана                       

коопсуздугун сактоого, мектепте маданияттуу жүрүүгɵ жана сергек жашоого тарбиялоо;  

 Мектептин  материалдык -техниалык  базасын чыңдоо; 

 Мектептин ишин алып барууда ОТИнин бардык катышуучуларынын ролун кɵтɵрүү. 

 

 Мектептин иштɵɵ режими 

№ 52 ЖОББ мектебинин иштɵɵ режими 2021-2022-окуу жылындагы Кыргыз Республика-

сынын билим берүү уюмдарынын Базистик окуу планынын ( КРнын ББМ  №1460/1 буйругу 

20.08.2021 ж.).жана мектептин Уставынын  негизинде түзүлɵт. 

Бардык класстарда 5 күндүк окуу жумалыгы  

Сабактар 2021-жылдын 15-сентябрында башталып 2022-жылдын 8 -июнунда аяктайт  

 Каникул күндɵрүн эсепке албаганда окуу жылы: 

Биринчи класста – 33 жума; 

 2-4-класстарда– 34 жума; 

5-11- класстарда – экзамен күндɵрү менен  34 жумадан  36 жумага чейин 

Каникул убагы  29 календарлык күндɵн кем эмес. 

 

Билим берүү  процессинин  календарлык  графиги 

Окуу                     

чейреги 

 

Окуу чейрегинин                      

узактыгы 

Окуу жума-

лыгынын са-

ны 

 Каникул күндɵрү каникул 

күндɵрүнүн 

саны 

I 15.09. – 06.11.2021 8 08.11 – 14.11.2021 7 күн 

II 15.11. – 30.12.2021 7 31.12.2021 – 11.01.2022 12 күн 

III 12.01. – 20.03.2022 10 21.03 – 30.03.2022 10 күн 

IV 31.03. – 08.06.2022 10   

 

 

 

Тыныгуу расписаниеси  
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I смена 

1. 08.00 – 08.45 

2. 08.55 – 09.40 

3. 09.50 – 10.35 

4. 10.45 – 11.30 

5. 11.35 – 12.20 

6. 12.25 – 13.10 

 

 

II смена 

1. 13.30 – 14.15 

2. 14.25 – 15.10 

3. 15.20 – 16.05 

4. 16.15 – 17.00 

5. 17.05 – 17.50 

6. 17.55 – 18.40 
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2021-2022 -ОКУУ ЖЫЛЫНА ПЕДАГОГИКАЛЫК                           

КЕҢЕШМЕНИН ТЕМАТИКАСЫ 
 ɵтүлүүчү күн                                           Педкеңешменин темасы 

Август Август кеңешмеси «Сапаттуу билим берүү жана  тарбиялоо–ɵлкɵнүн 

ɵнүгүү жана ɵсүү кепилдиги » 
 Сапаттуу билим берүү жана тарбиялоо- ɵлкɵнүн ɵнүгүү жана ɵсүү кепилдиги. 

 2020-2021- окуу жылына окуу-тарбия иштери боюнча мектептин  анализи. 

 2021-2022 – окуу жылына мектептин окуу 
 планын бекитүү. 

Мектептин илимий - усулдук кызматы. 

Октябрь Чакан педсовет «Негизги мектепте 5- класстын окуучуларынын адапта-

циясы» 
 Адаптация убагынын ɵзгɵчɵлүгү. 

 Үзгүлтүксүз билим берүүнүн анализи: жетишүү мониторинги. Адаптация убагынын жыйынтыгы. 

Ноябрь «Педколлетивдин билим берүүдɵ  ɵзгɵчɵ кɵңүл бурууну талап кылган 

окуучулар менен иштɵɵ системасы » 
 Дифференциялдык жана инклюзивдик билим берүүдɵ педагогдордун профессионалдык компе-

тенттүүлүгүн жакшыртуу 

 Окуучуларга ашыкча  тапшырма берүүдɵн алыс болуу.Үй тапшырмасы - жалпы билим берүүчү жана 

предметтик компетенттүулүктү калыптандыруучу  курал. 

Декабрь  Чакан педсовет « 1- класстын  окуучуларынын адаптациясы» 
 Адаптация убагынын ɵзгɵчɵлүгү. 

 Билим берүүдɵгү жетишкендиктердин анализи..Адаптация убагынын жыйынтыгы. 

 класстын окуучуларына анализ жүргүзүү. Мониторинг түзүү . 

 Чакан  педсовет «10- класстын окуучуларынын адаптациясы». 

 Адаптация убагынын ɵзгɵчɵлүгү. 

 Үзгүлтүксүз билим берүүнүн анализи: жетишкендиктер боюнча мониторинг. Адаптация 

убагынын жыйынтыгы 

Январь «Ар бир окуучунун жетишүүсү үчүн билим берүү чɵйрɵсүн түзүү.» 
 Мектептеги калыптанууда билим берүү чɵйрɵсүнүн таасири.  

 Окуу-тарбия процессинин  дифференциялуулугу аркылуу жеке инсанды тарбиялоо, ɵстүрүү жана билим 

берүү. 

 Окуучунун жеке инсан катары коомдогу жашоосуна мектептин жана үй- бүлɵнүн таасири. 

Март «Окуу-тарбия процессин уюштуруудагы ыкмалар, салттык жана иннова-

циялык формалар - мектептин ɵнүгүү  Программасын ишке ашыруучу 

факторлордун бири» 

 Окуу-тарбия процессин уюштурууда салттык жана инновациялык практикалык иштерди эффективдүү 

колдонуу. 

  Мектептин ɵнүгүү Программасын ишке ашырудагы кɵйгɵйлɵрдү жана кыйынчылыктарды анализдɵɵ.  
Май  Мектептин ɵнүгүү Программасын ишке  ашыруудагы эффективдүү аткарылган иштер-

дин мониторинги.    

 Окуучуларды кɵчүрүү сынагына жана жыйынтыктоочу аттестацияга киргизүү.  

 Башталгыч класстардын окуучуларын  кийинки класска кɵчүрүү.  

Июнь  Кɵчүрүү сынагынын жана  жыйынтыктоочу аттестациянын жыйынтыгы. 

 9, 11- класстын окуучуларынын мектепти аякташы. 
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ОКУУЧУЛАРДЫН  БИЛИМ  АЛУУГА  БОЛГОН  УКУГУ  ЖАНА                                                                                     

БИЛИМ  БЕРҮҮ МЫЙЗАМЫНЫН АТКАРЫЛЫШЫНЫН  ИШ ПЛАНЫ 
Иш чаралар Мɵɵнɵтү Жооптулар 

Мектеп жашындагы балдарды каттоо август, январь Администрация, МТУ 

 1, 5, 10 класстарды топтоо, жекече окутууну уюштуруу август Директор, 

кл. жетечилер 

 Мектептеги дежурствону уюштуруу, дежурствонун графигин 

түзүу. 

 5 -сентябрга чей-

ин 

ТИ боюнча директордун орун 

басары 

Бүтүрүүчүлɵр жɵнүндɵ маалымат топтоо (окууну улантуу 9, 11-

класстын окуучуларын ишке киргизүү) 
5 -сентябрга чей-

ин  

 Кл.. жетечилер 

ОТИ боюнча директордун орун 

басары 

Класстар боюнча тизмени текшерүү 5 -сентябрга чей-
ин  

 Кл.жетечилер 

ОТИ боюнча директордун орун 

басары 

Окуучулардын келип кетүүсүнɵ байланыштуу ИСУО догу 

абалды актуалдуу түрдɵ кармоо  

Жыл ичинде  ИСУО боюнча жооптуулар,             

кл. жетечилер 

Мектептеги китептер фонду жана окуучуларды окуу китепте-

ри менен камсыздоо боюнча китепканачы менен маектешүү. 
10 -сентябрга чей-

ин 

Администрация 

Мектепте ысык тамак берүүнү уюштуруу.Ашканада тамакта-

нуунун графигин түзүү. 

август-сентябрь Директор 

Сабактардын расписаниесин түзүү 15-сентябрга чей-
ин 

  

ОТИ боюнча директордун орун 

басары 

Кружокторду уюштуруу, кружоктордун иштɵɵ режими боюн-

ча расписание түзүү. 
 5 -сентябрга 
чейин 

Директор,  ТИ боюнча дирек-

тордун орун басары 

Мектептин социалдык паспортун түзүү. сентябрь Соц. педагог, кл. жетечилер 

Социалдык жактан коргоого алынган үй-бүлɵлɵр менен жана 

тобокел тобундагы балдардын үй-бүлɵлɵрү менен таанышуу. 

сентябрь Соц. педагог, кл. жетечилер 

Мектеп бɵлмɵлɵрүнүн санитардык абалы менен  таанышуу ,  

техникалык коопсуздукту сактоо. 

Чейректе бир 

жолу 

Администрация 

Окуучулардын сабактарга катышуусу Күн сайын Кл. жетекчилер 

Жɵндɵмдүү окуучулар менен иш алып баруу (олимпиадалар, 

конкурстар,мелдештер, интеллектуалдык марафондор) 
 Жыл ичинде  Кл.жетечилер 

ОТИ боюнча директордун орун 

басары 

Бардык окуу предметтери боюнча окуу программасынын ат-

карылышын кɵзɵмɵлгɵ алуу 

Чейректе бир 

жолу 

 

ОТИ боюнча директордун орун 

басары 

Профориентация (бүтүрүүчүлɵрдүн кесиптик тандоолрун билүү, 

кесиптик окуу жайлары менен байланыш түзүү, окуучулар үчүн жа-

на ата- энелер үчүн маалымат бурчун  уюштуруу.) 

Жыл ичинде  Кл.. жетечилер ОТИ боюнча 

директордун орун басары 

Окууда жетишпеген окуучулар менен иш алып баруу жана 

тартип бузууларды алдын алуу 

Жыл ичинде  ОТИ жана ТИ боюнча дирек-

тордун орун басары 

Соц.педагог,  кл. жетечилер  

Жыйынтыктоочу аттестацияга даярдануу боюнча иштерди 

уюштуруу 

 План боюнча 

жыл ичинде 

ОТИ боюнча дир. орун басары, 

УБнин жет, предметтик муг-р 

Окуучулардын жетишүүсүн ата-энелерге электрондук 

күндɵлүк аркылуу  ɵз убагында жеткирүү. 
 Жыл ичинде Кл. жетечилер 

предметтик мугалимдер 

Предметтер боюнча жетишпеген окуучулар менен жекече 

иштɵɵ планын түзүү жана уюштуруу  
Жыл ичинде  Предметтик мугалимдер 

 ТК журналын ачуу, окуучулар менен инструктаж ɵткɵрүү Жыл ичинде   АХЧ жана ОТИ боюнча ди-

ректордун орун басары 

Окуучулардын билим алууга болгон укугу жана билим берүү 

Мыйзамын ишке ашыруу боюнча аткарылган иштердин              

анализи. 

