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№95 ОТК МГ экстернат формасында окуган окуучулар менен иштөө планы 

№ 

п/п 
Иш чаранын мазмуну Мөнөтү  Жооптуу  

Эскертүү  

1 2 3 4 5 

1  Ата-энелерден түшкөн арыздарды 

пед.кеңешмеде кароо 

Сентябрь, 

октярбь 

Директор, ОТИ боюнча 

директордун орун 

басарлары, класс 

жетекчиси, предметтик 

мугалимдер 

 

2 Пед.кеңешменин чечими менен 

экстернат формасына окууга уруксат 

берилген окуучсулардын иш кагаздарын 

тариздөө; 

 Билим берүү башкармалыгына өтүнүч 

кат алып баруу. 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

 

2 Педкеңешменин отурумунда экстернат 

формасында окуган окуучулардын 

биринчи жарым жылдыгы үчү аралык 

аттестациясында предметтердин санын, 

өтүлүү күнүн бекитүү. 

Ноябрь  Директор, ОТИ боюнча 

директордун орун 

басарлары, класс 

жетекчиси, предметтик 

мугалимдер 

 

2 Педкеңешменин отурумунда сынак 

комиссиясынын курамын бекитүү 

Ноябрь  Директор, ОТИ боюнча 

директордун орун 

басарлары, класс 

жетекчиси, предметтик 

мугалимдер 

 

3 Экстернат формасында окуган 

окуучулардын тизмесин түзүү 

Декабрь 

айына 

чейин 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

 

4 Аралык аттестациясынын жүгүртмөсүн 

түзүү, бекитүү 

Декабрь Директор 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

 

5 Аралык аттестациясына даярдык көрүү 

максатында экстернат окуучулары үчүн 

консультация өтүү жүгүртмөсүн түзүү, 

бекитүү 

Декабрь  Директор  

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

 

6 Экстернат формасында окуган 

окуучулардын 11-классынын биринчи 

Январь  Директор, ОТИ боюнча 

директордун орун 

Бекитилген 

жүгүртмө 



жарым жылдыгы үчүн аралык 

аттестациясын өткөрүү 

басарлары, класс 

жетекчиси, предметтик 

мугалимдер 

боюнча 

7 Аралык аттестациясынын жыйынтыгы 

боюнча, өздүк делолоруна биринчи 

жарым жылдыгы үчүн бааларын 

түшүрүү 

Январь  ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

класс жетекчилери 

 

8 Педкеңешменин отурумунда экстернат 

формасында окуган окуучулардын 

экинчи жарым жылдыгы үчү аралык 

аттестациясында предметтердин санын, 

өтүлүү күнүн бекитүү. 

Апрель   Директор, ОТИ боюнча 

директордун орун 

басарлары, класс 

жетекчиси, предметтик 

мугалимдер 

 

9 Педкеңешменин отурумунда сынак 

комиссиясынын курамын бекитүү 

Апрель Директор, ОТИ боюнча 

директордун орун 

басарлары, класс 

жетекчиси, предметтик 

мугалимдер 

 

10 Аралык аттестациясынын жүгүртмөсүн 

түзүү, бекитүү 

Апрель  Директор 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

 

11 Аралык аттестациясына даярдык көрүү 

максатында экстернат окуучулары үчүн 

консультация өтүү жүгүртмөсүн түзүү, 

бекитүү 

Март 

Апрель  

Директор  

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

 

12 Экстернат формасында окуган 

окуучулардын 11-классынын экинчи 

жарым жылдыгы үчүн аралык 

аттестациясын өткөрүү 

Май  Директор, ОТИ боюнча 

директордун орун 

басарлары, класс 

жетекчиси, предметтик 

мугалимдер 

Бекитилген 

жүгүртмө 

боюнча 

13 Аралык аттестациясынын жыйынтыгы 

боюнча, өздүк делолоруна биринчи 

жарым жылдыгы үчүн бааларын 

түшүрүү 

Май  ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

класс жетекчилери 

 

14 Билим берүү министрлиги тарабынан 

УТБ тестирлөөсүнө окуучулардын иш 

кагаздарын тариздөө 

Май  ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

 

15 Экстернат –формасында окуган 

окуучулардын тизмесин УТБ 

жыйынтыгы менен ЖМА киргизилген 

окуучулардын тизмесин жалпы 

бүтүрүүчүлөрдүн тизмесине кошуу. 

Май, 

июнь 

Директор, ОТИ боюнча 

директордун орун 

басарлары, класс 

жетекчиси 

 

 


