
 
            

 

 

 

Мектептин өнүктүрүү программасы 

 

Мектептин өнүктүрүү программасы билим берүү системасына заманбап талаптарды аныктоочу, 

ченемдик -  укуктук жана уюштуруучулук негиз болуп саналат.  

Программанын максаты- мектепте билим берүүнү өнүктүрүүнүн жалпы страгетиясын, 

мектептин билим берүү чөйрөсүндөгү ролун  жана ордун аныктоо, мектептеги  билим берүү 

системасын жалпы  билим берүү системасынын деңгээлинде коомдук жана инсандык 

муктаждыктарды адекваттуу абалга келтирүү. 

Мектептин өнүктүрүү программасы төмөнкүлөрдүн негизинде түзүлдү: 

 Билим берүүнү өнүктүрүүнүн мамлекттик артыкчылыктары боюнча фундаменталдык 

документтерди изилдөө. 

 Микросоциумдардын абалына жана суроо талаптарына мониторинг жүргүзүү.  

Программаны жазууга чейинки мезгилдеги педогогикалык жамааттын иштеринин натыйжалары 

жана программаны ишке ашыруунун жүрүшүндө педогогикалык жамаатта болгон өзгөрүүлөр. 

№52 ЖОББ мектебиндеги өнүктүрүү прогрммасын иштеп чыгуу үчүн ченемдик – укуктук 

негиздер болуп төмөнкүлөр саналат: 

 Кыргыз Республикасынын “ Билим берүү жөнүндө” мыйзамы 

 Кыргыз Республикасынын “ Мугалимдердин статусу  жөнүндө” мыйзамы 

Өнүктүрүү программасын  ишке ашырууру максатында төмөнкү милдеттерди чечүү каралган: 

1. Билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү. 

2. Билим берүүнүн мазмунун жаңылоо жана жаңы билим берүү стандарттарын киргизүү аркылуу 

билим берүүнүн сапатын жогорулатуу. 

3. Билим берүү системасы аркылуу билим берүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу. 

4. Билим берүүнү маданиятка интеграциялоо жана инсанды социалдаштыруу. 

5. Билим берүүнү маалыматташтыруу. 

Бул  программа мектептин ишиндеги артыкчылыктуу багыттарын аныктаган  кичи 

программаларга бөлүнгөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Максаттуу кичи программа “ Мен Кыргызстандын жаранымын”, инсандын жарандык 

гумандуу сапаттарын өнүктүрүү жана мектеп бүтүрүүчүсүнүн социалдык – багыттагы 

инсандыгын калыптандыруунун үстүндө иштөө. 

 

Максаттуу кичи программа “ Жөндөмдүү балдар менен иштөө системасын өркүндөтүү”, 
мектептеги жөндөмдүү окуучуларды өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү оптималдуу шарттарды түзүүгө 

багытталат. 

Максаттуу кичи программа “ Мектепте ден- соолукту сактоочу чөйрөнү уюштуруу”, анын 

негизги максаты физикалык жактан дени сак инсандарды калыптандыруу. 

Максаттуу кичи программа “ Ооруну алдын алуу”, бул программа “Тобокелдик тобундагы” 

жаш балдардын санын кыскартууга багытталат. 

Мектепти өнүктүрүүнүн 2020–2025–жылдарга карата программа иштелип чыгып, учурда ишке 

ашыруу стадиясында ( негизги этап)  турат. Программаны ишке  ашырууда мектептин 

ишмердүүлүгү  көзөмөлдөнүп, талдоого алынат. Ошондуктан иш чаралардын планы такталып 

турат. 

Мектептин жогорку сапаттык деңгээлге өтүү идеяларын ишке ашырууда педогогикалык 

жамааттын кесиптик компетенттүүлүгүн жогорулатуу маселелерин чечүүдө маанилүү роль 

ойнойт, ошого байланыштуу “Мектептин окуу процессинде өзүн – өзү өнүктүрүүчү инсан”  

деген психологиялык – педогогикалык маселелердин  үстүндө  иштеп чыгуу боюнча иш алып 

барууда. 

Мектепте 4 предметтик усулдук бирикме бар: 

1 . Мамлекеттик тил мугалимдеринин УБ 

2. Табигый – математикалык  мугалимдеринин УБ 

3. Гуманитардык – эстетикалык  мугалимдеринин УБ 

4. Башталгыч класстардын мугалимдеринин УБ жана “ Жаш мугалимдер -  мектеби”, анда иш 

тажырыйбасы 5 жылдан ашпаган жаш адистер менен тажрыйба алмашуу боюнча иштер 

жүргүзүлөт.                                              

    Мектепти өнүктүрүү программасынын негизи,  билим берүү системасынын заманбап 

талаптарына ылайык окутуу жана тарбиялоо, ченемдик – уюштуруучулук процессин өркүндөтүү 

стратегиясын аныктоо болуп саналат. 

Программанын максаты – мектепте билим берүүнү өнүктүрүүнүн жалпы стратегиясын 

аныктоо,  мектептептин  билим берүү чөйрөсүндөгү ролун жана ордун аныктоо,  мектептеги 

билим берүү системасын коомдук жана инсандык муктаждыкдыктарын адекваттуу абалга 

келтирүү. 

Программада: 

 Мектепте билим берүүнү өнүктүрүүнүн артыкчылык багыттары аныкталган. 

 Билим берүү реформасынын мазмуну жана уюштуруу  милдеттери. 

 Программаны ишке ашыруунун мөөнөттөрү, структурасы жана башкаруу ыкмалары, контролдун 

формалары жана баалоонун натыйжалуулугу аныкталат. 

Көрсөткүч максаттар: 

 Социалдык багыттагы, жарандык позициясы, адеп – ахлахтык, жүрүм – турум көндүмдөрү бар 

инсанды калыптандыруу; 

 Мектеп окуучуларынын ден- соолугун коргоо системасын өнүктүрүү; 

 Мектепте билим берүү системасынын кадрдык курамын чыңдоо, билим берүүнүн мазмунун жана 

ыкмаларын иштеп чыгуу; 

 Илимий жактан иштелип чыккан окуу – пландарын, окуу – методикалык каражаттарды, окутуунун 

жана тарбиялоонун ыкмаларын практикага киргизүү; 

 Окуучулардын үзгүлтүксүз өзүн – өзү өнүктүрүүгө жана өз алдынча билим алууга болгон 

муктаждыгын калыптандыруу; 

 Мектепте мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу системасын өркүндөтүү; 



 

                                                            

 

Программаны ишке шыруунун мөөнөттөрү жана этаптары 

1–ЭТАП      2020–2022 ж.ж. 

Конструкциялоочу диагностика – мектепти өнүктүрүүнүн келечектүү багыттарын аныктоо жана 

заманбап мектепти модернизациялоо шартында жаңы сапаттык абалын моделдөө. 

Сунуштар: 

1. Мектептин кичичөйрөсүндө окуучулардын жана алардын ата – энелеринин керектөөлөрүн  

изилдөө. 

2. Окуучулардын, ата–энелердин, мугалимдердин талаптарын эске алуу менен уюштуруу 

иштериндеги карама–каршылыктарды аныктоо максатында мектептеги окуу–тарбия процессине 

талдоо жүргүзүү. 

3. Базалык окуу пландарынын негизинде өнүктүрүү программасын эске алуу менен тейлөө планын 

оңдоо жана экспертизадан өткөрүү, узак мөөнөттүү окуу планын программалык – методикалык 

комсыздоону түзүү, негизги программаларды тандоо. 

4. Окуучулардын билим деңгээлин баалоо үчүн колдонулуучу диагностикалык материалдарды 

иштеп чыгуу. 

5. Ар кандай деңгээлдеги квалификацияны жогорулатуу курстарына катышуу, мектепте усулдук 

семинарларды өткөрүү аркылуу мектеп мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу. 

Күтүлүүчү жыйынтык: 

1. Кайрадан каралып иштелип чыккан окуу – планы. 

2. Иштелип чыккан мектепти өнүктүрүү программасы. 

3. Диагностикалык материалдар. 

2 – этап       2022-2024 -ж.ж. 

Негизги этап – билим берүү мекемесинин жаңы сапаттык  абалга өтүшү. 

Сунуштар: 

1. Окуу планын модернизациялоо жана окуу планын оңдоо. 

2. Диагностикалык системаны түзүү. 

3. Окуучуну жеке  инсандык багытта өнүктүрүүчү педагогикалык  технологияларды өдөштүрүүгө 

багытталган мугалимдердин ишмердүүлүгүн уюштуруу. 