май-июнь Директор 
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ОКУУ-ТАРБИЯ  ИШТЕРИ БОЮНЧА ОРУН БАСАРЛАРДЫН                                                       

ЧОГУЛУШУНУН ПЛАНЫ 

 

Айлар Иштин мазмуну 

Сентябрь Мектеп документациясын жүргүзүү  

Мектеп ичиндеги кɵзɵмɵлдү уюштуруу  

Мектептеги усулдук бирикменин ишин уюштуруу 

2021-2022 -окуу жылынын I жарым жылдыгына АКРдин графигин түзүү 

Октябрь Жаш адистер менен жана кайрадан келген адистер менен иштɵɵ 

Электрондук журналды жана электрондук күндɵлүктү киргизүү 

Мектептеги  предметтик олимпиадаларды ɵткɵрүү  

 I- чейрекке карата  болжолдуу жыйынтык 

Ноябрь  

 

Мектепте ɵткɵн предметтик олимпиаданын жыйынтыгы 

Мектеп  документациясын жүргүзүү 

Декабрь  I-жарым жылдыкта ɵткɵн предметтик жумалыктын жыйынтыгы 

 II-чейректин болжолдуу жыйынтыгы 

Январь   I-жарым жылдыктагы мектеп ичиндеги кɵзɵмɵл 

Кабинеттерди кароо сынагынын жыйынтыгы 

 2021-2022 -окуу жылынын II жарым жылдыгына АКР графигин түзүү 

Февраль  Предметтик  олимпиаданын II, III этаптарынын жыйынтыгы 

Окуучулардын жɵндɵмдүүлүгүнɵ карап иш алып баруу 

Март  II- жана III- тепкичтеги окуучулар менен профориентациялык иштерди жүргүзүү 

Мектеп  документациясынын жана электрондук  журналдын абалы 

III- чейректин болжолдуу жыйынтыгы 

Апрель  Жаш адистер менен жана кайрадан  келген адистер менен иш алып баруу 

 II жарым жылдыктагы мектептин  ички кɵзɵмɵлү 

 II жарым жылдыктагы предметтик декаданын жыйынтыгы  

Май  Жайкы убактагы мектептин иши 

Кабинеттерди  кароо сынагы боюнча жыйынтык 

 2021-2022-окуу жылындагы  II жарым жылдыктын жыйынтыгы 

Июнь  Жаңы окуу жылына мектептин иш планын даярдоо 

Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча мектеп  документациясын архивге ɵткɵрүү. 
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 2021-2022-ОКУУ ЖЫЛЫНА КАРАТА МЕТОДИКАЛЫК ИШТЕРДИН ПЛАНЫ 

 

Максаты: мугалимдин педагогикалык чеберчилигин, анын эрудициясын, окуу предмети 

жаатындагы компетенттүүлүгүн жана сабак өтүү методикасын тынымсыз жакшыртып туруу; 

окуучулардын сабактарда жана сабактан тышкаркы окууларда өз жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтө 

алууларын камсыздоого багытталган жаңы технологияларды өздөштүрүү; КРнын МББ стандартын 

жүзөгө ашыруу. 

 

Милдеттер: 
 мамлекеттик билим берүү стандарттарын киргизүүбоюнча иштер (1-4-класстарда, 5-6-класстарда 

МББ стандарты боюнча иштердин жыйынтыктарын текшерүү, 7-11- класстарда окутуу 

программаларынын ишке ашырылышын контролдоо);  

 документтерди текшерүү, ченемдик жана методикалык материалдарды даярдоо; педагогдор 

тарабынан сабакты жана сабактан тышкаркы ишмердикти конструкциялоонун жалпы дидактикалык 

принциптеринин  МББ стандарттын талаптарына ылайык өздөштүрүлүшү;  

 балдарга өз жөнөмдүүлүктөрүн пайдалануу мүмкүндүгүн берүү жана аларды жогорку 

технологиялык атаандаштык орун алган дүйнөдө жашоого даярдоо максатында, билим берүү 

процессин окуучулардын таанып үйрөнүү ишмердик ыкмаларын активдүү өздөштүрүүлөрүнө 

багыттоо;   

 окуу процессин инсандык талаптарына жана муктаждыктарына ылайыкташтыруу; окутууну 

окуучулардын инсандык калыптануусуна багыттоо; алардын өз мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана 

билүүсүн камсыздоо; таланттуу балдарды издөө жана колдоо системасын түзүү; 

 жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын  жыйынтыктарын билим берүүнүн сапатын 

жогорулатуучу ыкма катары талдоо;  

 окутуунун жаңы технологияларын, анын ичинде долбоордук жана изилдөөчүлүк ишмердикти 

өздөштүрүү; 

 сабакты системалык-ишмердик мамиленин негизинде түзүү; 

 окуучулардын чыгармачылык долбоорлорун жүзөгө ашырууга көмөк көрсөтүү; 

 окутуу процессинде ден-соолук үчүн тобокелдиктерди минимизациялоо максатында жекече окутуу-

тарбиялоо процессинин үстүндө иш алып баруу; 

 мугалимдин базалык компетенттүүлүктөрүн түзүү боюнча иш алып баруу; 

 методикалык табуулардын банкын, маалыматтык, долбоордук-изилдөөчүлүк технологияларды 

окутуу-тарбиялоо иштеринде колдонуу боюнча маалыматтар базасын түзүү. 
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 Мектептин методикалык темасы: 

 “Педагогдордун кесипкөйлүк компетенттүүлүгүн мамлекеттик билим берүү 

стандарттарын жүзөгө ашырылыш шарттарында окуучуларга билим жана тарбия 

берүүнүн заманбап сапатына жетишүү фактору катары өнүктүрүү” 

 

Мектептин бирдиктүү методикалык темасы боюнча иштердин максаты: 

Педагогдордун кесипкөйлүк компетенттүүлүгүн жакшыртуу аркылуу мектеп окуучуларына 

билим берүү жана тарбиялоо сапатын жогорулатуу, мамлекеттик билим берүү стандартын 

натыйжалуу жүзөгө ашыруу. 

 

 

Теманы жүзөгө ашыруу боюнча негизги милдеттер: 

1. Мектептеги ички кɵзɵмɵлдү жана мониторинг жүргүзүү системасын жакшыртуу.  

2. Окуучулардын окуудагы универсалдуу аракеттенүүлөрүн камсыздоочу заманбап 

методикаларды жана технологияларды педагогикалык тажрыйбада колдонууга киргизүү 

боюнча иштерди жакшыртуу. 

3. Жаңы муунга билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарын ишке ашыруу шарттарында билим 

берүүнүн сапатын жогорулатуучу каражат катары педагогдордун башкаруучулук 

компетенцияларын өркүндөтүү үчүн шарттарды түзүү. 

4. Методикалык теманы жүзөгө ашыруу шарттарында педагогикалык жакшы тажрыйбаны 

аныктоо, жалпылоо жана жайылтуу. 

 

 

Мектептин методикалык иштерин уюштуруунун формалары 
1. Методикалык семинарлар. 

2. Предметтик жана тематикалык курстар. 

3. УБнин  иштери 

4. Мугалимдердин тажрыйбасын жалпылоо. 

5. Ачык сабактар, предметтик жумалыктар. 

6. Мугалимдердин чыгармачылык отчеттору, педагогикалык окуулар. 

 

 

2021-2022-окуу жылына карата методикалык иштердин негизги багыттары 

Педагогдордун  квалификациясын жогорулатуу 

Максаты: Педагогикалык кадрлар менен ишмердүүлүктү жана кесипкөйлүк                        

компетенттүүлүктү жогорулатуу боюнча иштерди жакшыртуу 

№ 

п/п 

Иштин мазмуну 

 

Мөөнөтү Жооптуулар Жыйынтык 

1 Квалификацияны жогорулатуу 

курстарынан өтүү планын түзүү 

сентябрь ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары 

Квалификацияны 

жогорулатуунун 

перспективдүү 

планы 

2. Курстук даярдоо боюнча 

билдирмелерди түзүү 

жыл ичинде ОТИ  боюнча дир. 

орун басары 

Квалификацияны 

жогорулатуу 
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Предметтер боюнча сабактан тышкаркы ишмердүүлүк 

Максаты: окуучулардын кызыгууларын өркүндөтүү жана чыгармачылык                          

мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Иштин мазмуну 

 

Мөөнөтү Жооптуулар Жыйынтык 

1. Предметтик олимпиадаларды, 

конкурстарды, 

интеллектуалдык 

марафондорду өткөрүү 

жыл ичинде ОТИ боюнча 

дир.боюнча орун 

басары, УБнин 

жетекчилери 

Окуучулардын 

окууга болгон 

шыктанууларын 

жогорулатуу, 

алардын жеке 

жөндөмдүүлүктөрүн 

жана 

муктаждыктарын 

эске алуу менен 

ийгиликтүү 

кырдаалдарды ишке 

ашыруу 

2. Предметтик жумалыктарды 

уюштуруу жана өткөрүү 
жыл ичинде ОТИ боюнча дир. 

орун басары,  УБнин 

жетекчилери 

Жɵндɵмдүү 

балдарды аныктоо 

жана колдоо 
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Бекитемин 

__________ 

№ 52 ЖОББМнын директору 

Н.Д. Джансариева 

 

 

2021-2022-окуу жылында №52 орто мектепте предметтик декадаларды 

өткөрүүнүн графиги  

 
Декаданы 

өткөрүү 

мөөнөтү 

Предметтер 

Сентябрь Кыргыз тили жана адабияты 

Октябрь Башталгыч мектеп 

Ноябрь Тарых 

Адам жана коом 

Декабрь Орус тили жана адабияты 

Январь Математика 

Февраль Физика  

Информатика 

Март Химия  

Биология 

География 

Апрель Чет тили 

Май Дене тарбия 

Музыка 

Кɵркɵм ɵнɵр 

Аскерге даярдык кɵрүү 
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Ачык сабактарды жана сабактан тышкаркы иш-чараларды өткөрүү 

Максаты: МББ стандартын жүзөгө ашыруу максатында мугалимдердин педагогикалык жана 

методикалык деңгээлин жогорулатуу 

№ 

п/п 

Иштин мазмуну 

 

Мөөнөтү Жооптуулар Жыйынтык 

1 Мектеп мугалимдери 

тарабынан ачык сабактарды 

өткөрүү 

Жыл ичинде ОТИ боюнча 

дир.орун басары, 

УБнин жетекчилери 

Педагогикалык 

тажрыйба алмашуу 

 

 
Методикалык бирикмелердин иши 

Максаты: билим берүү программасынын  методикалык камсыздалышын жана педагогдордун 

кесипкөйлүк чеберчиликтерин жогорулатууну жакшыртуу 

№ 

п/п 

Иштин мазмуну 

 

Мөөнөтү Жооптуулар Жыйынтык 

1. Методикалык кеңештин 

чогулушу. 

 

жыл ичинде ОТИ б-ча 

директордун орун 

басары, 

Методикалык 

иштердин 

маселелерин чечүү 
2. Педагогдордун өз билимдерин 

жогорулатуу боюнча 

баяндамалары 

УБде жана  

МКте 

Убнин жетекчилери. 

