
Бишкек шаарындагы кытай тилин окутуу №95  мектеп-

гимназиясынын 2022-2023- окуу жылында     23-сентябрь  

мамлекеттик тил күнүнүн 33 жылдыгына карата   

                            өткөрүлүүчү иш –чаранын планы 

 

№ Иштин мазмуну Мөөнөтү Жооптуулар 

1 Мамлекеттик тил күнүнүн 33 

жылдыгына карата  класстык 

сааттарды өтүү,  ураан- чакырыктарды  

илүүнү уюштуруу  

20- сентябрь Кыргыз тили УБ  

бирикме 

жетекчиси 

Музуралиева 

Б.Б. 

2  Мамлекеттик тил күнүнүн 33 

жылдыгына карата  кыргыз акын 

жазуучуларынын  чыгармаларынан 

сюжетүү  сүрөттөрдү тартуу  5-11- 

класстар 

23-29- сентябрь Кыргыз тили УБ 

кырг тили 

мугалимдери 

класс 

жетекчилер   

3 “Улут наркы –улуу тил” мамлекеттик 

тилге 33 жыл .Адабий чыгармачылык 

кече 

23- сентябрь 

Жыйын залы  

саат 12- 12.30 

Кыргыз тили УБ 

кырг тили 

мугалимдери 

класс 

жетекчилер   

4 Мамлекеттик тил күнүнүн 33 

жылдыгына карата  видео- 

ролик,интервью уюштуруу 

22- сентябрь 

 

Кыргыз тили УБ 

кырг тили 

мугалимдери 

класс 

жетекчилер   

5 “Карегимде мекен чеги , капаланба 

Баткен эли” флешмоб 

сентябрь Кыргыз тили УБ 

кырг тили 

мугалимдери 

класс 

жетекчилер   

6 “Ата журт кыйын күнгө кабылганда, 

айлансын ар бир уулуң чагылганга” 

дил бандын конкурсу  8-11- класстар 

сентябрь Кыргыз тили УБ 

кырг тили 

мугалимдери 

класс 

жетекчилер   

7 Малекеттик тил күнүнүн 33 

жылдыгына карата  көрөм окуу 

конкурсун уюштуруу 

5-11- класстар Кыргыз тили УБ 

кырг тили 

мугалимдери 

класс 

жетекчилер   

 

 



Бишкек шаарындагы кытай тилин окутуу №95  мектеп-

гимназиясынын 2022-2023- окуу жылында     23-сентябрь  

мамлекеттик тил күнүнүн 33 жылдыгына карата  өткөрүлүүчү иш –

чаранын планы боюнча маалымдамасы  

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө  Мыйзамын, 

Кыргыз Республикасында  мамлекеттик тилди  өнүктүрүу жана  тил 

саясатын өркундөтүү боюнча  чаралар жөнүндө  Кыргыз Республикасынын  

Президентинин  жарлыгын аткаруу жана 23- сентябрь Кыргыз 

Республикасынын  мамлекттик тил күнүн белгилөө максатындагы 

буйрукту  аткаруу  боюнча №95 мектеп-гимназиясында  мамлекеттик 

тилдин бир  айлыгын өткөрүү  иш планы иштелип чыкты. Мектеп ичинде 

бир айлык өткөрүлдү. 

   23- сентябрь күнү   “Улут наркы- улуу тил” аттуу  адабий музыкалык 

салтанаттуу иш чара  уюштурулду. Мектептин директору бардык 

мугалимдерди жана окуучуларды  мамлекеттик тил күнү менен куттуктады 

.  

 
 

 



 

 

Мамлекеттик тил күнүнүн 33 жылдыгына карата  класстык 

сааттарды өтүү,  ураан- чакырыктарды  илүү  уюштурулду 

 

Окуучулар арасында  Жайыл-Баатыр , Тыналиева көчөлөрүндө  

флешмоб,агит бригада  уюштурулуп, көчөдөгү элдерден интервью 

алынды. 

 

 

    



“Карегимде мекен чеги , капаланба Баткен эли” флешмоб уюштуруп, 

10- класстын окуучулары патриоттук темада маршровкаларды  

салтанаттуу жүрүштөрдү  өткөрүштү. 

                           

 

 

 

    “Улут наркы –улуу тил” мамлекеттик тилге 33 жыл .Адабий 

чыгармачылык кече болуп, тилдин улуулугу,тарыхы тууралуу 

видеолор көрсөтүлдү. 

 



                       

 

             ” Улут болсом,тилим менен улутмун” көрөм окуу сынагы  

жарыяланып ,3 а б к класстары чыгармачылык менен дарданышып 

улуттун улуулугун даңазалашты. Эн мыкты аткарган окуучулар 

мектеп грамотасы мн сыйланышты.            

        

    

Кыргыз элинин  мамлекеттүүлүгүн даңазалаган  комуз кружогунун  

окуучулары  күүлөрдү аткарып беришти. 

 

              Мамлекеттик тил күнүнүн 33 жылдыгына карата  видео- 

ролик,интервью уюштуруу  



 

 

          

 

                                                

 

                                            

 

“Улут наркы –улуу тил” мамлекеттик тилге 33 жыл .Адабий 

чыгармачылык кече болуп, тилдин улуулугу,тарыхы тууралуу 

видеолор көрсөтүлдү. 



 

 

     

                                                             

 

     

    

 



 

 

 

 

 

   

Мектепте өткөрүлгөн  бир айлыкта  кыргыз тилинин кадыр-баркын  

көтөрүүгө жана  окуучуларды кыргыз тилин сүйүүгө  жана барктоого 

чакырды. Иш чаралар окуучуларга  чоң таасирин тийгизди. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

    