Күтүлүүчү жыйынтык: 
Коомдук, сапаттуу билим берүү 

Мектепке чейинки билим берүү системасын өнүктүрүү; 

Окутууну жекелештирүү; 

Заманбап билим берүү технологияларын киргизүү; 

Мектептин материалдык – техникалык базасын жакшыртуу; 

2. Балдардын ден- соолугун чыңдоо жана сактоо маселеси, билим берүү процессине ден- соолукту 

сактоочу технологияларды киргизүү жолу менен чечүү. 

3. Иштеп жаткан мугалимдерге үзгүлтүксүз эфективдүү билим берүү системасы түзүлдү.                        

4. Кыргыз Республикасынын билим берүү системасындагы модернизациялоонун негизги 

багыттарына ылайык Ийгилик педагогикасынын принциптеринин негизинде заманбап деңгээлде 

окутуунун жана тарбиялоонун жалпы педагогикалык милдеттерин чечүүгө жөндөмдүү 

мугалимдер жамааты түзүлдү. 

5. Улуттук жана үй – бүлөлүк тарбиянын салттарына ылайык, окуучулардын өз жөндөмдүүлүгүн 

өзү аныктоо жана өз алдынча ишке ашыруу процессине  үй – бүлөнү активдүү тартуу системасы 

түзүлдү. 

3–этап         2024–2025- ж.ж. 

Жалпылоо – жетишкен натыйжаларды жалпы талдоо жана мектепти андан ары өнүктүрүүнүн 

жолдорун аныктоо, оң таасирде түзүлгөн билим берүү тажрыйбаларын бекитүү жана аларды 

мектептин локалдык, укуктук – ченемдик актыларында бекитүү. 

Сунуштар: 



1. Иновациялардын натыйжаларын көзөмөлдөө, тууралоо жана жыйынтыктоо. 

2. Аткарылган иштердин натыйжаларын каттоо. 

3. Мектептин көйгөйлүү абалын талдоо. 

Күтүлүүчү жыйынтык:  
1. Анализ. 

2. Мектепти мындан ары да өнүктүрүү боюнча көрсөтмөлөр. 

Программаны ишке ашыруунун экономикалык механизминде бюджеттик каржылоодон тышкары,  

спонсорлук каражаттарды тартуу каралган. 
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Аналитикалык – прогноздук негизде өсүү программасы    
Программанын аналитикалык негиздемеси : 

 Билим берүүнү өнүктүрүүнүн мамлекттик артыкчылыктары боюнча фундаменталдык 

документтерди изилдөө; 

 Кичикоомдун абалына жана суроо талаптарына мониторинг жүргүзүү; 

 Программаны жазууга чейинки педагогикалык  жаматтын ишинин натыйжлары. 

№52 жалпы орто билим берүү мектебинин өнүктүрүү программасын иштеп чыгуунун укуктук 

негизи болуп төмөнкүлөр саналат: 

 Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамы 

 Кыргыз Республикасынын “ Мугалимдин статусу жөнүндө” мыйзамы 

Тышкы чөйрөнү талдоо  

Тышкы шарттар – өлкөнүн социалдык турмушунун, саясий – экономикалык жактан өзгөрүп 

туруучу шарттары. 

Алардын эң негизгилери төмөнкүлөр: 

 Экономикалык рыноктук мамилелерге өтүү, бул мектеп окуучуларын базар – экономикасынын 

шартында жашоого даярдоону зарыл кылат. 

 Өлкөнүн социлдык турмушун жарандык коомдун нормаларына жана баалуулуктарына багыттоо, 

бул өздөрүнүн укуктарын жана эркиндиктерин коргоону ишке ашыруу үчүн социалдык – 

институттарды жана мыйзамдарды натыйжалуу колдонуп, пайдаланууну талап кылат. 

 Кыргыз Республикасынын дүйнөлүк коомчулукка интеграциясы, окуучуларга башка элдердин 

маданиятын түшүнүүнү, патриоттук тарбия берүүнүн зарылдыгын, толеранттуу аң – сезимдин 

мамилелерин калыптандырууну зарыл кылат; 

 Мектепте маалыматтык билим берүү чөйрөсүн түзүү, ошондой эле аны мектеп окуучулары 

трабынан жаңы маалыматтык технологияларды өздөштүрүү зарылдыгын дүйнөлүк 

маалыматташтыруу  деңгээлинде пайдалануу. 

Билим берүү ситемасындагы өзгөрүүлөргө байланыштуу төмөнкү тышкы шарттарды эске алуу 

керек: 

 Билим берүүнүн мазмунун жаңылоо; 

 Билим берүү мекемелеринин өз алдынчалыгын өнүктүрүү; 

 Бүтүрүүчүлөрдү аттестациялоонун жаңы формаларын киргизүү; 

 Маалыматтык технологияларды колдонууну кеңейтүү. 

                                                  

         

 

 

 

 

Калктын билимге болгон кызыгуусу акыркы жылдардагы социологиялык изилдөөлөр менен абдан 

так аныкталган. Балдардын жогорку билим алууга болгон күчтүү тенденциялары жана жогорку 

сапаттагы билим алууга болгон артыкчылыгы өсүүдө. 



          Өзгөчө категориянын курамын социалдык  абалдагы, ата – энеси иштебеген “аз камсыз  үй–

бүлөлөр” же “тобокелдик тобуна” кирген үй–бүлөлөр түзөт. 

          Жашы жете электердин кароосуздугун азайтуу жана жоюу, ошондой эле мектеп жашындагы 

( 6 жаштан 15 жашка чейинки) балдарды эсепке алууну белгилөө максатында мониторинг 

иштелип чыккан. Ар кандай категориядагы  балдардын маалымат базалары түзүлгөн, алар жылына 

2 жолу (жазында жана күзүндө) текшерилип, такталып турат. Бардык окуучулардын билим алуу 

укугуна кепилдик берилет. 

         Акыркы үч жылда аз камсыз болгон үй – бүлөлөрдүн көбөйүү тенденциясы байкалууда. Ар 

бир категория менен иштөөдө, профилактикалык системанын бардык органдары жана мекемелери 

активдүү катышып, окуучуларга багытталган билим берүүнүн жана тарбиялоонун түрдүү 

технологиялары колдонулат. 

         Учурда ата – энелердин олуттуу бөлүгү, коомчулук мектепке карата пассивдүү позицияны 

ээлеп, өзүнүн билим берүү кызматындагы керектүү ролун сезишпейт, бул окуучулардын окууга 

болгон сырткы мотиввциясын төмөндөтүүдө. 

     Бул ата-энелердин көп иш менен камсыз болуусу менен түшүндүрүлөт.  “Идеалдуу мектепке” 

талаптарды коюу менен, тилди, компьютерди билүүгө болгон салттуу суроо талаптардан 

тышкары, мектеп окуучуларынын кесиптик багыт берүүсүнө жана социалдык адаптациясына 

кызыгуу байкалууда. Ата–энелер балдардын ашыкча жүктөмүн белгилеп, орто мектепти 

профилдештирүү боюнча адистештирүүнү суранышат. Бирок жүктөмгө болгон мамилелер эки 

тараптуу: биринчиси мектеп окуучуларынын ден -соолугу начарлап баратса, экичиси балдардын 

тынымсыз иш менен камсыз болушу баланы көчөдөгү терс көрүнүштөрдөн сактап калууга 

мүмкүнчүлүк түзөт. Райондун маданият очогу катары мектептин ишмердүүлүгүнө басым 

жасалганы да экинчи өзгөчөлүк катары эсептөөгө болот. 

         Салттуу жамааттык чыгармачылык иштерде калыптанган баалуулуктар системасы да 

иштелип чыккан. (интеллектуалдык марафондор, предметтик жумалыктар, ыр, сүрөт, көркөм ыр 

окуу сынактары, “Мен Кыргызстандын жаранымын” акциясы). Бул иш – чараларга даярдык көрүү 

жана катышуу чыгармачылыктын, изденүүнүн, кызматташуунун атмосферасын өнүктүрөт. 

        Мектептеги ата–энелердин 30%ы жогорку билимдүү жана активдүү. Мектептин турмушуна 

ата – энелерди активдүү катыштыруу зарыл.  

 

 

 

Ички чөйрөнү талдоо        
Мектеп окуучуларынын окуу натыйжсынын акыркы жыйынтыктарын талдоодо жалпы 

туруктуулукту көрсөтүүдө. Окууну калтыргандар жок. 

         Бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү экзамендерде жыл бою коюлган бааларды ырасташат, 

предметтер боюнча терең бекем билимди практикалык жактан билгичтиктерин жана 

жөндөмдүүлүгүн көрсөтүшөт. 