Предметтик 

мугалимдер 

Тажрыйба алмашуу 

3 УБнин иши 

 

Өзүнчө план 

боюнча 

ОТИ б-ча 

директордун орун 

басары боюнча  

УБнин иш планын 

жүзөгө ашыруу 

4 Мугалимдердин сабактарына 

катышуу жана УБде, 

Методикалык кеңешмеде 

талкуулоо 

 

МКтин планы 

боюнча 

УБнин жетекчилери 

 

УБнин  иш планын 

жүзөгө ашыруу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

 

 

 
Методикалык кеңештин отурумдары 

 

Максаты:  2021-2022-окуу жылына карата методикалык иштерди координациялоо 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Иштин мазмуну 

 

Мөөнөтү Жооптуулар Жыйынтык 

1-отурум (август) 

1. 2021-2022-окуу жылына карата методикалык 

иштерди пландаштыруу. 

2. 2021-2022-окуу жылына карата окуу процессин 

маалыматтык-методикалык жактан коштоо. 

3. Календардык-тематикалык пландарды түзүү 

жана бекитүү.  

4. 2021-2022-окуу жылына карата УБнин 

пландарын түзүү жана бекитүү. 

 

ИМ кеңеш, 

предметтик 

мугалимдер 

 

Методикалык иштер 

боюнча  пландын 

аткарылышын камсыздоо 

2-отурум (октябрь) 

Жɵндɵмдүү балдар менен иш алып баруу. 2021-

2022-окуу жылына карата мектепте предметтик 

олимпиадаларды өткөрүүгө даярдануу. 

ИМК, УБ 1-класстын, 5-,10-

класстардын 

окуучуларынын 

адаптациясына    көңүл 

буруу. 

3-отурум (ноябрь) 

1. Окутуудагы ички жана тышкы баалоонун 

туруктуу механизмдерин түзүүнүн үстүндө иш 

алып баруу. Көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн 

жолдору. 

 

ОТИ боюнча дир. 

орун басары,  

УБнин жетекчилери 

Тышкы баалоону 

уюштуруу жана анын 

жыйынтыктарына 

мониторинг жүргүзүү. 

4-отурум (март) 

1.  Окуу жɵндɵмдүүлүгү  ар кандай болгон 

окуучулар менен жүргүзгөн иштердин абалы. 

 ОТИ боюнча дир. 

орун басары 

 

  

Предметтер боюнча 

сабактан тышкаркы 

иштерди талдоо 

5-отурум (май – июнь) 

1. 2021-2022-окуу жылындагы методикалык 

иштерди талдоо. 

2. 2022-2023-окуу жылына карата иштердин 

планын түзүү жана талкуулоо  

 ОТИ боюнча дир. 

орун басары 

Аткарылган иштердин 

анализи 
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Жаш адистер  жана кайрадан келген адистер менен иштɵɵнүн планы 

Максаты: мектеп шартында жаш адистер үчүн жана кайрадан келген адистер үчүн методикалык 

жардам кɵрсɵтүү, шарт түзүү. 

 

Милдеттер: 

 Жаш жана кайрадан келген адистердин жамаат ичинде көнүп кетүүлөрүнө жардам берүү; 

 жаш педагогдордун кесиптик жактан даярдык деңгээлин аныктоо; 

 педагогикалык тажрыйбадагы кыйынчылыктарды аныктоо; 

 жаш мугалимдердин жеке чыгармачылык өзгөчөлүгүн түзүү; 

 жаш педагогдордун кесиптик жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө шарт түзүү, анын ичинде ар түрдүү 

каражаттарды, окутуунун жана тарбиялоонун формаларын, мектеп окуучулары жана алардын ата-

энелери менен баарлашуунун тажрыйбаларын колдонуу;  

 жаш педагогдордун кесипкөйлүк жана чеберчилик менен иштɵɵ муктаждыктарын өнүктүрүү. 

 

Ишмердиктин негизги түрлөрү: 

 Мектептин педагогдорунун тажрыйбасын үйрөтүү аркылуу жаш мугалимдердин педагогикалык 

чеберчиликке ээ болуусуна көмөк көрсөтүүнү уюштуруу. 

  Жаш адистердин сабактарына катышуу. 

 Тажрыйбалуу педагогдор тарабынан ачык сабактардын жана мастер-класстардын өткөрүлүшү. 

 Жаш адистерди педагогикалык кеңештерди, семинарларды, конференцияларды даярдоого жана 

өткөрүүгө, ошондой эле методикалык бирикмелерге иштөөгө тартуу.  

 Жаш мугалимдин иштеринин жыйынтыктарына көңүл буруу. 

 Жаш адистер тарабынан дидактикалык материалдардын, электрондук окутуу материалдардын ж.б. 

иштелип чыгышын уюштуруу.  

 

 

 

 

Уюштуруучулук ишмердик 

Иш-чаралар мөөнөттөр жооптуулар жыйынтык 

Жаш адистер жана кайрадан 

келген педагогдор менен 

таанышуу, насаатчыларды 

бекитүү 

август  ОТИ боюнча 

дир.орун басары 

Маалымат банкын түзүү 

Консультацияларды өткөрүү: 

 журналды тариздөө, 

мектептин иш кагаздарын 

жүргүзүү; 

 окутуу программаларын 

үйрөнүү, иш 

программаларын түзүү; 

 сабактардын пландарын, 

технологиялык 

сентябрь  ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары, УБнин 

жетекчилери, 

насаатчы мугалимдер 

Маалыматка ээ  

болуу 
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карталарды түзүү 

эрежелери 

Жаш адистердин сабактарына 

катышуу 

жыл 

ичинде 

 ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары,УБнин 

жетекчилери, 

насаатчы мугалимдер 

Окутуу-тарбиялоо 

процессине мониторинг 

жүргүзүү 

Окуучулардын билим деңгээлине 

жана жөндөмдөрүнө карата 

коюлчу талаптарды үйрөнүү 

октябрь насаатчы мугалимдер Мониторингдик 

иликтөөлөр 

Консультацияларды өткөрүү: 

 чейректин жыйынтыктар 

боюнча отчетторду түзүү  

 сабактарды 

пландаштыруу, 

билимдерди бышыктоо 

 Начар  окуган окуучулар 

менен иштерди уюштуруу 

ноябрь ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары, насаатчы 

мугалимдер 

Маалыматка ээ  

болуу 

Предмет боюнча класстан 

тышкаркы иштерди уюштуруу 

декабрь  ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары,УБнин 

жетекчилери, 

насаатчы мугалимдер 

 

Консультацияларды жүргүзүү: 

 сабакка талдоо жүргүзүү 

жана өзүн- өзү талдоо; 

 сабакты талдоонун 

психологиялык 

аспекттери; 

 сабактарды пландаштыруу 

окуучулардын 

билимдерин жалпылоо 

жана системалаштыруу. 

январь  ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары,УБнин 

жетекчилери, 

насаатчы мугалимдер 

Маалыматка ээ  

болуу 

Консультацияларды жүргүзүү: 

 окуучулардын ар кандай 

категориялары менен 

жекече иштерди 

уюштуруу. 

март  ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары,УБнин 

жетекчилери, 

насаатчы мугалимдер 

Маалыматка ээ  

болуу 

Аткарылган иштердин 

жыйынтыктарын чыгаруу, 

кийинки окуу жылына карата 

иштердин багыттарын аныктоо 

май  ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары,УБнин 

жетекчилери, 

насаатчы мугалимдер 

Окутуу-тарбиялоо 

процессине мониторинг 

жүргүзүү 
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Жаш мугалимге консультацияларды берүүнүн жана мектепте чогулуштарды өткөрүүнүн 

планы 

 

Консультациялардын, чогулуштардын 

тематикасы 

мөөнөттөр жооптуулар жыйынтык 

Уюштуруучулук иш-чаралар: 

 таанышуу;  

 насаатчыларды дайындоо; 

 документтерди түзүү эрежелери 

менен, иш пландарын жана 

тарбиялык планды түзүүгө карата 

талаптар менен таанышуу; 

 мамлекеттик жана предметтик 

стандарттарды жана окутуу 

программаларын үйрөнүү; окутуу 

процессин уюштуруу боюнча 

методикалык сунуштамалар менен 

таанышуу; 

 класстык журналды толтуруу; 

 тарбиялык иш планын түзүү жана 

бекитүү; 

 календардык-тематикалык 

пландарды түзүү жана бекитүү; 

 сабактардын пландарын түзүү 

эрежелерин окутуу. 

сентябрь 

 - октябрь 

Таипова А.С., 

насаатчы 

мугалимдер, 

жаш 

мугалимдер, 

психолог 

Мектептеги ички 

кɵзɵмɵлдүн маалыматтары,  

каттары, сабакка катышуу 

протоколдору 

 

Жаш адистин ишинин негизги 

багыттары: алгачкы кадамдар, 

кыйынчылыктар, аларды чечүү 

 сабактарды уюштуруунун МББ 

стандартынын  талаптарына 

ылайык методикасы 

 ата-энелер жыйыналышын 

өткөрүү методикасы; 

 окуучулар жана ата-энелер менен 

жекече иштөө методикасы; 

 окуучулардын дептерлери жана 

күндөлүктөрү менен иштөө. 

Насаатчылардын жана тажрыйбалуу 

педагогдордун сабактарына катышуу 

отурум 

 - октябрь 

 

 

жыл ичинде 

- 

консультат

ивдик 

колдоо 

Таипова А.С., 

насаатчы 

мугалимдер, 

жаш 

мугалимдер, 

психолог 

 

 

Мектептеги ички 

кɵзɵмɵлдүн маалыматтары,  

каттары, сабакка катышуу 

протоколдору 

 

Сабактардын  типтери 

 сабактардын типтери; 

  сабак окутуунун формалары жана 

методдору; 

 окуучуларды суроо системасы; 

 класстык сааттарды жана класстан 

ноябрь Таипова А.С., 

насаатчы 

мугалимдер, 

жаш 

мугалимдер, 

психолог 

Мектептеги ички 

кɵзɵмɵлдүн маалыматтары,  

каттары, сабакка катышуу 

протоколдору 
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тышкаркы иш-чараларды өткөрүү 

методикасы. 

Баалоонун критерийлери жана 

ченемдери. Баалоонун түрлөрү 

Насаатчылардын жана тажрыйбалуу 

педагогдордун сабактарына катышуу 

Сабакка өзү талдоо жүргүзүү. 

Окуучулар менен жекече иштерди 

уюштуруу. 

 

Насаатчылардын жана тажрыйбалуу 

педагогдордун сабактарына катышуу 

декабрь Таипова А.С., 

насаатчы 

мугалимдер, 

жаш 

мугалимдер, 

психолог 

Мектептеги ички 

кɵзɵмɵлдүн маалыматтары,  

каттары, катышуу 

протоколдору 

 

Предметти окутууга шыктандыруу 

Текшерүү иштерин талдоо 

 окууга шыктандырууну 

жогорулатуу боюнча иштер; 

 педагогикалык начарлоону алдын 

алуу; 

 дептерлердин жана 

күндөлүктөрдүн абалын текшерүү; 

 предмет боюнча текшерүү 

иштеринин жыйынтыктарын 

талдоо. 

Насаатчылардын жана тажрыйбалуу 

педагогдордун сабактарына катышуу 
 

февраль Таипова А.С., 

насаатчы 

мугалимдер, 

жаш 

мугалимдер, 

психолог 

 Мектептеги ички 

кɵзɵмɵлдүн маалыматтары,  

каттары, сабакка катышуу 

протоколдору 

 

Педагогдун өзүнчө окуп билим алуусу. 

Окуучулардын психологиялык 

өзгөчөлүктөрүн үйрөнүү 

Насаатчылардын жана тажрыйбалуу 

педагогдордун сабактарына катышуу 

 

март Таипова А.С., 

насаатчы 

мугалимдер, 

жаш 

мугалимдер, 

психолог 

Мектептеги ички 

кɵзɵмɵлдүн маалыматтары,  

каттары, сабакка катышуу 

протоколдору 

 

Окутуудагы инновациялык процесстер. 

Өз билимин ɵркүндɵтүү менен 

тажрыйбасын кеңейтүү  

Насаатчылардын жана тажрыйбалуу 

педагогдордун сабактарына катышуу 

 

 

апрель Таипова А.С., 

насаатчы 

мугалимдер, 

жаш 

мугалимдер, 

психолог 

Мектептеги ички 

кɵзɵмɵлдүн маалыматтары,  

каттары, сабакка катышуу 

протоколдору 

 

 “Аткарылган иштердин жыйынтыктары” 

кеңешмеси: 

- кесиптик кыйынчылыктарга карата 

анкета түзүү, мугалимдин жамааттагы  

деңгээлин аныктоо; 

- насаатчылылардын жаш педагогдор 

менен жүргүзүгөн иштери жөнүндө 

отчеттору; 

май Таипова А.С., 

насаатчы 

мугалимдер, 

жаш 

мугалимдер, 

психолог 

Мектептеги ички 

кɵзɵмɵлдүн маалыматтары,  

каттары, сабакка катышуу 

протоколдору 
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МАМЛЕКЕТТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СТАНДАРТТАРЫН ИШКЕ АШЫРУУ БОЮНЧА ИШ 

ПЛАНЫ 

 МББ стандартын ченемдик материалдарга ылайык ишке ашыруу.  

 2021-2022 – окуу жылында  МБ стандартын ишке ашырууну методикалык жана 

маалыматтык жактан коштоо.  
 

Иш-чара Мөөнөттөр Жооптуу-

лар 

Текшерүү  көрсөткүчтөрү 

Уюштуруучулук камсыздоо 

МББ стандартын ишке ашыруу 

маселелери боюнча ар кандай 

деңгээлдеги семинар-

кеңешмелерге катышуу  

Пландык-

графикке 

ылайык 

Директор, 

директор-

дун орун 

басары, 

мугалим-

дер 

Семинар-кеңешмелердин жыйынтыктары 

жөнүндө маалымдоо 

МББ стандартын  ишке 

ашыруунун жүрүшү жөнүндө 

кеңешмелерди жүргүзүү: 

- МББ стандартын ишке ашыруу 

боюнча өткөн жылдын 

жыйынтыктары жана                

2021-2022 – окуу жылына 

карата милдеттер;   
 1-6- класстарда МББ стандартын 

ишке ашыруунун орточо 

жыйыныктары жөнүндө. 

 

Август 

 

 

 

 

Январь 

Директор, 

директор-

дун орун 

басары,  

Кеңешменин чечимдери, директордун 

буйруктары 

МББ стандартын ишке 

ашыруунун жыйынтыктарына 

мониторинг жүргүзүү 

-окучулардын келгендеги билим-

деринин диагностикасы  

- түзүү 

- 1-6- класстардагы окутуунун 

натыйжасы боюнча  МББ 

стандартын ишке ашыруунун 

жыйынтыктарын,  

7-11- класстардагы программаны 

өздөштүрүү деңгээлин аныктоо. 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Май 

 ОТИ 

боюнча 

директор-

дун  орун 

басары, 

УБнин 

жетекчи-

лери 

Мониторингдин жыйынтыктарын талдоо, 

2021-2022-окуу жылында МББ стандарттын 

сапатын жогорулатуу боюнча сунуштарды 

иштеп чыгуу 

Ченемдик-укуктук камсыздоо 

Ченемдик-укуктук 

документтердеги өзгөрүүлөрдү 

иликтөө жана алар тууралуу өз 

учурунда маалымдоо 

Келип 

түшүүсүнө 

жараша 

Директор-

дун орун 

басарлары 

 

Стенддер, кеңешмелер, педагогикалык 

кеңештер үчүн  маалымат 

МББ стандарттын талаптарын 

эске алуу менен мектептин 

ченемдик-укуктук 

документтеринин 

апробацияланышынын 

жыйынтыктары боюнча аларга 

Май-июнь Директор  

Ченемдик-укуктук документтерди бекитүү 

регламентин ПС жана ОУга ылайык ишке 

ашыруу 
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өзгөртүүлөрдү киргизүү.  

Каржылык-экономикалык камсыздоо 

Окуучулардын китептер менен 

камсыз болушун текшерүү 

3- сентябрга 

чейин 

Китеп- 

каначы, 

мугалим-

дер  

Маалымат 

Мектеп китепканасынын окуу 

планга ылайык  предметтер 

боюнча басылып чыгарылган 

жана электрондук билим берүү 

ресурстары менен камсыз болушу 

жыл ичинде админи-

страция 

Окуу жана окутуу-методикалык адабият 

базасы 

Кадрдык камсыздоо 

2021-2022-окуу жылына карата 

штаттык кадрларды  бекитүү жана  

жайгаштыруу 

Август Директор Штат боюнча түзүү 

2028-жылга жана келечекке карата 

кадрлар менен камсыздоонун 

алдын ала болжолун түзүү 

Сентябрь, март  ОТИ 

боюнча 

директор-

дун  орун 

басары 

Бош кызмат орундарын толуктоо боюнча 

иштердин планы 

Курстук даярдыкка карата 

билдирме түзүү 

Сентябрь, ян-

варь 

 ОТИ 

боюнча 

директор-

дун  орун 

басары 

Билдирме 

2021-2022-окуу жылына карата 

педагогикалык кызматкерлердин 

тарификациясын өткөрүү 

Сентябрь Директор 2021-2022-окуу жылынын тарификациясы 

ОУ педагогикалык 

кызматкерлерин аралыктан 

окутууну уюштуруу мүмкүндүгүн 

караштыруу 

Окуу жылынын 

ичинде 

 ОТИ 

боюнча 

директор-

дун  орун 

басары 

Квалификацияны жогорулатуу боюнча 

план-графикке карата сунуштар 

 

Маалыматтык камсыздоо 

МББ стандартындагы  

маселелерди талкуулоо боюнча 

башталгыч класстардын жана 

ортоңку тепкичтеги  

мугалимдердин өз ара 

аракеттенүүлөрүн уюштуруу 

Башталгыч 

класстардын 

УБсинин жана 

ортоңку 

тепкичтеги 

предметтик 

мугалимдери-

нин Убнин 

планы боюнча 

УБнин 

жетекчи-

лери 

Көйгөйлөрдү талкуулоо; УБнин 

протоколдору 

МББ стандартты  ишке ашыруу 

маселелери боюнча 

материалдарды мектептин 

сайтына жүктɵɵ 

Квартал сайын Сайттын 

администр

атору   

Сайттагы жаңыртылган маалымат 

Ата-энелер жыйналышын өткөрүү 

 

 Чейрек сайын 

бир жолу 

ОТИ 

боюнча 

директор-

дун  орун 

басары 

Ата-энелер жыйналышынын  

протоколдору 

Биринчи класстын ата-энелери 

үчүн жеке консультациялар 

Зарылдыкка 

жараша 

Директор-

дун орун 
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басарлары, 

психолог, 

1-кл. 

мугалими 

Методикалык камсыздоо 

Методикалык күндөрдү өткөрүү 

 

 Чейрек сайын 

бир жолу 

 ОТИ 

боюнча 

дир.орун 

басары, 

УБнин 

жетек-ри 

ОУ мугалимдери үчүн жалпыланган 

тажрыйба жана методикалык 

сунуштамалар, сайт үчүн  

материалдар 

 

 Алгачкы окуудагы 

жетишкендиктерин аныктоо 

сентябрь Предмет-

тик УБнин 

жет.  

Аныктоолор банкы 

Сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктү методикалык 

жактан камсыздоо 

Октябрь 

 

Мектеп 

ичиндеги 

кɵзɵмɵлдүн 

графиги боюнча 

Директор-

дун орун 

басарлары, 

УБнин 

жетек. 

сабактан 

тышкаркы 

ишмердик 

боюнча 

сабак 

өтүүчү 

педагогдор  

Пайда болгон 

көйгөйлөрдү талкуулоо; 

ММБ стандартын ишке ашыруу 

тажрыйбасын жалпылоо  

 

Сентябрь-

декабрь 

 

Январь-май 

 

Директор-

дун орун 

басарлары,

УБнин 

жетек. 

Мугал-дер 

Мугалимдердин тажрыйбасын  

жарыялоо боюнча сунуштар. 
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Мектеп кызматкерлеринин жана окуучулардын техникалык коопсуздугун, 

ден-соолугун, ɵмүрүн сактоо боюнча иш-чаралардын планы  
№ Иш чаралар Мɵɵнɵтү Жооптуулар 

Балдарды жол кырсыгынан сактоо 

1 Окуучуларга жолдо жүрүү эрежесин сактоо боюнча 

кɵрсɵтмɵлүү-методикалык сабак ɵтүү. 

сентябрь ДПСМ                               

жооптуу кызматке-

ри 

2 Окуучулар менен жолдо жүрүү эрежесин үйрɵнүү сентябрь Класс жетекчилер 

3 Тематикалык класстык сааттар, викториналар,                           

конкурстар, жол эрежелерин сактоо боюнча мел-

дештер. 

Ар дайым Класс жетекчилер  

4 Ата-энелер чогулушунда балдарды жол кырсыгынан 

сактоо блюнча талкуулоо,балдарды ар кандай 

кырсыктардан алдын алуу. 

Ар дайым  Класс жетекчилер  

5 Жолдо жүрүу эрежелерин сактоо боюнча  бурчтарды 

уюштуруу жана жаңыртуу. 

Жыл ичинде Кабинет башчыла-

ры 

6 Административдик жана ɵндүрүштүк чогулуштарда 

балдарды жол кырсыгынан сактоо боюнча суроолорду 

талкуулоо. 