           Методикалык кызматтын иши, мектептин маселесин чечүүгө багытталган, ар бир УБ 

мугалимдери жалпы мектептин методикалык темасы менен тыгыз байланышкан, өздөрүнүн 

методикалык темасы менен да иштешет. 

                  Мектептин окуу – тарбия ишинин системасы төмөнкү милдеттерди ишке ашырууга 

багытталган: 

- Инсандын интеллектуалдык, коммуникативдик, маалыматтык маданиятын калыптандыруу; 

- Ар бир баланын моралдык жана эстетикалык сезимдерин өнүктүрүү; 

- Өз элинин алдыңкы руханий баалуулуктары менен тааныштыруу, жарандарды 

жоопкерчиликтүүлүккө, улуттук өзгөчөлүккө тарбиялоо; 

- Сергек жашоого болгон муктаждыкты өнүктүрүү; 

- Жалпы мектеп жамаатындагы мамилелерди шайкеш келтирүү; 

- Үй–бүлөлүк жашоого моралдык жактан даярдоо; 

- Экономикалык ой жүгүртүүлөрүн калыптандыруу; 

- Үй–бүлөлөлөрдүн билим берүү процессине катышуусуна шарттарды түзүү; 



Мектепте  “Мен Кыргызстандын жаранымын” программасын ишке ашыруу максатында үй–

бүлөлөр  менен  тыгыз байланыш түзүлгөн. 

Ата–энелер менен иштөөдө салттуу иш формалары колдонулат: 

Мектептик ата–энелердин чогулуштары параллелдүү адистерди чакыруу менен өткөрүлөт: 

медицина кызматкерлери, психологдор, орто кесиптик же жогорку окуу жайынын өкүлдөрү. 

Мектеп жашы жете электердин иштери боюнча райондук инспекция менен тыгыз кызматташып, 

анын кызматкерлери ата–энелер менен дайыма тарбиялык – профилактикалык иштерди жүргүзүп 

турушат. 

Мектеп окуучуларын кызыктыруучу иштер   
Мектепте инсандын жеке чыгармачылыктарын ишке ашыруу үчүн ийкемдүү система түзүлгөн, 

маңыздуу эс алуулар уюштурулган, ошондой эле баланын психофизикалык күчтөрүн калыбына 

келтирүүчү чөйрөлөр: конкурстар, викториналар, спорттук оюндар, майрамдык концерттер, 

агитациялык бригадалар, шоу программалар көрсөтүлөт жана өткөрүлөт. Аларга мектептин 

бардык окуучулары катыша алышат. Мындай иш – чараларга салтка айланган “Биринчи 

коңгуроо”, “Күзгү бал”, “Кайрымдуулук акциясы”, укук жумалыгы, экологиялык марафон, 

массалык коргонуунун жана аскердик–спорттук иштердин айлыгы, Түздөнүү жана ырлар кароо 

сынагы, аскердик–спорттук эстафета, “Акыркы коңгуроо”.   

 Бул иш – чаралардын бардыгы окуучулардын кызыгуусун арттырууга, бош убактысын 

толтурууга, инсандын негизги маданиятын тарбиялоого салым кошууга, терс адаттардын алдын–

алууга, окуучуларды инсандык жактан тарбиялоого багытталган. 

Ата–энелер менен да активдүү системалык иштер жүргүзүлүп жатат: 

Мектептин жана класстардын социалдык–педагогикалык паспорту түзүлдү; 

Ата–энелер, окуучулар мугалимдер менен жолугушуулар “тегерек стол”, педагогикалык 

кеңешмелер, консультациялар,  ата–энелер менен класс жетекчилердин жана мектеп 

админстрациясынын жекече сүйлөшүүлөрү өткөрүлөт. 

       Жалпысынан билим берүү мекемелеринин билим берүү системасы баланы чыгармачылыкка 

шыктандырат, ийгиликке, жеке өзүн маанилүү сезүү үчүн болгон шарттарды түзөт жана 

окуучулардын жогорку туруктуу жетишкендиктерине негизделет.  

        Мектепте “жогорку класстардын кеңеши” активдүү ишке киргизилген. Балдар уюмунун 

лидерлери кызыктуу, колективдүү,  чыгармачылык иштерди, акцияларды  “Баңгизатка жол жок!”, 

“ Ичимдикке, тамеки чегүүгө жол бербе!”, “ Биз сергек жашоо үчүн!”- деген демилгелерди 

уюштуруп турушат.  

   Мектептин материалдык – техникалык базасын чыңдоо боюнча иштер системалуу мүнөзгө ээ. 

Мектеп 1962–жылы курулган 920 орундуу типтүү имаратта жайгашкан. Окуу процессин 

уюштуруу үчүн 30 окуу кабинети, жаңы технологиялар кабинети, химия, физика, инфоматика 

кабинети, спорт залы чарба иштери боюнча кабинет, концерттик зал, ашкана, китеп Фонду жана 

китепкана бар. Окуу процессин камсыз кылуу үчүн мектепте окуу куралдарынын, окуу 

жабдууларынын тизмеси сакталган. Мектеп  админстрациясы мектепти техникалык окуу 

куралдары жана окуу куралдары менен жабдууну пландаштырып жатат.  Мугалимдерге ар кандай 

таратма жана дидактикалык материалдар бар. Жалпы мугалимдер жамааты түрдүу материалдар 

менен иштөөнү өздөштүрө алышат. 

                                    

 

 

Мектептин негизги маселелери жана аларды чечүү жолдору    
Билим берүүнү модернизациялоонун шартында мектепке төмөнкүдөй милдеттер жүктөлдү: 

1. Билимдин жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү. 

2. Билим берүүнүн мазмунун жаңылоо жана жаңы билим берүү стандарттарынын киргизүү аркылуу 

билим берүүнүн сапатын жогорулатуу. 

3. Билим берүү системасы аркылуу билим берүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу. 

4. Билим берүүнү маданиятка интеграциялоо, инсанды социалдаштыруу. 

5. Билим берүүнү маалыматташтыруу. 



Жогорудагы милдеттерди талдоо, ошондой эле ата-энелердин, окуучулардын жана мугалимдердин 

сурамжылоосу биздин мектептин окуу процессинин актуалдуу жана суроо-талапка ээ 

катышуучулары экенин көрсөтүп турат. 

Окуучулардын ата-энелери мектептин төмөнкүлөрдү камсыз кылуусун каалайт: 

 Баланын сапаттуу негизги жалпы жана орто (толук) билим алуу мүмкүнчүлүгү; 

 Мектеп окуучуларын жогорку орто жана башталгыч кесиптик уюмдарына кабыл алууга сапаттуу 

даярдоо; 

 Мектептин үчүнчү этабынын окуучуларын баштапкы кесиптик даярдоо; 

 Балдардын бош убактысын кызыктуу өткөрүү, ошондой эле шарттарды түзүү; 

 Мектеп окуучуларынын кызыкчылыктарын канааттандыруу жана ар кандай жөндөмдүүлүктөрүн 

өнүктүрүү; 

 Маалыматтык сабаттуулукту калыптандыруу жана заманбап маалыматтык технологияларды 

өздөштүрүү; 

 Балдардын ден- соолугун чыңдоо жана сактоо. 

Окуучулар мектептен төмөнкүлөрдү каалашат:  

 Окуунун кызыктуу болушун; 

 Ийгиликтүү окуу ишмердүүлүгүн, баарлашууну, өзүн–өзү өстүрүү үчүн ыңгайлуу психологиялык, 

педагогикалык жана материалдык шарттарды түзүүнү; 

 

Мугалимдер төмөнкүлөрдү күтөт: 

 Кесиптик ишмердикти жүзөгө ашыруу үчүн мектепте ыңгайлуу шарттарды түзүү; 

 Окуу процессин материалдык–техникалык жактан камсыздоону жакшыртууну; 

 Профессионалдык иш аракетте чыгармачылык менен өзүн–өзү өстүрүү үчүн ыңгайлуу шарттарды 

түзүү. 

Мониторингдин жыйынтыгында төмөнкүдөй негизги көйгөйлөр аныкталды: 

  

Көйгөй Маселени чечүүнүн жолдору 

Ата – энелердин олуттуу бөлүгүнүн билимге пассивдүү 

мамилеси. 

Педагогикалык лекциялардын, 

психологиялык – педагогикалык кызматтын, 

жеке консультациялардын системасын түзүү. 

Ата – энелер менен маалымат алмашуу үчүн 

заманбап технологияларды колдонуу, үй – 

бүлө менен кайтарым байланыш системасын 

өркүндөтүү. 

Жаш кадрлардын жетишсиздиги жана иштеген 

мугалимдердин кесиптик компетенттүүлүк 

деңгээлин жогорулатуу. 