Жыл ичинде Администрация 

Ɵрт коопсуздугун сактоо 

1 Ɵрт коопсуздугун сактоо боюнча жооптуу кызматкер-

ди дайындоо жана ɵрткɵ каршы иштɵɵ режимин кир-

гизүү 

сентябрь Директор 

2 Мектеп кызматкерлери жана окуучулар менен ɵрт ко-

опсуздугун сактоо боюнча эрежелер менен таанышты-

руу 

сентябрь  АХЧ жана ТИ бо-

юнча директордун 

орун       басарлары 

3 Электр тогунун изоляциясын жана туура орнотулганын 

текшерүү 

 сертификаттын 

мɵɵнɵтү бүткɵн 

убакта 

АХЧ боюнча дирек-

тордун орун басары 

4 ɵрт ɵчүрүүчү каражаттардын абалын текшерүү дайыма АХЧ боюнча дирек-

тордун орун басары  

5 Талапка ылайык мектептин имаратынан эвакуация 

убагында  чыгуу 

дайыма АХЧ боюнча дирек-

тордун орун басары  

Ар кандай кырсыктарды жана травма алуу коркунучун алдын алуу боюнча иш-чаралар  

1 Класс жетекчилер тарабынан ар кандай кырсыктарды 

жана травма алуу коркунучун алдын алуу иштерин 

жүргүзүү. Инструктаж ɵткɵрүү, коопсуздук эрежелери 

менен тааныштыруу,класстык сааттар, жеке                                    

маектешүүлɵр. 

Жарым жылда 

бир жолу 

администрация  

2 Дене тарбия, технология, информатика,химия, физика 

сабактарынын мугалимдери  тарабынан ар кандай 

кырсыктарды жана травма алуу коркунучун алдын 

алуу иштерин жүргүзүү 

Жыл ичинде директор  

3 Ата-энелер үчүн лекциялар: 

1. Кырсыктардын ар кандай түрлɵрү: травма,                         

кокустук, кырсык. 

2. Кырсыктын,  травматизмдин себептери: техника-

лык, уюштуруу,ɵздүк. 

Жарым жылда 

бир жолу 

психолог,  

врач ЦСМ 

4 Ар кандай кырсыктарды жана травма алуу коркунучун май - июнь администрация 
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алдын алуу иштери боюнча  анализ. 

Окуучулардын ден-соолугун , ɵмүрүн сактоо 

1  «Окуучулардын ден- соолугун жана ɵмүрүн сактоо» 

бɵлүмү боюнча  документтерди  даярдоо. Ар бир 

окуучунун  Ф-26, Ф-63 болуусу керек. 

 Мектеп журналындагы ден- соолук баракчасы  

 

 

сентябрь - 

октябрь 

Медсестра, класс 

жетекчилер,              

директор 

2 СанПиНдин санитардык- гигиеналык талаптарын 

сактоону кɵзɵмɵлдɵɵ: 

  Мектеп бɵлмɵлɵрүнүн жана ашкананын санитар-

дык-гигиеналык абалы ; 

  класстык бɵлмɵлɵрдүн, спортзалдын жана башка 

бɵлмɵлɵрдүн суу, жарык менен камсыз болушу, 

абанын тазалыгы; 

 сабактарда санитардык-гигиеналык талаптардын 

аткарылышы: окуучуларды кɵрсɵтмɵгɵ ылайык 

отургузуу, мектеп расписаниесинин валеологика-

лык  анализи; окуу жүктɵмүнүн нормада болушу, 

үй тапшырманын берилиши; кɵрүүсү начар бал-

дарга кɵңүл буруу. 

 Окуучуларды ысык тамак менен камсыз кылуу  

Жыл ичинде 

 

1 айда бир 

жолу 

 

сентябрь,                

январь 

 

 Медсестра, АХЧ 

боюнча директор-

дун орун басары 

 

 

 

 

 

Медсестра, класс 

жетекчилер,ОТИ 

боюнча директор-

дун орун басары  

3 1–4-класстарда жана  5 – 11- класстарда оорулардын 

тобуна карап анализдɵɵ. 

Январь Медсестра  

4 .Мектеп кызматкерлерине окуучуларды коопсуздук 

эрежелери  менен тааныштыруу жɵнүндɵ инструктаж 

ɵткɵрүү. 

05.09.2020 чей-

ин 

Администрация  

5 ɵрт коопсуздугун  сактоо боюнча окуу бɵлмɵлɵрүнүн 

жана ашкананын абалын текшерүү. 

1 айда бир 

жолу 

АХЧ боюнча дирек-

тордун орун басары  

6 Технология,  физика, химия, информатика кабинете-

риндеги, спорт залдагы коопсуздук эрежелерин 

сактоо. 

дайыма Кабинет башчыла-

ры 

7 Массалык иш-чараларды ɵткɵрүүдɵ (чоң залда, спорт 

залда, спорт аянтчасында ж.б.) балдардын ден-

соолугун жана ɵмүрүн сактоо боюнча чара кɵрүү. 

дайыма ТИ боюнча дирек-

тордун орун басары 

Мектеп кызматкерлеринин эмгек шартын жакшыртуу боюнча                                                            

уюштуруу- техникалык иш-чаралары. 

1 Мектеп  кызматкерлеринин эмгек шарты жɵнүндɵгү 

билимдерин текшерүү жана окутуу 

Сентябрь Директор,  

АХЧ боюнча дирек-

тордун орун басары 

2 Эмгек шартына карап жумушчу орундарын                                    

аттестациялоо  

 Сентябрь Директор  

3   Мектептин  имаратын техникалык жактан текшерүү, 

кароо 

Чейректе бир 

жолу 

Директор, АХЧ б-ча 

директордун орун 

басары 

 

Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алуу  укугунун ишке ашышы  
 ОВЗ  балдардын диагнозун билүү Сентябрь  Мед.кызматкер, ОТИ                   

б-ча дир.орун басары, 

ПМПк 

Диагностиканын жыйынтыгы менен таанышуу Сентябрь Мед. кызматкер,             
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 психолог, ПМПк 

Кружокторго катышуусуна шарт түзүү Сентябрь  ТИ б-ча дир.орун ба-

сары, кл жетекчилер 

Мугалимдердин жана специалисттердин ата- энелер менен жо-

лугушуусу. 

Жыл ичинде  ТИ б-ча дир.орун ба-

сары, психолог,  

 кл .жетекчилер 

 

Окуучунун жетишүүсүн байкоо максатында сабактарга каты-

шуу. 

Чейректе бир 

жолу 

ОТИ б-ча дир.орун                   

басары, психолог 

 

Предметтик мугалимдерге жеке консультация ɵтүү  (максаты:           

ОВЗ балдарга жекече мамиле кылуу) 

Октябрь Мед .кызматкер. 

 психолог 

Окуу  программасынын аткарылышын кароо Жыл ичинде ОТИ б-ча дир.орун                 

басары; 

 

  

Ата-энелер менен жолугушуу, консультациялар Ноябрь, апрель психолог 

 

  

 ОВЗ окуу программасын ɵздɵштүрүүсү ( үй шартында окуган 

балдардын  ɵздɵштүрүүсү) 

Ноябрь ОТИ б-ча директор-

дун  орун  басары 

 

 

  

Окуу  программасынын аткарылып жаткандыгын кароо Март  

ОТИ б-ча директор-

дун  орун  басары; 

 

  

Жайкы эс алууну уюштуруу боюнча жолдомолорду алуу Апрель ТИ б-ча директордун 

орун   басары 

 

 

Ден -соолугунун абалы жɵнүндɵ мониторинг Март-апрель Мед .кызматкер,              

психолог  

ОВЗ балдарга кошумча сабактарды уюштуруу Жыл ичинде ОТИ б-ча дир.орун 

басары. Предметтик 

мугалимдер 

Бул  категориядагы балдардын ден- соолугу боюнча  абалын, 

ден-соолугунун ɵзгɵрүшүн билип туруу 

Май  Мед.кызматкер,                    

психолог  

  

  Сергек жашоо жɵнүндɵ маектешүү, семинар аркылуу багыт 

берүү  

 Жыл ичинде педагогдор, окуучу-

лар, ата-энелер 

Окуучуларды  ОВЗ балдарга толеранттык мамиле кылууга                

тарбиялоо 

 Жыл ичинде педагогдор, специа-

листтер, кл. жетек-

чилер 

ОВЗ балдарга мүмкүнчүлүгүн , жетишкендигин бийик кɵрсɵтүп 

баалоо, ɵзгɵчɵ кɵңүл буруу 

 

Жыл ичинде   ОТИ б-ча дир.орун                 

басары;                 

кл. жетекчилер  
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ПЛАН  РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

ДОО – ШКОЛА  
1.  Сотрудничество с ДОО № 92, 100 в течение года коллектив школы, 

ДОО 

2.  Консультирование родителей будущих пер-

воклассников, психолого-педагогический 

лекторий 

в течение года психолог 

3.  Взаимопосещение занятий  с  последующим 

обсуждением (соблюдение единых  подходов 

к оценке деятельности ребенка) 

 

в течение года 

 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

ДОО 

 
4.  Экскурсии для детей ДОО «Здравствуй, 

Школа!» 

весенние каникулы 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

5.  Ознакомление классных руководителей со 

списочным составом учащихся 5-х классов. 

Определение первоначальных мероприятий 

по работе с 5-классниками 

 

до 15 сентября 

зам. директора по УВР,  

учителя - предметники 

6.  Входная  диагностика  уровня обученности октябрь психолог, 

классные руководители 

7.  Проведение родительских собраний с участи-

ем учителей-предметников для ознакомления 

родителей с требованиями к учебному про-

цессу. 

до 10 октября зам. директора 

по УВР,  учителя – пред-

метники, классные руко-

водители 

8.  Посещение уроков учителей – предметников 

в 5 классе. Соблюдение единых требований к 

учащимся 5 классов, оказание своевременной 

помощи по успешности обучения. 

 

сентябрь - октябрь 

руководители МО, учите-

ля-предметники 

9.  Подведение  итогов работы по созданию 

условий успешной адаптации учащихся 5 

классов. 

Родительское собрание совместно с педаго-

гическим коллективом по результатам обуче-

ния учащихся в I-ой четверти. 

до 5 ноября психолог, 

зам. директора 

по УВР, 

классные руководители 

10.  Диагностика уровня обученности учащихся 5 

классов по результатам I-ого полугодия. 

декабрь психолог, 

классные руководители 

11.  Диагностика  уровня обученности учащихся  

5 классов по результатам учебного года. 

апрель - май зам. директора 

по УВР, 

учителя-предметники 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА – СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

12.  Входной мониторинг для выявления уровня 

подготовленности 

октябрь зам. директора 

по УВР, 

учителя-предметники, 

психолог, 
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13.  Посещение  уроков  с целью  контроля по со-

блюдению единых требований  к учащимся, 

оказание своевременной помощи  по адапта-

ции в старшей школе. 

октябрь - ноябрь зам. дир. по УВР, ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

14.  Индивидуальная работа с учащимися 

- выявление трудностей  в обучении 

- выявление интересов и склонностей уча-

щихся 

- занятость учащихся. 

Индивидуальная работа с классным руково-

дителем 

- планирование воспитательной работы с 

классом 

- выявление, формирование, коррекция моти-

вации учебной деятельности. 

Индивидуальная работа с родителями: 

- выявление интересов и склонностей уча-

щихся 

- занятость учащихся,  

- запросы социума. 

 

в течение года психолог, классные руко-

водители, 

соцпедагог, 

учителя-прдметники 

15.   Итоги учебной деятельности учащихся 10 

класса в I-ом полугодии. 

декабрь администрация 

психолог, классные руко-

водители 

16.  Проведение   промежуточной аттестации (ре-

зультат работы учащихся 10 класса) 

май  зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

соцпедагог, 

учителя-предметники 
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ПЛАН    РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ И  

НЕУСПЕВАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Содержание мероприятия  Форма проведения Сроки проведе-

ния 

Ответственные 

Проведение  контрольных срезов 

знаний учащихся класса по основ-

ным разделам учебного материала 

предыдущих лет обучения.  

Цель:  

а) Определение фактического 

уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учени-

ков пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации. 

Административный 

контроль 

сентябрь Руководители предмет-

ных ШМО 

Установление причин отставания  

слабоуспевающих учащихся через 

беседы со школьными специали-

стами: классным руководителем, 

психологом, врачом, встречи с ро-

дителями и ребенком. 

Индивидуальные 

беседы 

сентябрь  

- октябрь 

Классные руководители, 

психолог 

Составление индивидуального пла-

на работы по ликвидации пробелов 

в знаниях отстающих учеников на 

текущую четверть. 

 в течение года, 

обновлять по ме-

ре необходимо-

сти 

Учителя - предметники 

Применение  дифференцированно-

го подхода при организации само-

стоятельной работы на уроке, ин-

дивидуальные задания слабоуспе-

вающему ученику, зафиксирован-

ные в плане урока. 

 в течение учеб-

ного года 

Учителя - предметники 

Тематический учет знаний слабо-

успевающих учащихся  класса.  

Мониторинг в течение учеб-

ного года 

 

Учителя – предметники, 

руководители ШМО 

Разработка и ведение документации 

по работе со слабоуспевающими 

учащимися 

Бланк наблюде-

ний, анализ про-

деланной работы 

и ее эффективно-

сти 

в течение учеб-

ного года 

Учителя – предметники 

Проведение производственных со-

вещаний по анализу причин и  пре-

дупреждению неуспеваемости 

Совещание при ди-

ректоре 

октябрь,  

декабрь, 

март,  

май 

Зам.директора по УВР 

Организация работы с психологом 

по запросам родителей. 

Собеседование  в течение года Классные 

руководители 
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Контроль посещаемости 

 обучающихся. 

Собеседование с 

классными руково-

дителями, проверка 

журналов  

в течение года Зам.директора по УВР  

Родительский всеобуч. 

Психолого-педагогические кон-

сультации с родителями 

Индивидуальная 

работа с родителя-

ми 

ноябрь Классный руководитель, 

психолог.  

Проверка рабочих тетрадей слабо-

успевающих. 

 Контроль 1 раз в четверть Зам. директора по УВР , 

руководители ШМО.  

Индивидуальная работа со слабо-

успевающими  

 Собеседование 1 раз в месяц Зам. директора по УВР  

Заседание совета по профилактики 

правонарушений. 

Работа с родителя-

ми и учащимися 

1 раз в четверть Соцпедагог, классные 

руководители 

Система работы учителей предмет-

ников по формированию положи-

тельного отношения к учению у 

неуспевающих. 

заседания методи-

ческого совета 

В течение года Зам. директора по УВР 

 Тематический контроль: 

 Система работы  со слабо-

успевающими и неуспеваю-

щими обучающимися во 

время урока; 

 Система выполнения до-

машних заданий слабоуспе-

вающими и неуспевающими 

обучающимися; 

 Система организации обрат-

ной связи с родителями сла-

боуспевающих и неуспева-

ющих обучающихся. 

Текущий контроль в течение года Учителя - предметники, 

классные руководители. 

Работа учителей-предметников по 

индивидуальным планам со слабо-

успевающими и неуспевающими 

обучающимися. 

Совещание при ди-

ректоре 

1 раз в четверть Зам.директора по УВР 
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ПЛАН  РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

в 2021 -2022 учебном году 
Цель: создание  условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала детей. 

 

Задачи: 
1. Создание условий для выявления поддержки и развития одаренных детей. 

2. Реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании учащихся 

с повышенной учебной мотивацией.  

3. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 

4. Создание системы ранней профессиональной ориентации обучающихся. 

5. Создание новых форм и эффективных методик развития творческих способностей и опыта ис-

следовательской работы. 

Содержание и формы работы:  

 Выявление одаренных и талантливых детей. 

 Создание системы взаимодействия с внешкольными, научно-исследовательскими и куль-

турно-просветительными учреждениями, родителями учащихся для выявления и воспита-

ния одаренных детей. 

 Создание банка данных «Одаренные дети». 

 Диагностика потенциальных возможностей детей с использованием психологической 

службы. 

 Анализ особых успехов и достижений обучающихся. 

Содержание мероприятия Форма  

проведения 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

Составление списка детей с повы-

шенными учебными способностями 

с указанием предмета или направ-

ления 

база данных сентябрь 

- октябрь 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Диагностика индивидуальных спо-

собностей развития каждого моти-

вированного ребенка 

диагностика, анализ октябрь –  

 ноябрь 

психолог, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Проведение школьных предметных 

олимпиад 

 

материалы 

олимпиады 

9-11-е 

классы 

октябрь 

 - ноябрь 

учителя-предметники 

1-8-е 

классы 

по плану декад 

ШМО 

учителя-предметники 

Участие в районных, городских, 

республиканских, международных, 

дистанционных  конкурсах, олим-

пиадах 

заявка постоянно учителя-предметники, 

классные руководители 

Планирование индивидуальной ра-

боты с детьми с повышенными 

учебными способностями на уроках 

и во внеурочной деятельности 

Посещение и анализ 

уроков  

постоянно руководители МО,  

учителя-предметники, 

классные руководители 

Организация кружковой работы по 

интересам, дополнительных обра-

зовательных услуг 

Приказы, справки, 

договоры 

постоянно руководители МО,  

учителя-предметники, 

классные руководители 

Привлечение одаренных, мотиви-

рованных учащихся к осуществле-

нию помощи слабоуспевающим в 

классе 

Наблюдение, собесе-

дование, анализ 

постоянно руководители МО,  

учителя-предметники, 

классные руководители 
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Проведение педагогических кон-

сультаций с родителями по вопро-

сам: круг интересов учащихся, 

трудности в учёбе, индивидуальных 

способностей. 

материалы консуль-

таций 

в течение 

 года 

психолог, соцпедагог, 

руководители МО,  

учителя-предметники, 

классные руководители 

Родительские собрания с включе-

нием вопросов: 

- «Детская одаренность: пути раз-

вития способностей младших 

школьников»; 

- «Формирование и развитие  учеб-

ной мотивации»; 

- «Развитие интеллектуальных спо-

собностей и творческого мышления 

школьников»; 

- «Одаренный ребенок: какой он?». 

 

протоколы собраний по графику администрация, 

психолог, соцпедагог 

 

     Приложение к плану 

Показатели одаренности 

1. Интеллектуальная сфера 

Показатели: наблюдательность, хорошая память, умение излагать мысли, хорошая общая осве-

домленность, зачатки мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), понятий-

ного мышления (интуитивное, логическое, речевое, образное). 

Сфера академических достижений: 

· чтение — ребенок выбирает чтение своим частым занятием; демонстрирует богатый 

словарный запас; зачатки навыка произвольного владения речью; чувствительность 

к синтаксической структуре речи; желает продемонстрировать умение читать; сохраня-

ет внимание при чтении; 

· математика — ребенок проявляет интерес к вычислениям, измерениям, упорядочению 

предметов; демонстрирует легкость в восприятии и запоминании математических сим-

волов; способность легко разобраться в измерении времени, денег; чувствительность 

к составу числа; 

· естествознание — ребенок проявляет внимание к предметам, явлениям мира; интерес 

к любопытным фактам, явлениям природы, к происхождению предметов и явлений. 

2. Творчество 

Показатели: пытливость; любознательность; способность «с головой уходить» в занятие; высокий 

энергетический уровень (не устает, когда занимается творчеством);  

стремление делать по-своему; изобретательность в игровой, изобразительной деятельности. 

3. Общение и лидерство 

Показатели: ребенок легко приспосабливается к новым условиям; его предпочитают выбирать 

в качестве партнера по играм другие дети; в общении он сохраняет уверенность в себе; легко об-

ращается к взрослым; может принять на себя ответственность. 

4. Художественная деятельность 

Показатели: 

· изобразительное искусство — ребенок демонстрирует интерес к визуальной информа-

ции; в деталях запоминает увиденное; проводит много времени за рисованием, лепкой и 

т. д.; получает удовольствие от этих занятий; использует оригинальные средства выра-

зительности; уделяет внимание деталям; 

https://pandia.ru/text/category/sintaksis/
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· музыка — ребенок проявляет интерес к музыкальным занятиям; чутко реагирует 

на настроение музыки; легко воспроизводит ритм; узнает знакомую мелодию 

по первым звукам. 

5. Двигательная сфера 

Показатели: интерес к деятельности, требующей тонкой и точной моторики; хорошая зрительно-

моторная координация; любовь к движениям; широкий диапазон движений; ребенок хорошо 

удерживает равновесие; хорошо владеет темпом; демонстрирует высокий уровень освоения двига-

тельных навыков. 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение и 

воспитание; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях;  

 разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских проектов; 

 изготовление компьютерных презентаций, видеороликов, исследований. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников 

 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности;  

 контроль участия одаренных и талантливых детей в конкурсах разного уровня. 

Поощрение одаренных детей         

 публикации на сайте школы; 

 награждение. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития лич-

ности 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 
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ПЛАН ПОДГОТОВКИ  К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ И ПЕРЕВОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
№п/п Вид деятельности Сроки Ответственные Где заслушивается, 

фиксируется 

1.  Психолого-педагогическое сопровож-

дение подготовки обучающихся к атте-

стации 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, пси-

холог 

Индивидуальные и 

групповые занятия, 

«Советы психолога» 

2.  Ознакомление обучающихся и их роди-

телей с порядком проведения промежу-

точной и итоговой аттестации 

Сентябрь – 

октябрь 

зам. дир. 

по УВР, классные 

руководители 

Классные часы, ро-

дительские собра-

ния 

3.  Анализ текущей успеваемости обучаю-

щихся 5-11-х классов, учащихся группы 

риска, претендентов на аттестат и сви-

детельство особого образца (посещение 

уроков, проверка журналов) 

1 раз в 

четверть 

Директор, заме-

стители директора 
Административные 

совещания, малые 

педсоветы, заседа-

ния ШМО 

4.  Анализ успеваемости обучающихся во 

2-9-х классах по итогам аттестации за 

четверть 

1 раз в 

четверть 

заместители ди-

ректора 
педсовет 

5.  Анализ успеваемости обучающихся в 

10-11-х классах по итогам четверти 

1 раз в 

четверть 

заместители ди-

ректора 
педсовет 

6.  Пробное тестирование учащихся 9-11-х 

классов 

По срокам 

НЦТ 

Классные руково-

дители 
НЦТ 

7.  Работа с учащимися 11-х классов по 

подготовке к осуществлению ими со-

знательного выбора предметов для ито-

говой аттестации 

До марта Классные руково-

дители, учителя-

предметники 

Классные часы, ин-

дивидуальные и 

групповые беседы 

8.   Инструктаж классных ру-

ководителей 5-8-х, 10-х классов о 

порядке освобождения учащихся 

от промежуточной аттестации по 

итогам учебного года; классных 

руководителей 9-11-х классов об 

организации итоговой аттеста-

ции. 