Мыкты мугалимдерди моралдык жактан 

стимулдаштыруу фомасын өзгөртүү. 

Билим берүү долбоорлорун ишке ашыруунун 

сапатына мониторинг жүргүзүү 

зарылчылыгынан улам суроо–талаптардын , 

талдоолордун отчеттордун санынын кескин 

өсүшү. 

Мектепти башкарууда электрондук маалымат 

каражаттарды колдонууну кеңейтүү, 

бүтүндөй мектеп архивин жана бухгалтердик 

маалыматтарды электрондук формага 

которуу. 

  

Илимий методикалык - иш  

Көйгөй Маселени чечүүнүн жолдору 

Учурда мугалим ар кандай кырдаалда 

иштеши керек. Билим берүү 

парадигмаларынын тез өзгөрүшү натыйжада 

педагогика, билим берүү психологиясы жана 

жеке методика жаатындагы заманбап 

изилдөөлөрдүн натыйжалары жөнүндө айрым 

Мектепте маалыматтык  мейкиндикти  түзүү, 

бул мугалимдердин маалымдуулугун гана эмес, 

алардын кесиптик  компетенттүүлүгүн 

жогорлатууга жардам берет.  

1. Методикалык кабинетти толуктоо. 

Методикалык иштелмелер боюнча кененирээк 



мугалимдердин чачыранды кабардар болушу. иш жүргүзүү. 

2. Инновациялык иштерди киргизүү процессинде 

мугалимдердин компетенттүүлүгүн жогорлатуу. 

 Маалыматтык технологияларды ишке ашыруу 

боюнча эффективдүү иштерди уюштуруу үчүн 

эксперименталдык типтүү эмес программаларды 

мультимедиялык программаларды иштеп чыгуу. 

 Өз алдынча билим алуу темалары боюнча 

иштөө; 

 Чыгармачыл топторду уюштуруу; 

 Ар кандай деңгээлдеги илимий – практикалык 

конференцияларга катышуу. 

 

Дайыма өзгөрүп туруучу программалык 

камсыздоо жана жаңы компьютердик 

технологиялардын пайда болушу 

мугалимдердин МКТны деңгээлинин 

заманбап  өздөштүрүүсүндө мугалимге 

коюлган талаптардан артта калышына алып 

келет.  

Окуучуларды окутууда коюлган жаңы 

талаптар,улам жаңыланган дидиактикалык 

материалдар, (ОРТга даярдоого багытталган 

компетентүү мамилени сунуштаган жаңы 

материлдар ж.б.) 

1.  Мугалимдер заманбап маалыматтык 

технологияларды өнүктүрүү боюнча курстардан 

окуусу же өтүүсү зарыл. 

2. Жалпы пед.коллектив үчүн МКТны жакшы 

билген мугалимдер тарабынан семинарларды, 

мастер–класстарды, педагогикалык 

семинарларды өткөрүү. 

3. Окуу процесинин дидактикалык камсыздоо 

ситемасын оптималдаштыруу ( УБде 

иштелмелердин топтомун түзүү) дидактикалык 

материалдарды, иштелмелерди толуктоо. 

  

 

Окуу иш - чалары  

Көйгөй: Маселени чечүүнүн жолдору: 

Окууга болгон мотивациянын төмөндөшү, 

“татаал” предметтерди окуу окуучулардын 

кызыгуусун жоготот. 

Предметке болгон кызыгууну арттырууга 

багытталган профилдик тандоо курстардын 

программаларын иштеп чыгуу. 

Бишкек шаарындагы ЖОЖдор менен кесипке багыт 

берүү жаатында кызматташуу боюнча келишимдерди 

түзүү: КГМУ, КМПУ, КРСУ,КМТУ ж.б. 

Маалыматтык толкун: потенциалдуу 

пайдалуу билимдин көлөмү анын өнүгүү 

мүмкүнчүлүктөрүнөн бир нече жогору турат, 

формалдуу билим берүү системасынын 

негизи катаал, бүдөмүк,жаңы, “системалык 

эмес”, билим берүү мекемелери – илимий 

лабороториялар, электрондук жана интернет 

маалымат каражаттары, маалымдама жана 

“абстрактуу” сайттар, өндүрүүчүлөрдүн жана 

дистрибьюторлордун окуу борборлору, жеке 

консультанттар . 

1. Маалыматтык толкун шартында билим берүүнүн 

натыйжалуулугун жогорулатуучу заманбап 

методдорду, ыкмаларды, педагогикалык 

технологиялардын элементтерин киргизүү: 

маалыматтык – коммуникациялык 

технологиялар;көйгөйлүү окуу;долбоорлор 

ыкмасы,критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү 

технологиялары 

2. Окуу-изилдөө ишинин формаларын жана методдорун 

өркүндөтүү.Студенттердин илимий коомун түзүү. 

3. “Жакшыртуу”максаттуу чакан программасын иштеп 

чыгуу жана ишке ашыруу. Билим  берүүнү 

модернизациялоонун комплекстүү программасын 

ишке ашыруунун алкагында жалпы билим берүүчү  

мектепке таланттуу балдар менен иштөө 

системаларын киргизүү. 

 

Ата-энелер менен окуучулардын жогорку 1.Окутууга дифференциалдуу  мамиле жасоонун 



окуу жайлардагы  билимге болгон 

муктаждыгынын ортосундагы карама-

каршылык,мектеп окуучуларынын олуттуу 

бөлүгүнүн ЖОЖдордо  окуусун улантууга 

умтулуусу жана мектеп окуучуларына 

ашыкча программанын  жүктөлүшү,айрым 

окуучулардын орто мектеп программасын 

өздөштүрүүдөгү кыйынчылыктарына алып 

келүүсү. 

технологиясын ишке ашыруу. 

Билимдин  практикага багытталган начар 

багыты. 

1.Билимдин,жөндөмдүн жана көндүмдөрдүн 

анализинин негизинде гана эмес,мектеп окуучулары 

ээ болгон компетенциялардын жана жеке 

сапаттардын жыйындысынын негизинде окутуунун 

натыйжаларын баалоо. 

 

Окуу процессин материалдык-техникалык 

жактан камсыз кылуу. 

 

Көйгөй Көйгөйдү чечүү жолдору 

Окуу процессин жабдуу талаптарын 

тынымсыз өзгөртүү,окуу процессинин 

эффективдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн 

жогорку техноголиялык каражаттардын жана 

программалардын пайда болушу. 

СанПИН,өрт жана экологиялык 

коопсуздуктун   талаптарына ылайык мектеп 

жабдууларын дайыма тейлөө зарылчылыгы. 

1.Кабинеттерди керектүү компьютердик жана окуу 

жабдуулары менен камсыз кылуу. 

2.Кошумча аудио сатып алуу жана видеотехника 

менен камсыздоо. 

3.Медиатека фондунун окуу китептери, көркөм жана 

илимий-популярдуу адабияттар менен мектеп 

китепканасын толуктоо. 

4.Жабдууларды жаңылоо жана окуу кабинеттерин 

долбоорлоо. 

5.Мектептин инфраструктурасын 

жакшыртуу(мектептин  аймагын, класстарды жана 

жалпы пайдалануучу жайларды жакшыртуу). 

 

 

                                

Тарбиялык  иштер 

 

  

Көйгөйлөр:  Маселенин пайда болушуна шарт 

түзгөн себептер жана факторлор: 

Маселени чечүүнүн жолдору: 

ЖБИ,МИКдө 

каттоодо турган жашы 

жете элек  балдардын 

санынын өсүшү. 

1. Окуу поцессинин катышуучуларына  

психологиялык – педагогикалык 

иштердин жетишсиз деңгээлде 

өтүүсү 

2. Тарбиялык функциясы; бузулган үй–

бүлөлөрдүн өсүшү; 

3. Билим берүү процессине 

психологиялык колдоо көрсөтүүнүн 

жана ассоциалдык четтөөлөрдүн 

психологиялык диагностиканын 

жоктугу; 

4. Социалдык жана медиа чөйрөнүн ( 

компьютердик оюндар, фильмдер 

ж.б.) терс таасирдин жогорулашы; 

5. Өспүрүм курактагы балдардын терс 

1. Алдын–алуу үчүн класс 

жетекчилердин усулдук 

чеберчилигин жогорулатуу; 

2. Профилактика маселери боюнча 

билим берүү процессинин бардык 

катышуучулары психологиялык – 

педагогикалык  компетентүүлүк 

деңгээлин жогорулатуусу зарыл 

(педагогдор, ата–энелер, БТБ 

инспекторлору); 

3. Социалдык өнөктөштөр менен 

кызматтташуунун сапатын 

жогорулатуу; 

4. “Тобокел тобундагы” балдардын 

психологиялык мониторингинин 



иш–аракеттеринин кесепеттери 

(социалдык жана медициналык) 

жөнүндө маалыматтын 

жетишсиздиги; 

программасын түзүү; 

5. “Тобокел тобундагы” балдарды 

класстан тышкаркы иштерге 

активдүү тартып, аралаштыруу; 

6. Кенже окуучулар үчүн класстык 

сааттарды жанан терс сапаттарды 

алдын–алуу боюнча сабактардын 

системасын иштеп чыгуу, сергек 

жашоо образын пропагандалоо 

боюнча иш-чалардын пландарын 

иштеп чыгуу; 

 

Коопсуздук жана ден 

-соолук  

                             Кам көрүүчү чөйрө 

 

Көгөйлөр: 

                  Маселени чечүүнүн жолдору: 

Мектеп окуучуларынын 

ден- соолугунун 

начарлашы: 

 

1. Окуу жайлардын, окуу процессинин коопсуздугун камсыз кылуу боюнча 

иш – чаралар ситемасын ишке ашыруу аркылуу билим берүү 

мекемесинин коопсуздугун жана ден- соолукту чыңдоочу жайларды 

сактоо; 

2. Ден -соолукту чыңдоочу технологияларды ишке киргизүү; 

3. Окуучулар жана ата–энелер менен  ден-соолукту чыңдоо жана тарбиялоо 

иштерин жакшыртуу; 

4. Окуу процессинде окуучулардын жаш өлчөмүн, окуу жүктөмүн эске 

алуу менен жумуш күнү жана жумалык ичинде санитардык–гигиеналык 

процессин оптималдуу уюштуруу аркылуу ден- соолукка кам көрүү; 

5. Спорттук секцияларга, кружокторго окуучуларды мүмкүн болушунча 

максималдуу түрдө тартуу керек;  

6. Ден-соолугу начар балдар үчүн,  ден-соолукту чыңдоо топторун 

көбөйтүү; 

7. Жогорку класстын окуучулары үчүн психологиялык кеңешмелерди 

уюштуруу; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӨНҮГҮҮ СИСТЕМАСЫ КАТАРЫ МЕКТЕПТИН КЕЛЕЧЕКТЕГИ КААЛАГАН АБАЛЫ 

ЖӨНҮНДӨ КОНЦЕПЦИЯСЫ 

Мектептин программасынын жана миссиясынын негизги идеясы: билим берүү процессинин 

бардык катышуучулары өзүн-өзү өнүктүрүү траекториясын тандап ала турган шарттарды түзүү, 

өзүн-өзү өнүктүрүү. 

Миссиянын глобалдык максаты – жаратылыш жана адам жөнүндөгү илимий идеялар менен 

байыган, жемиштүү чыгармачылык ишмердүүлүк, адеп-ахлактык жактан жетилген жана коомдук 

активдүү инсанды тарбиялоо жана өнүктүрүү. 

Негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат: 



• жамааттык тарбиялоонун  төмөнкү баскычын өздөштүрүүнүн негизинде окуучулардын инсандык 

жалпы маданиятын калыптандыруу, 

• коомдогу жашоого, программаларга, аң-сезимдүү тандоого негиз түзүү жана профессионалдык 

билимди андан ары өнүктүрүү, 

• билим берүү программалары, 

• жарандык билим берүү, 

• окуучулардын чыгармачылык, интеллектуалдык өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүү, 

• заманбап билим берүүгө көнүүгө жөндөмдүү инсанды калыптандыруу, 

 

МЕКТЕПТИ ӨНҮКТҮРҮҮ ТӨМӨНКҮ ПРИНЦИПТЕР МЕНЕН АНЫКТАЛАТ: 

Окутууну индивидуалдаштыруу принциби ар бир окуучунун өнүгүү деңгээлин жана 

жөндөмдүүлүгүн комплекстүү эсепке алууну, ошонун негизинде студенттин өнүгүүсүн 

стимулдаштыруу жана оңдоо боюнча программалардын жеке пландарын түзүүнү камтыйт. 

Окутууну индивидуалдаштыруу өзүнүн милдети катары билим берүү мотивациясын жогорулатуу 

жана таанып-билүүнү өнүктүрүү болуп саналат жана LOO системасы аркылуу окуучулардын 

кызыкчылыктарына көнүл буруу. 

Дифференциялоо принциби окуучунун жеке жөндөмдүүлүктөрүн максималдуу түрдө 

эсепке алган структураны түзүүдө чагылдырылат. Мүмкүнчүлүктөрдү дифференциациялоо 

үйрөнүү кадамдарды калыптандырууну камтыйт. Окуучулардын индивидуалдык өзгөчөлүктөрүн 

эске алуу менен класстар, топтордун агымдарын, билим берүүнү гумандаштыруу принциби 

окуучулардын рухий өнүгүүсүнүн көп кырдуу, комплекстүү жана динамикалык картинасын 

калыптандырууну карайт. 

Билим берүүнү гумандаштыруу аркылуу адамдын руханий дүйнөсүн калыптандыруу 

ишке ашырылат. Инсандын чыгармачылык потенциалын ишке ашыруунун өзүн-өзү өркүндөтүүгө 

болгон ички муктаждыгын өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлөт. Билим берүүнү гумандаштыруу 

принциби негизги принцип болуп саналат. Педагогиканын бардык компоненттерин кайра карап 

чыгууну караган иш-чаралар адам түзүүчү функциялардын жарыгындагы процесс. Тарбиянын 

негизги мааниси- окуу процесси окуучунун өнүгүүсүнө айланат. 

Өнүктүрүү окуу принциби. Өнүктүрүү билим берүү негизинен репродуктивдүү 

ыкмалардан баш тартууну камтыйт жана окуучулардын чыгармачыл ой жүгүртүү жана өзүн-өзү 

тарбиялоо ыкмаларын колдонууну камтыйт. Акыл-эс жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү акыркы 

педагогикалык технологияларды, маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонууну 

камтыйт, анын жардамы менен рационалдуу акыл эмгегинин көндүмдөрү калыптанат. 

Билим берүүнүн бүтүндүк принциби өнүгүү процесстеринин биримдигине негизделет. 

Окуучуларды окутуу жана тарбиялоо,  билим берүүнүн мазмунундагы билим тармактарынын 

комплексин ишке ашыруу- педагогикалык технологиялардын билим берүүнүн мазмунуна жана 

милдеттерине шайкештигин эске алуу менен тең салмактуу билим берүү мейкиндигин түзүүдө 

көрүнөт. 

Үзгүлтүксүздүк принциби бирдиктүү универсалдуу билим берүү системасын уюштуруунун 

фундаменталдык негизи болуп саналат 

БҮТҮРҮҮЧҮ МОДЕЛИ 

Башталгыч жалпы билим берүүнүн окуучулары үчүн башталгыч жалпы билим берүү  

• окуу планынын предметтери боюнча жалпы билим берүү программаларын өздөштүрүү, 

• негизги жалпы билим берүүнүн деңгээлинде билим берүүнү улантуу үчүн жетиштүү деңгээл (б.а. 

жалпы билим берүү көндүмдөрүн жана көндүмдөрүн өздөштүрүү); тарбиялык аракеттерди эң 

жөнөкөй өзүн-өзү башкарууну, маданиятты өздөштүрүү, 

• жүрүм-турум жана мамиле, ден-соолукту жана экологияны сактоонун эң жөнөкөй жолдорун 

өздөштүрүү маданияты, 

Негизги жалпы билим алган окуучулар боюнча мамлекеттик программалардын талаптарынын 

деңгээлинде окуу материалын өздөштүрүү: 

•  мектеп программасынын бардык предметтери, 

• коомдо жашоонун зарыл билимдерин жана көндүмдөрүн алуу, өз алдынча 



байланыш каражаттары, 

• компьютердик сабаттуулуктун негиздерин өздөштүрүү, жалпы билим берүү көндүмдөрүнүн 

системасын колдонот (салыштыруу, жалпылоо, талдоо, синтез, классификация, негизги нерсени 

бөлүп көрсөтүү); 

• жарандык укуктарын билүү жана аларды ишке ашыруу жана башкалар кадыр-барк, өзүнүн жана 

башка адамдардын эмгеги. 