 Ознакомление учащихся 

9-х, 11-х классов и их родителей 

с рекомендациями по организа-

ции итоговой аттестации в осо-

бых условиях 

март зам. дир. 

по УВР 
Совещание класс-

ных руководителей 

9.  Подготовка списков учащихся 9-х, 11-х 

классов, подлежащих освобождению от 

итоговой аттестации по состоянию здо-

ровья 

март зам. дир. 

по УВР, 

мед. персонал 

школы 

Индивидуальные 

собеседования, кон-

сультации 

10.  Приём от обучающихся, подлежащих 

освобождению от итоговой аттестации 

по состоянию здоровья, медицинских 

справок, заключений ВКК 

До 15 мая Классные руково-

дители 9-х, 11-х 

классов 

 

11.  Утверждение порядка организации и 

проведения промежуточной аттестации 

апрель Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет 
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учащихся 5-8-х, 10-х классов: 

 утверждение сроков проведения 

переводных экзаменов, 

 утверждение предметов, выно-

симых на промежуточную атте-

стацию в каждом классе и формы 

проведения экзаменов, 

 утверждение состава экзамена-

ционных комиссий для проведе-

ния переводных экзаменов, 

 утверждение расписания экзаме-

нов, 

 утверждение графика дежурства 

педагогов в период промежуточ-

ной аттестации. 

12.  Утверждение сроков, порядка организа-

ции и проведения итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов за курс 

основной и средней школы: 

 утверждение перечня предметов 

для внесения в аттестаты об ос-

новном, среднем общем образо-

вании; 

 утверждение сроков проведения 

экзаменов в ходе итоговой атте-

стации; 

 утверждение состава экзамена-

ционных комиссий; 

 утверждение расписания экзаме-

нов; 

 утверждение графика дежурства 

педагогов в период проведения 

итоговой аттестации; 

 утверждение комиссии по 

оформлению документов об ос-

новном, среднем общем образо-

вании 

апрель Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет 

13.  Инструктаж педагогического коллекти-

ва по вопросам подготовки и проведе-

ния итоговой аттестации выпускников 

школы в текущем учебном году 

апрель зам. дир. 

по УВР 
Совещание 

14.  Основное тестирование обучающихся в 

9-х, 11-х классах 

По срокам 

НЦТ 

НЦТ Тестирование 

15.  Ознакомление обучающихся и их роди-

телей с порядком проведения промежу-

точной и итоговой аттестации 

май Классные руково-

дители 
Классные часы, ро-

дительские собра-

ния 

16.  Подготовка экзаменационных материа-

лов, их экспертиза и утверждение на 

заседаниях ШМО и директором школы 

май Директор, заме-

стители директора 

по УВР, НМР, рук. 

Заседания ШМО 
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ШМО 

17.  Издание приказа о порядке завершения 

учебного года 

июнь Директор Приказ директора 

школы 

18.  Оформление информационного стенда, 

посвященного предстоящей аттестации 

учащихся: 

 расписание экзаменов; 

 состав экзаменационных комис-

сий; 

 график консультаций; 

 табло; 

 график дежурства педагогов во 

время экзаменов; 

 советы психолога и другая по-

лезная информация 

май  зам. дир. 

по УВР 
 

19.  Инструктаж членов экзаменационной 

комиссии по вопросам организации и 

проведения: 

 промежуточной аттестации, 

 итоговой аттестации 

до 8 июня зам. дир. 

по УВР 
Совещание-

инструктаж 

20.  Подготовка ходатайства перед Управ-

лением образования г. Бишкек с прось-

бой организовать для отдельных обуча-

ющихся итоговую аттестацию за курс 

основной, средней общей школы в осо-

бых условиях 

до 8 июня Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет 

21.  Проведение дифференцированного за-

чёта по физической культуре обучаю-

щихся в 9-х, 11-х классах 

до 8 июня Экзаменационная 

комиссия 
 

22.  Персональный допуск обучающихся 5-

8-х, 10-х классов к промежуточной ат-

тестации за учебный год и освобожде-

ние от неё отдельных учеников 

до 8 июня Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет. Приказ 

директора школы 

23.  Персональный допуск обучающихся 9-

х, 11-х классов к итоговой аттестации за 

курс основной, средней общей школы. 

Итоги основного тестирования 

до 8 июня Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет. Приказ 

директора школы 

24.  Информирование обучающихся и их 

родителей о допуске к переводным и 

итоговым экзаменам и проведение ито-

говой аттестации в особых условиях 

8-10 июня Классные руково-

дители 
Классные часы и 

родительские со-

брания 

25.  Заседание педагогического совета шко-

лы, посвящённое переводу обучающих-

ся в следующие классы 

10 июня зам. дир. 

по УВР 
Педсовет, приказ 

директора школы 

26.  Информирование обучающихся  

1-8-х, 10-х классов об окончании учеб-

ного года и переводе в следующий 

класс 

до 10 июня Классные руково-

дители 
Классные часы 

27.  Оформление личных дел обучающихся до 15 июня Классные руково-  
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1-8-х, 10-х классов и классных журна-

лов 

дители 

28.  Организация и проведение итоговой ат-

тестации выпускников 9-х, 11-х классов, 

включая дополнительную (для забо-

левших) и повторную аттестацию 

10.06. – 

09.07.2021 

Директор, 

зам. дир. 

по УВР, 

председатели эк-

заменационных 

комиссий 

 

29.  Подведение итогов аттестации выпуск-

ников 9-х классов школы 

до 

15.07.2021 

Директор 

школы 
педсовет 

30.  Вручение Свидетельств о неполном 

среднем образовании девятиклассникам 

по приказу 

МОН КР 

Директор, 

зам. дир. 

по УВР, ВР 

 

31.  Подведение итогов аттестации учащих-

ся 11-х классов 

до 

15.07.2021 

директор педсовет 

32.  Оформление личных дел и классных 

журналов 9-х, 11-х классов 

 Классные 

руководители 
 

33.  Вручение аттестатов о среднем образо-

вании выпускникам 

по приказу 

МОН КР 

Директор, 

зам. дир. 

по УВР, ВР 

 

34.  Оформление списков выбытия выпуск-

ников 9-х классов 

 Классные 

руководители 
 

35.  Выдача личных дел обучающихся и 

классных журналов в архив школы 

 Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Приказ директора 

школы 
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Внутришкольный контроль и руководство 
 

Цель:     

Создание условий для эффективной реализации Программы развития школы, повышения 

качества образования. 

 

Задачи:   

 Создание условий для формирования единой образовательной среды, отвечающей совре-

менным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса. 

 Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, совершенствование системы 

контроля в соответствии с требованиями ГОС и образовательных предметных стандартов.   

 Мониторинг динамики развития обучающихся.  

 Использование  потенциала педагогического коллектива для устойчивого повышения 

качества образования и развития достижений обучающихся. 

 Обеспечение психологической защиты обучающихся в ходе реализации учебно-

воспитательного процесса и  в соответствии  требованиями государственного 

образовательного стандарта. 

 Совершенствование системы стимулирования педагогов к достижению значимых 

педагогических результатов. 

 Разработка системы диагностики динамики развития обучающихся, фиксирование  уровня 

образованности на каждом этапе школьного обучения. 

 Совершенстование системы внеурочной деятельности. 

 Внедрение различных подходов к  развитию творческой деятельности обучающихся. 

 

 

Элементы контроля 

1. Выполнение всеобуча. 

2. Состояние преподавания учебных предметов. 

3. Результативность мониторинговых исследований. 

4. Прохождение программного материала. 

5. Качество УУД обучающихся и СОУ в рамках реализации ГОС. 

6. Исполнение решений педсоветов, совещаний. 

7. Качество ведения школьной документации. 

8. Выполнение образовательных программ. 

9. Контроль за подготовкой к ИГА и ПЭ. Результаты проведения итоговой государственной 

аттестации в выпускных классах. 
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Циклограмма внутришкольного контроля  

 
 

 

Цель контроля  
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Выполнение государственного образовательного стандарта и предметных стандартов  

общеобразовательных организаций Кыргызской Республики 

 

Ф 

Соответствие КТП по предметам 

учебному плану и учебным про-

граммам. 

И справка методический 

совет 

+ +          

 

Т 

Выполнение практической части 

программы по химии, физике, 

географии, биологии, информа-

тике. 

И справка заседания 

ШМО 

    +     +  

 

Т 

Выполнение норм контрольных 

работ. 

И справка  заседания 

ШМО 

  +  +   +  +  

 

Ф 

Соответствие количества прове-

дённых уроков КТП по четвер-

тям/полугодиям/ за год 

И справка  заседания 

ШМО 

   +  +  +  +  

 

Т 

Состояние работы учителей по 

изучению и реализации обнов-

лённых предметных стандартов 

общеобразовательных организа-

ций Кыргызской Республики 

 

И протокол заседания 

ШМО 

     +    +  
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Ведение школьной документации 
 

 

Цель контроля  

 

 

 

 

 М
ет

о
д

  
к
о
н

тр
о
л
я
*

*
 

  
 

Ф
о
р
м

а 
о
тч

ет
а 

 

где 

заслушивается 

результат 

Месяц  

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
  

О
к
тя

б
р
ь
  

Н
о
я
б

р
ь
  

Д
ек

аб
р
ь
  

Я
н

в
ар

ь
  

Ф
ев

р
ал

ь
  

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь
  

М
ай

  

И
ю

н
ь
  

Состояние классных журналов и журналов кружковой работы 

 

Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении журналов класс-

ными руководителями 

И Справка совещание + + + + + + + + + +  

Накопляемость оценок, своевременность 

записей 

И Справка совещание + + + + + + + + + +  

Объективность выставления оценок за 

четверть, год 

 

И Справка совещание   +  +  +  + +  

Соблюдение норм письменных работ, 

своевременность выставления оценок 

 

И Справка совещание   +  +  +  + +  

Контроль качества организации индиви-

дуальной работы с учащимися разной мо-

тивации. 