Орто (толук) жалпы билим алган бүтүрүүчү - адам, ким: 

• мектеп программасынын предметтериндеги бардык билим берүү программаларын өздөштүргөн, 

компьютердик сабаттуулуктун негиздерин өздөштүргөн, программалоо, компьютердик техниканы 

тейлөө боюнча баштапкы көндүмдөр, 

• өзүнүн жарандык укуктарын  жана аларды ишке ашырууну билет, өзүнүн жана башка 

адамдардын кадыр-баркын, өзүнүн жана башка адамдардын эмгегин урматтайт, 

• кесиптик билим берүү мекемелеринде колдонулуучу окутуунун формаларына жана ыкмаларына 

даяр; 

• өз иш-аракеттерин маңыздуу жана жоопкерчиликтүү тандоону билет; 

аларды көзөмөлдөйт жана талдайт, коомдук жоопкерчиликти сезет;  

• жашоону өз алдынча аныктоого жана өз алдынча ишке ашырууга жөндөмдүү, мүмкүн ар кандай 

өзгөрүүлөргө тез көнүү;  

• сергек жашоо образын карманат. 

 

ПРОГРАМАНЫН АРТЫКЧЫЛЫК БАГЫТТАРЫ 

МЕКТЕПТИ ӨНҮКТҮРҮҮ  МАКСАТТУУ ПРОГРАММАЛАР 

МАКСАТ ПРОГРАММАСЫ 

“Таланттуулар менен иштөө системасын өркүндөтүү” 

Актуалдуулугу: бүгүнкү күндүн реалдуулугуна негизделип, талаптарды жогорулатуу 

универсалдуулугун жана окуучулардын рухий маданиятынын деңгээлин жогорулатуунун 

зарылдыгын мугалимдердин алдында ар кандай шарттарды түзүү милдети турат жана ар кыл 

жөндөмү бар балдарды окутуу. 

Мектепте каражаттарды тартуу менен балдардын жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү боюнча курс 

өтүү,туристтик-код-билим жана экологиялык иш-аракет №52 мектеп режиминде өнүгүү деңгээли 

жогорулаган, дифференциалдуу жана интеграцияланган окутуунун принциптерин айкалыштыруу 

таланттуу балдарды өнүктүрүү. 

Максаты: Мектепте өнүгүүгө өбөлгө түзгөн оптималдуу шарттарды түзүү, окуучулардын 

жөндөмдүүлүктөрүн арттыруу. 

Милдеттери: илимий-методикалык, таланттуу балдардын өнүгүшүнө колдоо көрсөтүү, 

психологиялык-педагогикалык изилдөө, методикалык адабияттарды түзүү механизмдерин ишке 

ашыруу, чыгармачыл, таланттуу балдардын баарлашуу муктаждыктарын канааттандыруу жана 

жакшыртуу.  

Долбоорду ишке ашыруу үчүн ички ресурстар: 

•  Материалдык китепкана камсыздалган, предметтик кабинеттер  жабдылган. 

• Уюштуруучулук: №52 мектеп режиминде дифференциялап окутуунун жана комплекстүү 

өнүктүрүүнүн принциптерин айкалыштыруу менен  таланттуу балдардын өнүгүүсү үчүн 

шарттарды түзүүгө мүмкүндүк берет. 

Тышкы ресурстар: 

Республикалык балдар жана жаштар. Жергиликтүү тарых, экология жана туризм кызматташтыгы, 

Борбордук Республикалык балдар академиясы “Алтын-Түйун” менен кызматташуу. 

 

Долбоордун негизги багыттары: 

 

• Көйгөйлүү балдар менен иш алып баруу боюнча тарбиячылар тобу 

 • Чыгармачылыкты түзүү, таланттуу балдар менен алектенүү 

• Таланттуу балдар менен иштөөдө көйгөйлөрдү аныктоо 



• Предметтик мугалимдер менен консультация 

• Мугалимдер үчүн лекция өткөрүү. Студенттердин илимий коомун түзүү 

•  Окуучуларды башталгыч класстан олимпиадага чейин максаттуу окутуу 

Таланттуу балдар менен иштөө боюнча конкреттүү сунуштарды иштеп чыгуу: 

• Психологиялык изилдөө планын түзүү, ырааттуулук боюнча диагностика 

•  Жеке предметтерди өздөштүрүүнүн сапатына мониторинг жүргүзүүнү уюштуруу, 

• Чыгармачыл  банкын түзүү, 

• Таланттуу балдарды чыгармачылык жактан өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу, 

• Программаны иштеп чыгуу, мектеп окуучуларынын илимий коомун түзүү, жумуштун 

натыйжаларын талдоо, көйгөйлөрдү аныктоо, жолдорун издөө, 

• Алынган натыйжалардын коюлган максаттар менен байланышы 

• Эксперимент түрдө жыйынтыктарды каттоо жана баяндоо өнүктүрүү 

Таланттуу балдар менен иштөө программасынын басымдуу жактары: 

• Программа таланттуу балдардын талантын пайдаланууга эмес, аларды көп кырдуу колдоого 

багытталган, 

•  Таланттуу бала педагогиканын объектиси эмес, өзүн-өзү өнүктүрүүнүн субъекти болуп саналат 

• Программа натыйжага багытталган эмес, процесске багытталган 

• Программа катардагы жалпы билим берүүчү мектептин шартында ишке ашат 

• Бардык педагогикалык күч-аракеттерди консолидациялоого багытталган балдардын 

таланттуулугу  боюнча алектенген жумушчулар 

Күтүлгөн натыйжа: 

• Окуучулардын өзүн-өзү өнүктүрүүгө жана өз алдынча билим алууга болгон муктаждыктарын 

өнүктүрүү 

• Окуу сабактарын интенсификациялоонун оптималдуу деңгээли 

• Билим берүү иш-аракетинде оптималдуу таланттуу балдардын  жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүнү 

камсыз кылуу, шарт түзүү (жеке пландар, автордук программалар, технологиялар, диагностикалык 

материалдар) 

• Материалдардын топтолушу боюнча маалымат базасын түзүү, чагылдыруу, окууга болгон 

мотивациясы жогорулаган балдарды өстүрүү 

 

МАКСАТТУУ ПРОГРАММА 

“Мектепте ден-соолукту сактоочу чөйрөнү уюштуруу” 

Балдардын ден-соолугунун проблемасы бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй актуалдуу болуп 

саналат, билим берүү мекемелеринде дени сак балдар окуучулардын жалпы санынын 25-30% 

түзөт, ал эми окуу процесси жогорку интенсификацияланган жаңы типтеги мектептерде дени сак 

мектеп окуучулары 4% ашык эмес бойдон калууда. 

Биз ден-соолукту сактоо үчүн маанилүү болгон билим берүү чөйрөсүнүн төмөнкү факторлорун 

тизмектейбиз: 

• тарбиялоо жана билим берүү процессин уюштуруу (сабактардын жана тыныгуунун узактыгы); 

• санитардык-гигиеналык шарттар (бөлмөнүн вентиляциясы, температуранын сакталышы, 

тазалык, жетиштүү жарыктандыруу, кабинеттерди туура жарыктандыруу); 

• сабактардын психологиялык өбөлгөлөрү (мугалимдин кайрымдуулугу, акылмандыгы); 

• когнитивдик активдүүлүккө түрткү берүүчү окутуунун ыкмалары жана формалары 

• балдардын кыймыл режими (алардын жаш динамикасын эске алуу менен) 

Мектептик билим берүү системасынын дифференциациясы, программалардын татаалдашы 

бир жагынан азыркы коомдун прогрессивдүү муктаждыктары болсо, экинчи жагынан 

окуучулардын ден-соолугуна коркунуч келтирүүчү факторлор болуп саналат. 

Бала мектепке келет жана көп жылдар бою мектеп ал үчүн чөйрөгө айланат, анда бардыгы 

маанилүү: 

•  экологиялык факторлор (температура, жарыктандыруу, көрүү чөйрөсү ж.б.), 

• билим берүү процесси, 

• окуу процессинин шарттары, 



• куракка байланыштуу психологиялык маалыматтарды билүү, 

• мугалимдин стили. 

 

Программанын максаты: физикалык жактан дени сак инсанды калыптандыруу. 

 

Милдеттери: 

• окуу процессинде окуучулардын ашыкча жүктөлүшүнө жол бербөө; 

• санитардык шарттарды эске алуу менен окуу күнүн жана жумалыгын оптималдуу уюштуруу, 

гигиеналык нормалар жана балдардын жаш өзгөчөлүктөрү, 

• класстарга максималдуу мүмкүн болгон студенттерди тартуу спорт секциялары, 

• алсыраган балдар үчүн ден-соолукту чыңдоо топторун уюштуруу системасын иштеп чыгуу, 

Окуучулардын ден-соолугун чыцдоонун негизги багыттары: 

• Педагогикалык проблеманын чыгармачыл тобун түзүү, ден-соолукту сактоо 

• Ден-соолукту сактоо ыкмаларын изилдөө 

• Коллективдин мугалимдери үчүн лектория өткөрүү 

• Мектеп ичинде экологиялык долбоорлорду уюштуруу “Айлана-чөйрө жана адамдын ден 

соолугу”, “Тамак-аштын экологиялык коопсуздугу”, «Керектөөчүнүн товардын таңгагын кантип 

окуу керектиги жөнүндө ABC». “Эко-достук косметика мифтер жана чындык” 

• Сергек жашоо образы боюнча эссе жазуу 

• Спорттук мелдештерди жана майрамдарды уюштуруу. 

• Ден-соолукту сактоо 

• Сергек жашоо образы боюнча ата-энелердин тематикалык чогулуштарынын жүрүм-туруму 

• Мектеп окуучуларын клиникалык кароо 

• Ысык тамак менен камсыз болгон окуучулардын санын көбөйтүү 

Күтүлгөн натыйжа: 

Окуучулардын окуу процессинде ашыкча жүктөлүшүнө жана мектеп окуучуларынын ден-

соолугунун начарлашына жол бербөө. 

 

МАКСАТТУУ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ 

“Эрте алдын алуу” 

Билим берүү чөйрөсүнүн сапатынын жана санынын актуалдуулугу. №52ЖОББ мектеп акыркы он 

жыл ичинде  ИДНда каттоодо турган жаш балдардын санынын көбөйүшү, окуучуларынын 

санынын көбөйүшү (1-4-класстар) тарбиялык процесстерге терс таасирин тийгизет. 

Максаты: тобокелдик тобундагы жаш балдардын санын азайтуу 

Милдеттери: 

• Психологиялык-педагогикалык жактан жакшыртуу 

• Эрте алдын алуу боюнча программанын катышуучулары жалпылоо педагогикалык тажрыйба 

системасы боюнча иштөө компетенттүүлүк эрте алдын алуу, тематикалык колдонмолорду жана 

кыскача жыйнактарды жеткирүү мектептин класстык сааттары жана щаардыкы боюнча. 

• Окуучулар арасында "тобокелдик тобунун" катышуучулары үчүн маалымат пункттарын түзүү. 

Психологиялык тесттин негизинде 1-5 класстар арасында. 

• Бул үчүн психологиялык-педагогикалык мониторинг жүргүзүү, программаны ишке ашыруунун 

ар бир этабынан кийин окуучулардын тобу менен иштөө  

• Мектептин алдын-алуу кеңешинин иш-чаралары аркылуу аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө 

коомдук көзөмөлдү күчөтүү. 

Долбоорду ишке ашыруу үчүн ички ресурстар: 

• Маалыматтарды чечүү боюнча мектеп мугалимдеринин кадрларынын болушу. Психологиялык 

кызматтын болушу. 

• Тарбия иштери боюнча материалдар, методикалык адабияттар (видео дисктер социалдык 

өнөктөштөр тарабынан берилет). Кабинеттерде мультимедиялык жана башка санариптик 

жабдууларды колдонуу. Тематикалык класстык сааттар. 

• Уюштуруучулук: билим берүүнүн иштешине системалуу мамиле кылуу мектеп иш-чаралары 



Тышкы ресурстар: 

• Шаардын билим берүү мекемелери менен өз ара аракеттенүү жана тажрыйба алмашуу 

максатында балдардын чыгармачылык борборлору менен кызматташуу, медициналык-

психологиялык кызматтар. 

 Ишке ашыруунун негизги багыттары : 

• Чыгармачыл топту түзүү жана алгачкы көйгөйлөрдү алдын алуу. 

• Окуучулар менен профилактикалык иштерди жүргүзүүнүн ыкмаларын үйрөнүү жана 

көзөмөлдөө. 

• факторлорду аныктоо,  балдардын жүрүм-турумунун асоциалдык түрү боюнча аныктоо. 

• Долбоордун жүрүшүндө студенттердин психологиялык мониторингин жакшыртууга багытталган 

иш-чаралар системасын ишке ашыруу. Программанын катышуучуларынын психологиялык жана 

методологиялык компетенттүүлүгү (тренинг, семинарлар, тегерек столдор, ата-энелер 

конференциялары жана жалпы билим берүү, психологиялык байкоо)боюнча ата-энелер үчүн 

психологиялык-педагогикалык консультация жана алдын алуу маселелери. 

Тобокел тобундагы балдар менен иштөө боюнча конкреттүү сунуштарды иштеп чыгуу, жаш 

категориясы: 

• Психологиялык мониторингди өнүктүрүү, ырааттуулук план диагностикасы. 

• Класс жетекчилер үчүн усулдук иштеп чыгуулардын банкын түзүү (тематикалык класстык 

сааттар жана профилактикалык сабактар). 

• Алдын алуу боюнча ата-энелер үчүн эскертүүлөрдү түзүү. Окутууну уюштуруу боюнча 

предметтик мугалимдер үчүн эскертүүлөрдү түзүү, балдар менен иштөө. 

• Эмгектин натыйжаларын талдоо, проблемаларды аныктоо, аларды жоюунун жолдорун издөө. 

• Алынган натыйжалардын коюлган максаттар менен өз ара байланышы. 

 Эксперимент түрүндө натыйжаларды каттоо жана өнүктүрүү 

Таланттуу балдар менен иштөө программасынын басымдуу жактары: 

• Программа коркунуч тобундагы балдардын жана ушул контингент менен баарлашуу чөйрөсүндө 

турган балдардын (классташтары, достору, кошуналары жана башка) 

• Программа натыйжага багытталган. Программа кадимки жалпы билим берүүчү мектептин 

шартында ишке ашат. 

 Профилактикалык  алдын алуу көйгөйлөрү. Программа  окуу процессинин бардык 

катышуучулары менен биргеликте консолидациялоого багытталган. 

Күтүлгөн натыйжа: 

•  Мектеп окуучуларынын өнүгүүсү ички жана тышкы чөйрөнүн терс социалдык факторлоруна 

карата аныкталат 

• Тобокел тобундагы балдардын психологиялык-педагогикалык коррекциялоо боюнча маалымат 

базасын түзүү 

• Билим берүү тармагында тобокелге кабылган балдар менен иш алып баруу (мектеп боюнча иш-

чаралар жана акциялар, шаардык программалар, ийримдер, спорт секциялары) Оптималдуу 

методикалык деңгээл, алдын алуу боюнча билим берүү процесси 

 

ПРОГРАММАНЫ ИШКЕ АШЫРУУНУ БАШКАРУУ 

Проблемалык чыгармачыл топтор кичи программалар боюнча түзүлөт. алардын 

аткарылышы үчүн жооптуу. Программаны ишке ашырууну координациялоону мектептин 

техникалык кеңеши ишке ашырат. 

Программаны ишке ашыруу боюнча чаралар мектептин жылдык иш планынын негизи 

болуп саналат. Жалпысынан жеке долбоорлор боюнча Программаны ишке ашыруунун жүрүшү 

жөнүндө маалымат жыл сайын мектеп мугалимдер кеңешинин жана программалар кеңешинин 

кароосуна берилет,директордун орун басарлары тарабынан көзөмөлдөнөт. Программанын 

мүмкүнчүлүктөрүн баалоо, айрым долбоорлорду аяктоо боюнча чечимдерди кабыл алуу 

маселелери каралбайт,долбоорлорду ишке ашырууну мектептин илимий-методикалык кеңеши 

чечет. 

Программанын аткарылышын көзөмөлдөө: 



1. Билим берүүнүн жана тарбиялоонун натыйжалары боюнча административдик кеңешке жылдык 

отчеттор (аралык аттестациядагы жыйынтыктоочу жыйынтыктын, ар кандай сынактарга жана 

олимпиадаларга катышуунун, мектептин инновациялык жана эксперименталдык 

ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарынын негизинде) 

2. Окуу процессинин учурдагы мониторинги: 

• окуучулардын жетишкендиктерин, окуусун жана катышуусун талдоо; 

• ата-энелер үчүн сурамжылоо, билим деңгээлин аныктоо даражасын ишке ашыруу; 

• окуучуларга сурамжылоо жүргүзүү; 

• мугалимдердин отчёттору, сабакка катышуусу боюнча композициялык иштерди системалуу 

талдоо. 

• окуучуларды медициналык кароодон өткөрүүнүн жыйынтыгын жыл сайын талдоо, коопсуз 

жүрүм-турум көндүмдөрү, өзгөчө кырдаалдардагы жагдайларга даяр болуу. 

3. Мектептин ишинин жылдык анализи жана жыйынтыктоочу ишти пландаштыруучу жыйынтык. 