 

И Справка педсовет  +   +   +    

Контроль объёмов и содержания домаш-

них заданий 

И Справка совещание    +  +      

Контроль качества организации работы с 

журналами кружковой работы 

И Справка совещание  +   +   +  +  

Выполнение программ школьного компо-

нента 

И Справка совещание   +   +      
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 А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
  

О
к
тя

б
р

ь
  

Н
о

я
б

р
ь
  

Д
ек

аб
р

ь
  

Я
н

в
ар

ь
  

Ф
ев

р
ал

ь
  

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь
  

М
ай

  

И
ю

н
ь
  

Состояние личных дел обучающихся 

 

Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении личных дел 

И Справка совещание    +  +  +   + 

Соответствие хранения личных дел обучаю-

щихся установленным требованиям, наличие 

необходимых документов (копии документов 

обучающихся и их родителей, ИНН, заявление 

о зачислении в школу). Соответствие литеры и 

личных данных обучающегося записи в алфа-

витной книге, классном журнале 

И Справка совещание    +  +  +   + 

Правильность  выставления оценок за 

четверть, год 

 

И Справка совещание    +  +  +   + 

Состояние электронных журналов и дневников 

Своевременность заполнения электронной 

платформы 

И Справка совещание   + + + + + + + + + 

Объективность выставления оценок, 

наличие обратной связи с обучающимися 

и их родителями 

И Справка совещание   + + + + + + + + + 

Состояние  дневников обучающихся 

Соблюдение единого орфографического 

режима при ведении дневников 

И Справка совещание  +  +  +   +   

Своевременность выставления оценок, 

система работы классного руководителя и 

учителей-предметников с дневниками 

И Справка совещание  +  +  +   +   
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Контроль состояния работы по повышению качества обучения 
 

 

Объект  

контроля 

В
и

д
 к

о
н

тр
о

л
я

*
 

 

 

Цель контроля  

 

 

 

 

 М
ет

о
д

  
к
о

н
-

тр
о

л
я
*

*
 

  
 

Ф
о

р
м

а 
о

тч
ет

а 
 Где 

заслушивается резуль-

тат 

Месяц  

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
  

О
к
тя

б
р

ь
  

Н
о

я
б

р
ь
  

Д
ек

аб
р

ь
  

Я
н

в
ар

ь
  

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь
  

М
ай

  

И
ю

н
ь
 

Контроль качества 

преподавания от-

дельных предметов 

 

Т,Ф состояние преподавания 

предметов учебного 

плана 

М 

 

справки  заседания ШМО, со-

вещание при дирек-

торе 

педсовет, методиче-

ский совет 

по отдельному плану 

Контроль качества 

кружковой работы 

О посещаемость, выполне-

ние программ 

Н 

И 

сообщение   индивидуально, в 

рабочем порядке 

  +    +     

Итоговая и проме-

жуточная аттестация 

Ф работа педагогов по 

подготовке учащихся к 

переводным экзаменам и 

итоговой государствен-

ной аттестации 

С 

О 

Н 

сообщение  

 

 

Методический совет, 

заседания ШМО  

 

      + + + 

 

 

+ 

 

 

 

ход подготовки и прове-

дения ИГА 

И 

С 

сообщение 

 

педсовет         + +  

анализ результатов ПЭ и 

ИГА 

М Отчет  педсовет  +          + 

Работа с детьми, 

имеющими повы-

шенную мотивацию 

к учению 

 

Т 

результаты участия в 

олимпиадах, интеллек-

туальных конкурсах   

разного уровня 

 

Н  

 

 

Справка 

 

 методический совет, 

заседания ШМО, 

совещание при ди-

ректоре 

      +     

состояние работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

С Сообщение  методический совет, 

заседания ШМО, 

совещание при ди-

ректоре 

  +   +      

Работа с детьми, 

испытывающими 

трудности в обуче-

нии 

 

Т 

контроль посещаемости  

занятий, предупрежде-

ние неуспеваемости  

Б,Н, 

И 

 индивидуальная ра-

бота с обучающимися 

группы риска, их ро-

дителями, педсоветы, 

консилиумы 

 + + + + + + + + +  
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Работа ШМО 

  

Т 

качество подготовки и 

проведения предметных 

недель  

Б,Н,И 

 

 

Справка  

 

 

Заседание ШМО 

 

   + + + + + +   

соответствие планов 

требованиям, единой 

методической теме  

 И. Б 

 

Справка 

 

 

Методический совет  

 

 

 +    +      

Социально-

психологическая 

служба школы 

Т,П выполнение плана рабо-

ты 

Н,Б,А Сообщение  Совещание при ди-

ректоре  

     +    +  

Самообразование 

педагогов 

П реализация педагогом 

темы по самообразова-

нию на практике 

Н,Б, 

А 

Отчеты 

педагогов 

Методический совет 

Заседания ШМО 

    +    +   

Повышение квали-

фикации педагогов  

П контроль за посещением 

курсов, районных семи-

наров и секций 

Б, С Сообщение   Заседания ШМО  +   +   +  +  

своевременное пред-

ставление учителей на 

повышение квалифика-

ции 

С    Методический совет  

 

   + +    + +  

Работа с вновь при-

бывшими учителями 

П ознакомление с методи-

кой преподавания и вы-

явление профессиональ-

ных затруднений  

Б,С, 

Н, И. 

  

В рабочем порядке 

в течение года 
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Контроль выполнения инструкций по охране труда,  

техники безопасности и сохранности материально-технической базы 

 

В
и

д
 к

о
н

тр
о

л
я

*
 

 

 

Цель контроля  

 

 

 

 

 М
ет

о
д

  
к
о

н
-

тр
о

л
я
*

*
 

  
 

Ф
о

р
м

а 
о

тч
ет

а 
 Где 

заслушивается ре-

зультат 

Месяц  

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
  

О
к
тя

б
р

ь
  

Н
о

я
б

р
ь
  

Д
ек

аб
р

ь
  

Я
н

в
ар

ь
  

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь
  

М
ай

  

И
ю

н
ь
 

 

 

 

Т 

наличие инструкций, аптечек, огнетуши-

телей в учебных помещениях. 

 

 

Н 

 

И 

 

 

 

Справка  

 

Совещание при 

директоре 

+ +    +   +   

своевременность инструктажа с учащи-

мися 

 +  +    +    

соблюдение ОТ и ТБ в кабинетах повы-

шенной опасности 

 +  +  +   +   

Т, 

О 

готовность кабинетов к новому учебно-

му году 

 

 

Н 

 

 

Сооб-

щение  

 

 

Совещание при 

директоре 

+ +          

санитарно-гигиеническое состояние ка-

бинетов 

  +  +   +  +  

состояние учебно-методической базы 

кабинетов 

 +     +     

Т - Обеспеченность учебниками  

 

И 

Н 

Сооб-

щение 

 

Справка 

 

Справка    

 

 

Совещание при 

директоре 

+ +       +  + 

- Организация работы по привлечению 

читателей 

  +    +     

- Организация и проведение Недели дет-

ской книги  

        +   
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План контроля качества преподавания отдельных предметов 

 
№ 

п/п 

Содержание контроля Цели Сроки Вид контроля Методы контроля Ответственный Результа-

ты контроля, 

где подводится итог 

1 Качество преподавания предме-

тов БУП  в 5-х классах 

Соблюдение единого орфо-

графического режима на 

уроках математики в 6,8,10 

классах 

октябрь ПО Посещение уроков, 

собеседование, 

изучение докумен-

тации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, МО 

2 Методика преподавания предметов первого 

года изучения: 

естествознание 5-й класс 

география 6-й класс 

физика 7-й класс 

химия 8-й класс 

история 5-й класс 

 

Выявить качество препода-

вания предмета 

 

 

октябрь 

январь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

 

 

Т 

Посещение уроков, 

изучение докумен-

тации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 
Справки, совеща-

ние при зам.дир.  

3 Методика преподавания истории в 8-9-х 

классах 
Система контроля и учета 

знаний, индивидуальный и 

дифференцированный под-

ход на уроках истории в 8-9 

кл. 

ноябрь Т,Ф Посещение уроков, 

собеседование, 

изуче-

ние документации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка 

4 Работа по подготовке учащихся к ИГА   Изучить систему и каче-

ство подготовки учащих-

ся к итоговой аттестации 

в форме ИГА 

в течение 

года 

ТО,П Посещение уро-

ков, изучение до-

кументации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка 

 Качество преподавания кыргызского языка 

и литературы 

Выявить качество препо-

давания предмета 

февраль ТО,П Посещение уро-

ков, изучение до-

кументации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка 

6 Состояние преподавания технологии и ин-

форматики  

Выявить качество препода-

вания предмета (5-9 классы) 

февраль ПО,Ф Посещение уроков, 

анализ 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, МО 
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9 Методика преподавания русского языка и 

литературы  в 8-11-х классах 

Организация самостоятель-

ной работы учащихся на 

уроках в 8-11-х  классах 

декабрь ПО Посещение уроков, 

анализ, изучение 

документации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, МО, при-

каз 

10 Методика преподавания английского языка 

в 6,7,8 классах 

Обучение коммуникатив-

ным навыкам на уроках 

английского языка(6,7 клас-

сы) 

март ПО,Ф Посещение 

уро-

ков, анализ 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, МО 

13 Выполнение учебных программ в учебном 

году 

Выявить выполнение учеб-

ных программ по предметам 

июнь Комплексно-

обобщающий 

Собеседование, 

изучение докумен-

тации 

зам. дир. по УВР, 

рук. ШМО 

Справка, совеща-

ние при зам.дир. 
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Утверждаю 

__________ 

Директор СОШ №  52 

Н.Д. Джансариева 

 

 

График проведения административных контрольных работ  

на 2021-2022 учебный год 

 
Месяц,  

вид контроля  

 

 

предмет 

сен-

тябрь 

октябрь ноябрь декабрь январь фев-

раль 

март апрель май 

входной 

старто-

вый 

контроль 

темати-

ческий 

контроль 

Ч
ет

в
ер

т
н

ы
е 

к
о

н
т

р
о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о

т
ы

  
в
о

 2
-1

1
-х

 к
л

а
сс

а
х
 

тема-

тиче-

ский 

кон-

троль 

темати-

ческий 

контроль 

Ч
ет

в
ер

т
н

ы
е 

к
о

н
т

р
о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о

т
ы

  
в
о

 2
-1

1
-х

 к
л

а
сс

а
х
 

темати-

ческий 

контроль 

тема

мати

тиче-

че-

ский 

кон-

трол

ь 

тема-

тиче-

ский 

кон-

троль 

Ч
ет

в
ер

т
н

ы
е 

к
о

н
т

р
о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о

т
ы

  
в
о

 2
-1

1
-х

 к
л

а
сс

а
х
 

темати-

ческий 

контроль 

Г
о

д
о

в
ы

е 
к

о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

  
в
о
 2

-1
1

-х
 к

л
а

сс
а

х
, 

к
о
н

т
р

о
л

ь 
п

о
д
го

т
о

в
к
и

 к
 И

Г
А

 

кыргызский 

язык 
5-11    

10 

 

11 

 

9 

 

7 

 

8 
кыргызская 

литература 
   

русский язык 2-11 9, 

11 

6  

 

10 

 

11 

 

9 

 

7 

 

русская лите-

ратура 
 техника 

чтения  

2-11 

 техника 

чтения  

2-11 
математика 2-11 9,  

11 

6 10 11 9 7 8 

история  10 6  

10 

11 9 7  

ЧиО/Введение 

в экономику 
       

биология       7  

география         

физика    10    8 

химия        8 

иностранный 

язык 
  6 10    8 

информатика, 

технология 
     9 7  

физическое 

воспитание 
2-11 

Норма-

тивы 

ОФП 
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Утверждаю 

__________ 

Директор СОШ №  52 

Н.Д. Джансариева 

 

 

 

 

График проведения классно-обобщающего контроля  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Месяц 

 

 

 

классы 

1-е 2-е 3-и 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е 

октябрь +    +       

ноябрь  +    +      

декабрь   +       +  

январь           + 

февраль         +   

март       +     

апрель    +    +    
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