КҮГҮЛГӨН  НАТЫЙЖАЛАР 

✓ билим берүүнүн берилген сапатына жетишүү, аларга коюлган заманбап талаптарды эске алуу 

менен окутуунун мазмунун жана технологияларын жаңылоо; 

✓  билим берүүнүн үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу, альтернативалык билим берүү 

программаларына негизделген жана заманбап деңгээлдеги билим берүү процессинин өсүү 

тенденциялары, 

✓ үзгүлтүксүз системасын жекелештирүү жана дифференциялоо 

✓ билим берүү системасында инсандын потенциалын өнүктүрүү, профессионалдык өзүн-өзү 

аныктоо жана чыгармачылык өзүн-өзү актуалдаштыруу, атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жана 

кесиптик мобилдүүлүктү жогорулатуу. 

✓ окуу-тарбия иштеринин мазмунун жана технологияларын тандоодо окуучулардын жана 

алардын ата-энелеринин кызыкчылыктарын жана каалоолорун максималдуу эске алуу; 

✓ мугалимдердин чыгармачылык менен өзүн-өзү ишке ашыруусу үчүн шарттарды түзүү. 

 

 

 

Жакынкы 5 жылга мектепти өнүктүрүүнүн стратегиялары  

Стратегиялык максат 

 1. Мектепте билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу, окуучунун тынымсыз өзүн-өзү өнүктүрүүгө 

болгон муктаждыгын калыптандыруу жана өзүн-өзү тарбиялоо  

№ Жетишкендиктер 2020-2021 2021-2020 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1 Окуучулардын 

билим сапаты  

Окуу жылынын 

ичинде Бишкек 

шаарында 

туруктуу, 

орточо 

көрсөткүчтөн 

төмөн эмес 

 

 46% 48% 48% 

2 Мамлекеттик 

негизги жана 

орто билим 

берүүчү 

мектептердин 

бүтүрүүчүлөрүн 

жыйынтыктоочу 

100/44 100/46 100/48 100/48 100/50 



 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегиялык максат  

2. Социалдык багыттагы инсанды калыптандыруу, активдүү жактары менен укуктук 

жүрүм-турум папкалары: мектеп окуучуларынын ден- соолугун коргоо системасын иштеп 

чыгуу 

аттестациялоо 

(академиялык 

көрсөткүчтөр/бил

им сапаты) 

3 Ар кандай 

деңгээлдеги 

мектептик  

предметтик 

олимпиадаларга 

катышуунун 

жыйынтыгы 

катышуу катышуу катышуу, 

байге 

ээлеринин  

болушу 

катышуу, алдын 

ала 

предметтердин 

болушу 

 

4 Экспериментал-

дык 

изилдөөлөрдүн 

жана долбоордук 

иш-чаралардын 

жыйынтыгы 

изилдөө Мектепте 

окууга 

киришүү 

Мектепти 

ишке 

ашыруу  

илимий 

долбоорлордун 

шаардык 

конкурсуна 

катышуу 

Изилдөө 

долбоорлорун

ун шаардык 

конкурсуна 

катышуу 

5 9-11-класстын 

бүтүрүүчүлөрү-

нүн кесибин 

аныктоосу 

90% 90% 95% 100% 100% 

№ Жетишкендиктин 

көрсөткүчтөрү 

2020-2021 2021-2020 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1. Окуучулардын мектеп 

ийримдеринине, 

спорттук 

секцияларга,окуу 

предметтери боюнча 

класстан тышкаркы 

иштерге  катышуусу 

     

2. Мектеп 

окуучуларынын 

конкурстарга, ар 

кандай деңгээлдеги 

конкурстарга 

катышуусунун 

жыйынтыгы 

катышуу катышуу катышуу, 

байгелүү 

орун 

катышуу, 

байгелүү 

орун  

катышуу, 

байгелүү  

орун 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегиялык максат  

3. Мектептин билим берүү системасынын кадрдык потенциалын чыңдоо, билим берүүнүн 

мазмунун жана методдорун өнүктүрүү, мектеп мугалимдеринин квалификациясын 

жогорулатуу системасын өркүндөтүү 

 

3. “Солнышко” жаштар 

уюмунун жана мектеп 

өзүн-өзү башкаруунун 

иш чараларына 

катышкан 

окуучулардын үлүшү 

15 25 30 40 50 

4. Мектеп ичинде 

окуучулардын саны, 

мектеп ичинде ИДН ге 

катталгандардын саны  

0,5% тен аз 

эмес 

0,5% тен аз 

эмес 

0,5% тен аз 

эмес 

0,5% тен аз 

эмес 

0,5% тен аз 

эмес 

5. Окуучулардын 

укуктук жүрүм-

туруму: жүйөлүү 

себепсиз өткөрүп 

жиберүүлөрдүн саны 

2 % тен аз 

эмес 

2 % тен аз 

эмес 

2 % тен аз 

эмес 

2 % тен аз 

эмес 

2 % тен аз 

эмес 

6. Мектеп ичинде 

жаракат алгандардын 

саны 

Жаракаттар 

жок  

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММАНЫ ИШКЕ АШЫРУУНУН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ  

Ички критерийлер 

1. Натыйжалуулуктун критерийи, башкача айтканда, субъекттер боюнча изилдөө талаптарынын 

тиешелүү стандарттары (жетишүүнүн  же өсүүнүн көрсөткүчтөрү, методдор - эксперттик баалоо 

жана объективдүү маалыматтар комиссиясы). 

№ Жетишкендиктин 

көрсөткүчтөрү 

2020-2021 2021-2020 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1. Кадрлар менен 

камсыз кылуу 

90 % ден аз 

эмес 

98% 100% 100%  

2. Мугалимдин үлүшү,  

жогорку билимдүү 

90% тен аз 

эмес 

92% 96% 98% ден аз 

эмес 

 

3. Мугалимдин үлүшү, 

инновациялык жана 

эксперименталдык 

иш-чаралар жана 

мугалимдер 

арасында ИКТны 

билим берүү 

тармагында 

колдонуу 

5% тен аз 

эмес 

10% ден аз 

эмес 

20% ден аз 

эмес 

  

4. План боюнча  

мугалимдин  

квалификациясын 

билимдерин 

өркүндөтүү 

курстары  ( 5 жылда 

1 жолу) 

85% 90% 95% 100% 100% 

5. Мугалимдин үлүшү 

пландан тышкары 

катышуу, 

өркүндөтүү 

курстары, 

интернетке 

тартылган курстар, 

онлайн 

конференциялар 

жана вебинарлар 

5% тен аз 

эмес 

10% ден аз 

эмес 

15% ден аз 

эмес 

20% ден аз 

эмес 

20% ден аз 

эмес 



2. Окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү критерийи (ой жүгүртүүнүн 

ийкемдүүлүгүнүн көрсөткүчтөрү, сынчылдык, студенттердин анкетасынын жардамы менен 

диагностиканы кабыл алуунун бүтүндүгү. 

3. Мектеп окуучуларынын нравалык өнүгүүсүнүн критерийлери (көрсөткүчтөр: башкаларга 

болгон мамилеси) адамдарга, өзүнө, окууга, иштөөгө, жаратылышка, байкоо жүргүзүү 

ыкмаларына, диагностикага окуучулардын анкетасына жардам берет 

4. Коопсуздук жана ден-соолукту сактоочу чөйрө критерийи (ден- соолукту чыңдоо 

ыкмаларынын көрсөткүчү - диспансердик текшерүүнүн жыйынтыгына мониторинг жүргүзүү) 

 

Тышкы критерийлер 

1.Илимий-методикалык өсүүнүн деңгээлинде критерийлердин эффективдүүлүгү 

1.1. МУГАЛИМДЕРДИН ПРОФЕССИОНАЛДЫК өсүүсү 

-конкреттүү илимий-методологиялык иштеп чыгуулар. 

- кесиптик сынактарга катышуу; 

- ар кандай деңгээлдеги коомчулукка педагогикалык тажрыйбаны көрсөтүү  

1.2. БИЛИМ БЕРҮҮНҮН МҮМКҮНДҮГҮ 

- окуу-методикалык материалдар менен камсыз кылуу. 

- билим берүүдө МКТны колдонуу  

2 Өнүктүрүүнүн бардык субъекттерин канааттандыруу критерийи (индикатор) предметтери, 

ыкмалар - сурамжылоолор, талаш-тартыш чөйрөсүн талдоо. 

3. Мотифация берүү критерийи  (туруктуу мугалимдерге муктаждыктын көрсөткүчтөрү, 

методикалык куралдарды жаңылоо, жаңысын издөөгө умтулуу, билим берүүнүн мазмунун 

жаңылоо зарылчылыгы,ыкмалары – эксперттик анализ, конвенциялык анализ, байкоо, суроо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


